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Nadaljevanje iz Poročevalca št. 36 

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJF 7,ADF.VF. 

Letu 1996 je bilo z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.l.RS št.5/96) Ministrstvu za notranje 
zadeve dodeljeno 25.502.033.000,00 SIT, od tega za: 

- plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke 19.761.519.000,00 SIT, 
- materialne in druge stroške 3.003.050.000,00 SIT, 
- štipendije 8.343.000,00 SIT, 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 24.591.000,00 SIT, 
- investicije in investicijsko vzdrževanje 2.434.451.000,00 SIT, od tega za opremo 

1.973.820.000,00 SIT in za gradbene investicije ter investicijsko vzdrževanje 460.631.000,00 
SIT, 

- odplačilo dolga 48.000.000,00 SIT, 
- Prehodni dom RS za tujce 222.079.000,00 SIT. 

Že ob sprejetju proračuna smo opozaijali, da sredstva v tej višini ne bodo zadostovala niti za 
opravljanje najnujnejših operativnih nalog, tako smo morali nadaljevati z racionalizacijo poslovanja 
in z varčevalno politiko. 

Po sprejetju sklepa Vlade št.: 400-02/95-12/9-8 z dne 27.6.1996 (204. seja), koje bilo potrebno 
razrešiti primanjkljaj na plačah, prispevkih delodajalca in osebnih prejemkih, smo izvedli še edino 
sprejemljivo možnost zmanjšanja proračunskih sredstev na investicijskih postavkah, kjer še niso bile 
podpisane pogodbe ali izvedeni javni razpisi. Opozaijali smo, da bo ta prerazporeditev prinesla resne 
posledice za delo Ministrstva za notranje zadeve. 

Tekom leta smo iz tekoče proračunske rezerve dobili dodatno odobritev za pripravo obiska papeža 
Janeza Pavla II. v višini 574.529.469,00 SIT (585.155.596,00 SIT, od katerih smo 10.626.127,40 
SIT vrnili v republiški proračun). 

Glede na izhodišča Vlade smo v septembru pripravili notranjo prerazporeditev v višini 
565.305.513,20 SIT in dodamo odobritev za plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke 
v višini 670.411.568,00 SIT. 

Do druge polovice leta smo porabili že skoraj vsa sredstva za materialne stroške, zato je prišlo do 
faze, ko bi se ustavilo plačevanje računov za opravljene storitve ter nabavo materiala. Na podlagi 5. 
točke sklepa Vlade z dne 11.7.1996 ter s sklepom Vlade št. 440-08/96-1/37-8 z dne 12.12.1996 smo 
dobili še dodatno odobrena sredstva v višini 395.000.000,00 SIT, kar pa je omogočalo le nujno 
izvajanje nalog. 

Skupno so nam bila v letu 1996 dodeljena sredstva za namene: 

- plače, prispevke delodajalca in druge osebne prejemke 22.183.964.216,81 SIT, 
- materialne in druge stroške 3.914.060.176,30 SIT, 
- štipendije 8 343.000,00 SIT, 
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 34.591.000,00 SIT, 
- investicije in investicijsko vzdrževanje 2.347.785.363,74 SIT, od tega za opremo 

1.747.186.549,94 SIT, gradbene investicije ter investicijsko vzdrževanje 460 631.000,00 SIT in - 
redno reševanje stanovanjskih vprašanj 140.000.000,00 SIT, 

- odplačilo dolga 39.404.379.40 SIT, 
- Prehodni dom RS za tujce 230.772.115,20 SIT 
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I. ZASTAVLJENI CILJI V LETU 1996 

V celotnem proračunskem obdobju smo se ukvarjali predvsem s tekočimi problemi. Premajhna 
oziroma nezadostna odobritev proračunskih sredstev na vseh postavkah nam ni omogočala doseganje 
v začetku leta zastavljenih ciljev. Prenizka odobritev sredstev na posameznih postavkah povzroča, 
da se opremljenost policije slabša in da se povečujejo stroški vzdrževanja. Večina načrtov o 
posodobitvi opreme ostajajo nerealizirana, saj se sredstva porabijo le za nujno zamenjavo iztrošene 
opreme. 

Materialni stroški se povečujejo zaradi: 

- povišanja cen proizvodov in storitev, 
- večjih stroškov vzdrževanja, ki ekonomsko niso upravičeni, kar je posledica nastajanja zmanjšanja 

investicijskih postavk. Na neracionalnost porabe sredstev za popravila nas je opozorilo tudi 
Računsko sodišče, vendar je to edina možnost za zagotovitev operativnosti služb in 
funkcioniranja objektov, 

- novih oziroma dodatnih obveznosti, ki jih v prejšnjih proračunskih obdobjih ni bilo potrebno 
plačevati ali pa smo jih plačevali v manjšem obsegu (plačilo najemnin, odškodnin delavcem po 
106. členu Zakona o notranjih zadevah in poškodbenih listov). 

A. Materialni stroški 
Na področju materialnih stroškov smo si zastavili naslednje cilje: 

- redno opravljanje nalog v normalnih pogojih delovanja, 
- zagotovljanje sredstev za gorivo za prevozna sredstva, gume, ogrevanje prostorov, nabavo 

pisarniškega in drugega osnovnega materiala, telefonske stroške, vzdrževanje opreme, koje ta 
še ekonomsko upravičena, izdajanje rednih publikacij, 

- zavarovanje premoženja, oseb in interesov, 
- izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih delavcev, - izvajanje usposabljanja in 

izpopolnjevanja delavcev v državni upravi, 
- zagotavljanje delovanja Visoke policijsko - varnostne šole in Srednje policijske šole, 
- reševanje problemov ogroženih delavcev. 

Kljub temu, da smo težili k zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev, pa so sredstva zadostovala le 
za najnujnejše. V zvezi s tem smo se srečali s problemi, povezanimi z vzdrževanjem motornih vozil 
(številčno nezadosten in iztrošen vozni park) in vzdrževanjem objektov (vlažni, neprimerni prostori 
za delo). 

B. Oprema 
Cilji na področju zagotavljanja opreme so bili uresničeni v najmanjši meri, saj sredstva niso zadoščala 
niti za redno zamenjavo najnujnejše opreme, predvsem vozil, informacijske opreme, 
telekomunikacijske opreme, zaščitnih sredstev ter posebnih tehničnih sredstev. 

C. Gradbene investicije in investicijsko vzdrževanje 
Sredstva, ki so bila namenjena v proračunu Ministrstva za notranje zadeve za investicije in 
investicijsko vzdrževanje objektov, so se v zadnjih letih restriktivno zmanjševala. Na objektih, za 
katere niso bila zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje ali investicije, je prihajalo do vedno 
večjih nujnih del. 

Na področju gradbenih investicij z doseženimi cilji nikakor nismo zadovoljni, saj so bila sredstva tako 
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omejena, da praktično nismo mogli izpeljati nujno potrebnih dolgoročnih investicij. Največji problem 
je novogradnja UNZ Novo mesto, ki bi po potrjenem načrtu morala biti dokončana že v letu 1995. 
V letu 1996 je bilo večkrat potrebno ustaviti ali močno upočasniti gradbena ter instalacijska dela, da 
smo vsaj delno zmogli plačevati obveznosti. Vse to je povzročilo višje stroške novogradnje, ki se 
bodo ob taki odobritvi sredstev samo še povečevali. Ob dosedanji dinamiki bo gradnja predvidoma 
končana v letu 2000. 

Prav tako ni bilo možno realizirati večjih investicijskih del, kar povzroča ekonomsko neupravičene 
stroške vzdrževanja. Poudarili bi, da mora Ministrstvo za notranje zadeve vzdrževati 405 objektov. 
Odobren znesek v višini 154.690.000,00 SIT pomeni le 381.950,00 SIT na objekt. 

D. Stanovanjsko področje 
Cilji na stanovanjskem področju v letu 1996 so bili naslednji: 

- redno reševanje stanovanjskih vprašanj zaposlenih v organih za notranje zadeve, 
- vzdrževanje službenih stanovanj in samskih sob, 
- nabava opreme za samske sobe in domove, 
- nakup sedmih stanovanj za potrebe delavcev, zaposlenih na južni meji, 
- nakup štirih stanovanj v skladu z Navodilom o postopkih in ukrepih za zaščito ogroženih 

delavcev organov za notranje zadeve, 
- nakup samskega doma v Ljubljani, Ulica Jožeta Jame. 

Od zastavljenih ciljev smo realizirali le vzdrževanje službenih stanovanj in samskih sob ter delno 
nabavo opreme. Ob tem je treba poudariti, da s sprejetjem proračuna za ta namen sredstva niso bila 
zagotovljena in smo jih dobili s sklepom Vlade šele 11.7.1996. 

II. IZVEDBA PROGRAMOV 

A. Materialni stroški 
Po dodatnih odobritvah so sredstva zadoščala le za tekoče pokrivanje nastalih stroškov ob 
maksimalnem varčevanju, kar je onemogočalo dolgoročno planiranje. Večjih programov na tem 
področju ni bilo, saj so sredstva na teh postavkah namenjena predvsem rednemu delu. Načrtovanih 
programov nismo mogli v celoti uresničiti, in sicer predvsem na področju usposabljanja in 
izpopolnjevanja. 

B. Oprema 
Vsa odobrena sredstva so bila v celoti porabljena za sledeče namene: 

5314 - Prevozna sredstva: Čeprav smo dobili po sklepu Vlade št. 038-04/94-12/6-8 z dne 25 .1.1996 
dodatna sredstva v višini 11.550.000,00 SIT, so se le-ta kasneje zmanjšala za 15.000.000,00 SIT iz 
naslova prihrankov proračuna in dodatno še za 10.000.000,00 SIT, kolikor je bilo prerazporejenih 
na postavko materialnih stroškov. Od skupno 82 načrtovanih vozil, je bilo nabavljenih le 54. Zaradi 
zmanjšanja sredstev niso bila nabavljena belo modra vozila ter terensko vozilo. 

5316 - Informacijska oprema: Finančna sredstva so bila zmanjšana s prihranki proračuna za 
40.000.000,00 SIT, 60.000.000,00 SIT pa je bilo prerazporejenih za pokrivanje materialnih stroškov. 
Zaradi zmanjšanja sredstev nismo mogli nabaviti predvsem strojne opreme, in sicer na področju 
osebnega računalništva in centralnega računalniškega sistema. Nadaljevanje instalacije aplikacije 
informacijskega sistema policijskih postaj - ISPP na policijskih enotah ni bilo možno. 
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5317 - Kriminalistično tehnična oprema: Prihranki in prenos na materialne stroške so znašali 
2.000.000,00 SIT, zato ni bila možna nabava fotoaparatov s pripadajočim priborom za enote na 
območju Slovenije. 

5318 - Oprema delavnic in laboratorijev: Zaradi prihrankov v znesku 4.000.000,00 SIT seje 
poslabšala opremljenost delavnic (predvsem tiskarskih in orožarskih), laboratorijev ter policijskih enot 
na terenu, kar posredno zaradi popravil stare opreme in zunanjih storitev pomeni povečanje 
materialnih stroškov. 

5319 - Birotehnična oprema: Zaradi prihrankov v znesku 10.000.000,00 SIT ter prenosa sredstev 
v znesku 4.000.000,00 SIT, nismo realizirali nakupa planiranih računskih strojev, pisalnih strojev, 
strojev za uničevanje dokumentov, fotokopirnih strojev in diktafonov. 

5323 - Sredstva za varstvo pri delu: Sredstva so bila iz naslova prihrankov zmanjšana za 
2.500.000,00 SIT, kar pomeni, da delavcem, kljub veljavnemu Pravilniku o varstvu pri delu, nismo 
mogli zagotoviti nujno potrebnih sredstev. 

5324 - Oborožitev: Zmanjšanje vira zaradi prihrankov 4.000.000,00 SIT ter prenosa na materialne 
stroške v znesku 3 .000.000,00 SIT je izpadla realizacija nabave oborožitvene opreme za Specialno 
enoto. 

5325 - Strelivo in plinska sredstva: Zaradi prihrankov v znesku 60.000.000,00 SIT ter prenosa v 
znesku 1.000.000,00 SIT, kar pomeni 91 % zmanjšanje, po planu ni bilo možno nabaviti nujno 
potrebnega streliva in plinskih sredstev. 

5326 - Osebna oprema: Prenos na materialne stroške je znašal 25 .000.000,00 SIT, zaradi česar smo 
nabavili le najnujnejšo osebno opremo. Za novo sprejete delavce v skladišču ni nobenih zalog. 

5334 - Posebna tehnična sredstva in pripomočki: Čeprav smo dobili po sklepu Vlade št.038- 
04/94-12/6-8 z dne 25.1.1996 dodatno odobntev 153.258.910,00 SIT in s temeljnico Ministrstva za 
finance z dne 30.7.1996 še 4.931.000,20 SIT, so se kasneje proračunska sredstva zmanjšala zaradi 
prihrankov na postavki za 11.000.000,00 SIT in zaradi prenosa na materialne stroške za 2.000.000,00 
SIT. Tako ni bilo možno nabaviti PDZ zaščitne opreme, laserske prisluškovalne naprave, video in 
audio opreme, kompletov za označevanje ter topografskih pripomočkov in instrumentov za orkester. 

5337 - Oprema za zdravstveno varstvo: Prihranki in prenos na postavki so znašali 7.950.000,00 
SIT, kar znaša 83 %, zaradi česar ni bilo možno nabaviti zobozdravstvenega stola ter instrumentov 
in opreme za ambulanto MNZ. 

5339 - Zaščitna sredstva: Čeprav smo dobili po sklepu Vlade št.038-04/94-12/6-8 z dne 25.1.1996 
dodatno odobritev 6.600.000,00 SIT, so se kasneje proračunska sredstva zmanjšala zaradi prihrankov 
na postavki za 26.500.000,00 SIT, zaradi prenosa na materialne stroške pa še dodatno za 
13.000.000,00 SIT. Nakup neprobojnih jopičev in telovnikov, zaščitnih in intervencijskih čelad, 
zaščitnih očal in zaščitnega oklepa ni bil možen. 

1905 - Tehnična sredstva za varovanje oseb: Znesek prerazporeditve znaša 5.000.000,00 SIT, za 
kar smo zmanjšali nakup vozil za varovanje. 

1906 - Oprema za nadzor južne meje: Čeprav smo dobili po sklepu Vlade št.038-04/94-12/6-8 z 
dne 25.1.1996 dodatno odobritev 21.626.000,00 SIT in s temeljnico Ministrstva za finance z dne 
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30.7.1996 še 7.903.831,60 SIT, so se kasneje proračunska sredstva zmanjšala za 30.000.000,00 SIT. 

Planske potrebe po radijskih in žičnih zvezah, delovnih postajah s tiskalniki, audio in video kompletih, 
orožju ter nekaj vozilih niso bile realizirane. 

Na proračunskih postavkah 1908, 1910, 6222, 6223, 6224, 6227 in 6228 so bila finančna sredstva 
v celoti vrnjena kot prihranki, zato se niso izvedle planirane naloge iz spodaj navedenih projektov: 

- Projekt nove osebne izkaznice, 
- Projekt državljanstva in matičnih knjig, 
- Projekt maloobmejna prepustnica, 
- Prenos centralnega registra prebivalstva v pristojnost MNZ, 
- Projekt kazenska ovadba, 
- oprema za naloge po Zakonu o zasebnem varovanju, 
- oprema za naloge po Zakonu o začasnih beguncih 

1911 - Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ: a osnovi prerazporeditve v znesku 45.000.000,00 
SIT smo projekt prenesli v predlog plana za leto 1997. 

1926 - Oprema za zaščito podatkov: Sredstva so se s prerazporeditvijo zmanjšala za 10.000.000,00 
SIT, zaradi česar ni bilo možno nabaviti zaščite EMC (meijenje škodljivih elementov magnetnega 
sevanja) ter delno licence za 100 delovnih postaj OS/2 DP z zaščito. 

6229 - Dograditev centralnega računalnika: Zmanjšanje finančnih sredstev za 97 % je 
onemogočilo dograditev centralnega računalnika. 

6231 - Oprema Uprave za sistem državne uprave: Sredstva so bila, glede na planirane potrebe, 
zmanjšana za 4.000.000,00 SIT oziroma za 84 %, zato ni bilo možno nabaviti informacijske, 
telekomunikacijske in pisarniške opreme. 

5356 - Oprema zvez 2. faza: Zaradi prerazporeditve finančnih sredstev v višim 1.650.000,00 SIT 
ni bilo možno realizirati potreb po zvezah, delovnih postajah in tiskalnikih za potrebe Prehodnega 
doma RS za tujce. 

5359 - Oprema Prehodnega doma za tujce: Znesek zmanjšanja proračunskih sredstev znaša 
7.000.000,00 SIT, zato ni bilo možno nabaviti vozil, posebnih tehničnih sredstev ter pisarniške 
opreme. 

6745 - Oprema za zaščito ogroženih delavcev: Znesek prerazporeditve s postavke znaša 
5 000.000,00 SIT ali 51%. Nerealizirane so ostale planirane potrebe po mobitelih, RDS pozivnikih, 
avtomobilskih alarmnih napravah, neprobojnih jopičih ter srajcah in daljnogledih za nočno 
opazovanje. 

C. Gradbene investicije in investicijsko vzdrževanje 

V letu 1996 so bili izvedeni praktično vsi programi, ker so bili načrtovani v okviru razpoložljivih 
sredstev. Tako smo zaključili 

izgradnjo in dali v uporabo LPE hangar Brnik, nadaljevali z izgradnjo upravne stavbe UNZ Novo 
mesto, obnovili prostore za pridržanje na Povšetovi v Ljubljani, v Novem mestu, v Rogaški Slatini 
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in v Mariboru ter adaptirali prostore na PP Izola. To so bile največje investicije, medtem ko smo 
realizirali celo vrsto manjših adaptacij ter urgentnih popravil na področju vseh uprav za notranje 
zadeve (strehe, kotlarne, kanalizacije ipd ). 

D Stanovanjsko področje 

Ker so bili programi usklajeni z odobrenimi sredstvi, smo lahko kupili le štiri stanovanja. Ostala 
sredstva smo namenili za redno reševanje stanovanjskih vprašanj, od tega kar 24 % za najemnino 
samskega doma v Ljubljani, Ulica Jožeta Jame, v katerem so nastanjeni delavci, ki so sicer zaposleni 
na upravah za notranje zadeve po Sloveniji, vendar pa so zaradi povečanih potreb po varovanju 
začasno razporejeni na delo v Ljubljano. 

III. SPREMEMBE MED POSTAVKAMI PRORAČUNA IZVRŠENE MED LETOM 1996 

V letu 1996 je bilo z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.l.RS 5/96) Ministrstvu za notranje zadeve 
odobreno 25.502.033.000,00 SIT. 

S sklepom Vlade št.038-04/94-12/6-8 z dne 25.1.1996 smo dodatno dobili sredstva za pripravo 
obiska papeža Janeza Pavla II. v višini 585.155.596,00 SIT, in sicer za materialne stroške v višini 
332.986.600,00 SIT ter za nakup opreme 252.168.996,00 SIT. Sredstva za materialne stroške smo 
porabili za najem tehnične opreme za ureditev prireditvenih prostorov, za plačilo rezervnega sestava 
in za najem RTV uslug. Sredstva v višini 10.626.127,40 SIT, ki niso bila porabljena za najem RTV 
uslug, smo vrnili v republiški proračun. 

V septembru 1996 smo glede na izhodišča Vlade pripravili notranjo prerazporeditev v skupnem 
znesku 565.305.513,20 SIT, in sicer: 

- iz opreme MNZ 294.645.000,00 SIT in iz investicij PDT 2.000.000,00 SIT na druge prejemke 
MNZ 285.022.000,00 SIT, na plače PDT 4.495.000,00 SIT, na druge osebne prejemke PDT 
5.081.000,00 SIT in na prispevke delodajalca PDT 2.047.000,00 SIT. 

- iz opreme MNZ v višini 199.550.000,00 SIT in iz investicij PDT 6.650.000,00 SIT na materialne 
stroške MNZ 206.200.000,00 SIT. 

- iz drugih odhodkov MNZ 60.460.513,20 SIT na materialne stroške MNZ 43.160.216,50 SIT in 
na opremo MNZ 17.300.296,70 SIT. 

- iz materialnih stroškov PDT 4.000.000,00 SIT na materialne stroške MNZ 4.000.000,00 SIT. 

Po sklepih Vlade št. 403-01/96 z dne 19.4.1996, št. 153-03/96 z dne 14.6.1996, št. 280-03/93-4/10-8 
in 360-03/94-5/5-8 z dne 11.7.1996, št. 440-08/96-1/21-8 z dne 12.9.1996, št. 403-01/96 z dne 
4.10.1996, št. 340-10/96-6/1-8 z dne 24.10.1996, št. 440-08/96-1/27-8 z dne 24.10.1996, št. 440- 
08/96-1/33-8 z dne 21.11.1996 in št. 440-08/96-1-37-8 z dne 12.12.1996 pa smo dodatno prejeli še 
sredstva v skupnem znesku 1.217.184 867,00 SIT, od tega za: 

- plače 400.000.000,00 SIT 
- prispevke delodajalca 160.000.000,00 SIT 
- druge osebne prejemke 90.411.568,00 SIT 
- materialne stroške 395.750.000,00 SIT 
- investicije (stanovanjski sklad) 140 000.000,00 SIT 
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- plačila storitev (SPV) 
- plače PDT 
- druge osebne prejemke PDT 

10.000.000,00 SIT 
2.233.000,00 SIT 
95 .000,00 SIT 

Odstopanja med proračunom in realizacijo: 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 3107 - Plače 
Do razlike v višini 818.037,19 SIT je prišlo zato, ker je v realizaciji Ministrstva za finance prikazano 
tudi nakazilo sredstev, ki gaje izvršilo 5.1.1996 in 11.1.1996, Ministrstvo 
za notranje zadeve pa je, po takratnem navodilu, plače za december 1995, ki so bile izplačane januaija 
1996, zajelo v zaključni račun za leto 1995. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 5445 - UNZ Novo mesto 
Do razlike med odobrenimi in porabljenimi sredstvi v višini 32.186,20 SIT je prišlo zaradi manjše 
obračunske situacije. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 5315 - Telekomunikacijska oprema 
Do razlike med nakazanimi in porabljenimi ter odobrenimi sredstvi višini 1.783.246,00 SIT je prišlo 
zaradi premajhnega (toda zahtevanega) nakazila Ministrstva za finance. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 5316 - Informacijska oprema 
Do razlike med odobrenimi in porabljenimi sredstvi v višini 124.180,30 SIT je prišlo zaradi manjše 
dobave. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 5319 - Birotehnična oprema 
Do razlike med odobrenimi in porabljenimi sredstvi v višini 55,70 SIT je prišlo zaradi manjše dobave. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 6227 - Oprema za naloge po Zakonu o zasebnem varovanju 
Do razlike med odobrenimi in porabljenimi sredstvi v višini 259,20 SIT je prišlo zaradi manjše 
dobave. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 5306 - Odplačilo anuitet stanovanjskih kreditov 
Do razlike med nakazanimi in porabljenimi sredstvi v višini 8.595 .620,60 SIT je prišlo delno zaradi 
evidentiranja odhodkov v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna, delno pa zaradi zmanjšanja 
revalorizacijskih obresti v letu 1996. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 6025 - Plače PDT 
Do razlike v višini 527.533,60 SIT je prišlo zato, ker je v realizaciji Ministrstva za finance prikazano 
tudi nakazilo sredstev, ki gaje izvršilo 5.1.1996 in 11.1.1996, Ministrstvo za notranje zadeve pa je, 
po takratnem navodilu, plače za december 1995, ki so bile izplačane januaija 1996, zajelo v zaključni 
račun za leto 1995. 

PRORAČUNSKA POSTAVKA 5357 - Nujna vzdrževalna dela PDT 
Do razlike med odobrenimi in porabljenimi sredstvi v višini 2.921,20 SIT je prišlo zaradi manjše 
obračunske situacije. 
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18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

I. Cilji delovanja MZZ 

V letu 1996 sije Slovenija v skladu s svojimi zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami prizadevala 
za nadaljne utrjevanje svojega mednarodnega položaja, vključevanje v mednarodne integracijske 
tokove, krepitev bilateralnega sodelovanja z evropskimi in drugimi državami ter razvoj, 
dobrososedskih odnosov in reševanje odprtih vprašanj, še zlasti z Italijo in Hrvaško. Poleg tega 
Slovenija nadaljuje z aktivno vlogo pri vključevanju v NATO in reševanju vprašanj v zvezi z 
nasledstvom premoženja SFRJ. V tej smeri je v preteklem letu potekala živahna dilomatska dejavnost 
z izmenjavo številnih strokovnih obiskov in obiskov na najvišji politični ravni. Najpomembnejše 
osebnosti slovenskega političnega življenje so se udeležile tudi različnih mednarodnih konferenc in 
forumov. 

Zavedajoč se dejstva, da so za krepitev zunanjepolitičnega položaja Slovenije in njen gospodarski 
razvoj v veliki meri pomembni predvsem dobri politični in gospodarski odnosi s sosednjimi državami, 
je Slovenija v minulem letu prav tem namenila posebno pozornost. Tako je intenzivna diplomatska 
dejavnost z Italijo in sprejetje španskega kompromisnega predloga pripeljala do premostitve blokade 
pri nadaljevanju postopkov v zvezi s pridružitvijo Slovenije EU in prvih uspehov na področju urejanja 
odprtih vprašanj v zvezi z vračanjem premoženja in slovensko manjšino v Italiji. Poleg tega je Italija 
postala ena od glanih zagovornic pristopa Slovenije v EU in NATO. 

Prav v zvezi s slednjim smo v preteklem letu pričeli tudi z operativnim sodelovanjem Slovenije in 
NATA ter pogovori v zvezi s članstvom (nestalnim) v Varnostnem Svetu OZN. Gre za pomembna 
zunanjepolitična projekta, ki bosta omogočila Sloveniji uveljavitev na mednarodnem prizorišču. 

V skladu s sklepi Vlade republike Slovenije smo v letu 1996 odprli tudi tri nova diplomatsko 
konzularna predstavništva (DKP) in sicer v Bratislavi (Slovaška), Lizboni (Portugalska) in Ankari 
(Turčija). Poleg tega smo se trudili zagotoviti delovanje mreže DKP Slovenije v obsegu in na način, 
ki Sloveniji ohranja podobo urejene in razvite srednjeevropske države. 

Prav zaradi povečanega obsega delovanja MZZ na račun novih nalog smo tudi planirali sredstva v 
višini 9.816 mio SIT. Glede na zmanjšan obseg financiranja (61%) je tekom leta prišlo do precejšnjih 
težav pri relizaciji nekaterih nalog. 

II. Obseg realizacije nalog 

Ne glede na številne varčevalne ukrepe je zunanjepolitična dejavnost Slovenije potekala razmeroma 
tekoče. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da varčevanje dosega že tolikšen obseg, da nadalnje 
odlaganje številnih nerešenih problemov ne bo več ostalo neopaženo. 

Tako smo s precejšnjimi napori in prerazporejanjem sredstev (obrazložitev v nadaljevanju) uspeli 
zagotoviti kolikor toliko sprejemljivo delovanje MZZ in mreže DKP, zanemarili pa smo njihovo 
opremo in varnost delovanja V celoti smo uspeli realizirati ustavne obveznosti do zamejskih 
Slovencev. 

Popolnoma ničesar pa ni bilo storjenega v zvezi s planiranim nakupom objektov za DKP v državah, 
kjer plačujemo izredno visoke najemnine, kljub dejstvu, da bi s tega naslova lahko že v srednjeročnem 
obdobju, poleg povečanja premoženja Republike Slovenije, precej zmajšali tudi izdatke. 
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III. Odstopanja oziroma spremembe med postavkami 
% 

Zaradi zmanjšanega obsega financiranja smo bili v zvezi z zagotavljanjem delovanja osnovnih funkcij 
MZZ prisiljeni uvesti vrsto varčevalnih ukrepov (omejevanje potnih stroškov in reprezentance, 
stroškov izobraževanja, varnost, odpoved sprejemov za dan državnosti itd.). Pomanjkanje sredstev 
za delovanje mreže DKP ter druge odhodke za delo na drugih področjih in materialne stroške nas je 
prisililo v prerazporeditev sredstev in zmanjšanje porabe na naslednjih postavkah. 

- 5202 Prostori in oprema mreže DKP 
Odpovedali smo se osnovni opremi (pohištvo, varnost, menjava zastarelih avomobilov itd). 

- 1297 članarine in kotizacije, kijih RS plačuje tujini Zaradi pomanjkanja sredstev nismo plačevali 
nekaterih članarin, za katere smo ocenili, da niso na vladni ravni in so kot takšne manj 
pomembne. 

- 6524 morska meja - Piranski zaliv 
Nekoliko manjši obseg aktivnosti pri urejanju tega vprašanja, do katerega je prišlo predvsem na 
račun neurejenih odnosov s Hrvaško smo lahko prihranili nekaj sredstev. Predvidoma se bodo 
aktivnosti pospešeno nadaljevale v letu 1997. 

- 6525 prostori veleposlaništva Ruske federacije 
Zaradi zapletov pri urejanju gradbenih dovoljenj in ostale dokumentacije je prišlo do nižje 
realizacije. Projekt se pospešeno nadaljuje v letu 1997. 

- 8145 obnova Manziolijeve hiše v Izoli. 
Zavleklo seje usklajevanje med Slovenijo in Italijo. Projekt se pospešeno nadaljuje v letu 1997. 

Sredstva z navedenih postavk smo po usklajevanju z Ministrstvom za finance in na podlagi 17. člena 
Zakona o izvrševanju proračuna prerazporedili predvsem na postavko: 

- 5201 delovanje predstavništev RS v tujini 
Za odprtje treh novih predstavništev MZZ (povečanje števila zaposlenih, najem poslovnih 
prostorov in rezidence, potni stroški ter selitve, varnost itd), kljub planu in številnim urgencam 
ni prejelo nikakršnih dodatnih sredstev. 

Delno smo sredstva prenesli še na postavki: 

3663 drugi odhodki za delo na drugih področjih 
V zvezi s povečanjem stroškov delegacij in sprejemov predvsem zaradi aktivnejšega odnosa v 
zvezi z vstopom Slovenije v NATO in VS OZN. 

3339 materialni stroški. 
Povečan obseg aktivnosti in delovanja MZZ (glej gornji obrazložitvi) se avtomatsko odraža tudi 
v povečanju materialni stroškov. 
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20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSOD.TF 

1. DOSEŽENI ZASTAVLJENI CILJI 

Ministrstvo za pravosodje z organom v sestavi Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij tudi v letu 
1996 zastavljenih ciljev in nalog zaradi omejenih proračunskih možnosti ni moglo v celoti uresničiti, 
zato je naloge, ki jih ni moglo niti začeti preneslo v leto 1997, ostale naloge pa je prilagodilo 
dodeljenih proračunskim sredstvom in jih realiziralo z dodelitvijo dodatnih sredstev, ki so mu bila 
dodeljena iz postavk finančnih načrtov drugih proračunskih uporabnikov kot tudi s odobrenimi 
prenosi sredstev med postavkami finančnih načrtov ministrstva in uprave. 

2. OBSEG REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 
UPRAVE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZA LETO 1996 TER 
SPREMEMBE MED LETOM 

I. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Primerjava realizacije finančnega načrta za leto 1996 s predvidenimi nalogami in programi: 

Materialni stroški-poraba sredstev za materialne stroške je bila za 17,05% višja od dodeljenih. 
Ministrstvo je prvotno načrtovalo višja sredstva od dodeljenih. Dodatna sredstva je pridobilo delno 
za pokrivanje svojih obveznosti s prerazporeditvijo med postavkami finančnega načrta ministrstva, 
delno pa je pridobilo sredstva s sklepom Vlade od drugega uporabnika proračunskih sredstev in so 
bila namenjena raziskovalnemu projektu Helsinškega monitoija Slovenije. 

Drugi odhodki za delo na drugih področjih-poraba sredstev za druge odhodke za delo na drugih 
področjih je bila 23,53% višja od dodeljenih. Ministrstvo je upoštevajoč predvidene aktivnosti in 
obveznosti za leto 1996 načrtovalo višja sredstva. 

Tako je ministrstvo posamezne programe mednarodnega sodelovanja, tako bilateralnega kot 
multilateralnega izvedlo v skladu s dodeljenimi sredstvi, za raziskovalni projekt "Uveljavljanje novih 
inštitutov kazenskega materialnega in procesnega prava v pravosodni praksi" pa je pokrilo s 
prerazporeditvijo sredstev na postavkah v svojem finančnemnačrtu. 

Poleg navedenega je poravnavalo iz teh sredstev tudi stroške prevodov tuje strokovne literature, 
stroške dela sodnih tolmačev, kot tudi nabavo sodniških in tožilskih tog. 

Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih organih-realizacija sredstev v primerjavi s 
dodeljenimi znaša 87,76%. V prvotno planiranih sredstvih je ministrstvo pripravilo tudi program 
izobraževanja administrativnega sodnega osebja in program izobraževanja sodnikov, ki sodijo v 
civilnih sporih. Ker dodeljena sredstva niso zadoščala, je ministrstvoprograme izobraževanja in 
usposabljanja delavcev v pravosodnih organih, prilagodil dodeljenim sredstvom. Realiziralo pa ni tudi 
tistih programov, ki jih zaradi delovnih obveznosti kandidatov ni bilo mogoče izvesti. 

Katalog-zbirka podatkov-tudi v letu 1996 še.ni bila opredeljena vsebina zbirk podatkov, ki jih vodijo 
delavci upravnih enot, oziroma delavci lokalne uprave, zato ministrstvo teh sredstev ni potrebovalo. 
Sredstva je prerazporedilo na druge postavke v svojem finančnem načrtu. 

Najemnine poslovnih prostorov pravosodnih organov-poraba sredstev na tej postavki je v primerjavi 
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s dodeljenimi višja za 2,46%. Tudi na tej postavki je ministrstvo prvotno načrtovalo sredstva, ki bi 
mu zadostovala za pokrivanje obveznosti iz naslova najemnin za poslovne prostore pravosodnih 
organov. Ker so bila dodeljena sredstva nižja, jih je moralo ministrstvo dodatno zagotoviti s 
prerazporeditvami sredstev v okviru svojega finančnega načrta. 

Ekspertize pri zakonodajnih nalogah in raziskavah s področja pravne informatike. Ministrstvo za 
pravosodje je predložilo v zakonodajni postopek zakone s civilnopravnega področja, v pripravo 
katerih so vključeni tudi zunanji strokovnjaki. Glede na to, da zakoni v letu 1996 še niso bili sprejeti, 
ministrstvo sredstev na tej postavki še ni potrebovalo, tako da jih je tudi prerazporedilo na,druge 
postavke svojega finančnega načrta. 

Štipendije-poraba sredstev na tej postavki znaša 87,18% načrtovanih. Ministrstvo je štipendiralo 50 
štipendistov. 

Sodni svet- poraba sredstev znaša 56,77% načrtovanih. 

Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim-poraba sredstev je višja od dodeljenih za 0,5%. 
Sredstva na tej postavki je zelo težko realno planirati, ker je nemogoče z gotovostjo napovedati, 
koliko tovrstnih odškodninskih zahtevkov bo vloženih, kolikšno bo število rešenih postopkov v 
okviru predhodnega postopka predvidenega v členu 539/2 ZKP, število vloženih tožb in pa število 
končanih zadev pred sodiščem. Ker so bila dodeljena sredstva nižja od prvotno načrtovanih, so bila 
na postavko dodeljena dodatna sredstva iz postavk drugih uporabnikov proračuna. Vendar vseh 
dodatno dodeljenih sredstev ministrstvo ni potrebovalo, tako je lahko delno pokrilo primankljaj 
sredstev na drugih postavkah svojega proračuna, dodatno dodeljena sredstva v višini 83,97% pa so 
ostala neporabljena. 

Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov- poraba sredstev na postavki predstavlja 
84,29% načrtovane. Ministrstvo je moralo zaradi omejenih proračunskih možnosti prerazporediti 
145,000 mio Sit iz postavke "Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov" na postavko 
"Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov" za potrebe Okrožnega sodišča v Krškem za 
pokritje pogodbene obveznosti. Za varovanje zgradb pravosodnih organov pa so bila sredstva 
prerazporejena iz postavk finančnega načrta Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, vendar projekt 
varovanja zgradb pravosodnih organov ni bil realiziran v letu 96 zaradi zadržkov pri financiranju. 

Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov-poraba je višja za 135% od dodeljenih sredstev 
in sicer za poravnavo pogodbene obveznosti za nakup poslovnih prostorov Okrožnega sodišča v 
Krškem. Dodatna sredstva za pokritje te obveznosti je ministrstvo zagotovilo s prerazporeditvijo v 
okviru postavk svojega finančnega načrta. Načrtovan program je vseboval tudi potrebna sredstva za 
pričetek urejanja prostorske problematike sodišč v Ljubljani, vendar tega dela programa ni moglo 
uresničiti, zato je pripravilo spremembo programa, v katerem je predlagalo odkup prostorov za 
Državno in Višje državno tožilstvo v Mariboru, saj so bili stroški za najemnine v dveh letih že ca. 90 
mio Sit. Spremenjen program je v skladu s soglasjem Ministrstva za finance in sklepa Vlade 
Republike Slovenije tudi realiziralo. 

Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov in sodnikov za prekrškov-porabljena sredstva 
znašajo 96,39% dodeljenih. Investicijsko vzdrževalna dela so se izvajala po programu in sicer za 
najnujnejša vzdrževalna dela pravosodnih objektov, nekaj odstopanja od programa seje pojavilo le 
pri tistih sodiščih, kjer je ministrstvo adaptiralo prostore zemljiških knjig, pri kompletnih adaptacijah 
sodišč in tam, kjer so se med letom pojavila nepredvidena vzdrževalna dela. 
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Investicijsko vzdrževanje stanovanj pravosodnih organov-poraba sredstev znaša 21,54% načrtovanih 
in predstavlja poravnane obveznosti za tri stanovanjske enote, s katerimi razpolaga ministrstvo in so 
namenjana delavcem pravosodnih organov. 

II. UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

Materialni stroški-poraba sredstev na tej postavki je bila v primerjavi z načrtovanimi višja za 21,55%. 
Manjkajoča sredstva so bila pridobljena z rebalansom proračuna in s prerazporeditvijo iz postavke 
drugi odhodki URSIKS. Pomanjkanje sredstev za materialne stroške je Uprava predvidevala že ob 
sprejemu proračuna, saj predstavljajo stroške, ki nastajajo zaradi zagotavljanja pogojev in potreb 
zaprtih oseb med prestajanjem kazni. 

Drugi odhodki URSIKS-poraba sredstev je bila v primerjavi z načrtovano 86,42%. Sredstva so bila 
porabljena za pokrivanje prispevka za zdravstveno zavarovanje obsojencev, ostala sredstva v višini, 
13,58% od načrtovanih pa je Uprava prerazporedila v okviru svojega finančnega načrta za materialne 
stroške. Program na tej postavki ni bil realiziran, saj ni bila izdana nobena številka Penološkega 
biltena, znanstveno raziskovalno delo in prevodi na podlagi priporočil Sveta Evrope za področje 
kazenskih sankcij pa seje izvajalo v omejenem obsegu. Prav tako ni bilo realizirano poravnavanje 
obveznosti za prispevke za pokojninsko zavarovanje obsojencev, ker še ni vzpostavljene sistemske 
rešitve. Mednarodno in bilateralno sodelovanje je potekalo le z Republiko Avstrijo, vsa ostala 
sodelovanja pa so ostala nerealizirana. 

Inventarizacija objektov zavodov IKS-program ni bil realiziran. Uprava je 57,66% sredstev na tej 
postavki prerazporedila v okviru svojega finančnega načrta na postavko "Materialni stroški". 

Izobraževanje delavcev uprave-poraba sredstev je za 0,66% višja od načrtovane. Uprava je program 
izobraževanja prilagodila dodeljenim sredstvom, ter delni primankljaj pokrila s prerazporeditvijo v 
okviru svojega finančnega načrta. Zaradi pomankanja sredstev je bilo začetno usposabljanje omejeno 
le na novo sprejete pooblaščene uradne osebe, za novosprejete delavce pa ni bilo realizirano, čeprav 
bi bilo glede na posebnosti dela v zaporu nujno potrebno. Prav tako ni bilo možno organizirati 
izobraževanja za pridobitev znanj, potrebnih za izdelavo programov obravnave specifičnih kategorij 
obsojencev : intenzivno motenih, motečih in nevarnih obsojencev, obsojencev tujcev, obsojencev, ki 
so obsojeni za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in obsojencev odvisnih od drog. 

Oprema pooblaščenih uradnih oseb in obsojencev-program je bil glede na višino dodeljenih sredstev 
realiziran. Prvotno načrtovana sredstva so vključevala tudi zagotovitev vseh delov uniforme 
pooblaščenim uradnim osebam in pa potrebno opremo za obsojence. 

Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema in zdravstveno varstvo-poraba sredstev na tej postavki 
je bila realizirana v načrtovani višini, ker je bil program prilagojen dodeljenim sredstvom. Upravi tako 
ni uspelo zagotoviti potrebna tehnična sredstva za varnost in zavarovanje, osebno orožje in ureditev 
zunanjega varovanja zaporov, kar pa je prvotno načrtovala. Prav tako pa ni bilo mogoče izvesti 
nobenih obdobnih zdravstvenih pregledov za delavce. 

Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov-poraba sredstev na postavki je bila 88,89%. Delno so bila 
sredstva prerazporejena v okviru finančnih načrtov uprave in ministrstva na postavko Ministrstva za 
pravosodje za varovanje zgradb pravosodnih organov. Zaradi nepokritih obveznosti so bila sredstva 
iz finančnega načrta ministrstva delno vrnjena. V okviru dodeljenih sredstev so bile opravljene le 
najnujnejše investicije, torej tiste, katerih nesanacija bi povzročila še dodatno škodo in propadanje. 
Ostalih investicij, ki so bile prvotno načrtovane in so se nanašale na izboljšanje nastanitvenih in 
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bivalnih pogojev zaprtih oseb ni bilo moč izvršiti. 

3. NEPORABLJENA SREDSTVA V LETU 1996 
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Sredstva na postavkah finančnega načrta Ministrstva za pravosodje za leto 1996, vključno s 
spremembami med letom so na nekaterih postavkah ostala neporabljena zaradi rokov, ki izhajajo iz 
ZEPro in podzakonskih aktov, po katerih dela stroškov zadnjega meseca v letu ni možno poravnati 
v tekočem letu, zato jih bo potrebno poravnati v naslednjem letu. Tovrstna neporabljena sredstva so 
izkazana na postavkah materialni stroški, drugi odhodki za delo na drugih področjih in kazenski 
evidenci. 

Obrazložitev neporabljenih sredstev na drugih postavkah : 
-Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih organih- neporabljena sredstva v višini 12,23% 
predstavljajo programe, kijih zaradi delovnih obveznosti kandidatov ni bilo mogoče realizirati. 
-Štipendije-neporabljena sredstva v višini 11,11% predstavljajo višino štipendij, ki niso bile izplačane 
študentom, ki so pavzirali. 
-Sodni svet-neporabljena sredstva v višini 43,23% izhajajo iz vzrokov, na katere Sodni svet ni mogel 
vplivati. Ko so se načrtovala sredstva za leto 1996, je moral izhajati iz predpostavke, da bosta že v 
letu 1996 sprejeta Zakon o prekrških in Zakon o upravnih sodiščih, kar bi teijalo še večjo 
obremenjenost Sodnega sveta zaradi realizacije navedenih zakonov (volitve sodnikov teh sodišč, 
njihovih personalnih svetov in predsednikov teh sodišč, uvrščanje sodnikov teh sodišč v plačilne 
razrede, na položaje svetnikov itd ). Sodni 
svet bi tako moral opraviti še precej večje število sej, kar bi zahtevalo še dodatna sredstva 
za kritje potnih stroškov in za sejnine članov Sodnega sveta. Sodni svet pa je v letu 1996 načrtoval 
tudi pridobitev novega prostora za potrebe dela strokovne službe in je zato moral predvidevati še 
dodatna sredstva za novo opremo (računalniška oprema, pohištvo, najemnina). Iz razlogov, na katere 
Sodni svet ni mogel vplivati, v letu 1997 še ni pridobil novega prostora. V manjšem delu pa je vzrok 
za neporabo vseh sredstev, dodeljenih Sodnemu svetu, tudi varčno in racionalno ravnanje Sodnega 
sveta pri porabi proračunskih sredstev. 
-Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim-neporabljena sredstva so izkazana v višini 
14,69%, razlogi pa so že predhodno navedeni. 
-Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov-neporabljena sredstva v višini 3,64% 
predstavljajo projekt varovanja zgradb pravosodnih organov, ki v letu 96 ni bil realiziran zaradi 
zadržkov pri financiranju. 
-Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov- neporabljena sredstva v višini 3,61% 
predstavljajo nerealizirano izvedbo natečaja za pridobitev idejnih arhitektonskih rešitev sodne plače 
v Ljubljani. 
-Investicijsko vzdrževanje stanovanj pravosodnih organov-neporabljena so ostala sredstva v višini 
78,46%, ker potrebnih sredstev v letu 1995 še ni bilo možno realno planirati. 

UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 

Sredstva na nekaterih postavkah,vključno s spremembami med letom so ostala neporabljena zaradi 
prepozno prispelih obveznosti in zaradi postopkov za izplačila iz proračuna, ki ga je predpisalo 
Ministrstvo za finance. To velja zlasti za 0,3% neporabljenih sredstev na postavki "Materialni stroški" 
in 1,95% neporabljenih sredstev na postavki "Izobraževanje delavcev uprave" 
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21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI?. DEJAVNOSTI 

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 1996 

5194 - Agencija za radioaktivne odpadke 

V skladu s potijenim programom dela za leto 1996 je bilo Agenciji RAO lani iz proračunskih 
sredstev kot edinega vira prihodkov odobreno 130.7 Mio tolaijev, od tega je bilo 60.9 Mio 
predvidenih za stroške podjetja in 69.8 Mio tolaijev za strokovne storitve zunanjih izvajalcev. 
Zaradi naknadnega 5 % zmanjšanja proračunskih sredstev je Agencija RAO v letu 1996 dejansko 
iz proračuna prejela le 124.2 Mio tolarjev, kar je povzročilo delno zmanjšanje nalog in sredstev za 
zunanje izvajalce. 

Program dela Agencije RAO za leto 1996 je obsegal 12 projektov in 3 podprojekte iz tehnološke 
problematike, pravnega področja, odnosov z javnostmi in zagotovitve kakovosti. 

Najobsežnejši in najzahtevnejši tehnološki projekt je bil projekt sanacije začasnega skladišča 
radioaktivnih odpadkov v Zavratcu, več nalog pa je bilo izvedenih tudi v sklopu priprav na izbor 
lokacije za odlagališče NSRAO in tehnologije odlaganja. Zelo razvejano je bilo tudi delo na 
področju odnosov z javnostmi in je obsegalo tako naloge iz komuniciranja, informiranja in 
izobraževanja (Raopis - časopis Agencije RAO, dve novi zgibanki, priprava poljudno znanstvene 
publikacije o radioakivnih odpadkih, redna predavanja za šolsko mladino, razstava o RAO, 
izdelava makete podzemnega odlagališča radioaktivnih odpadkov, predstavitev Agencije RAO in 
problematike radioaktivnih odpadkov na Internetu). S pravnega področja je pomembna priprava 
postopka za izbor lokacije, za čim kvalitetnejše delo Agencije RAO pa vzpostavitev sistema za 
zagotovitev kakovosti. 

V letu 1996-je Agencija RAO uspešno pripravila in izvedla vse načrtovane naloge. Tudi predvideni 
obseg se v grobem ujema s programskimi izhodišči. Zaradi naknadno zmanjšanih proračunskih 
sredstev je sicer, žal, na dveh projektih s tehnološkega področja prišlo do zmanjšanja obsega dela, 
do manjšega odstopanja od načrtovanih sredstev pa je prišlo zaradi povečanih stroškov zunanjih 
izvajalcev še pri dveh projektih. To sta bila projekt sanacije skladišča radioaktivnih odpadkov v 
Zavratcu, kjer so stroški zaradi dodatnih, nepredvidenih del narasli, in projekt dolgoročnega 
ravnanja z izrabljenim gorivom in VRAO, kjer seje Agencija RAO vključila v priprave za vrnitev 
izrabljenega jedrskega goriva z raziskovalnega reaktorja TRIGA v Združene države Amerike in 
tudi finančno podprla projekt. Razlika, ki je tako nastala, je bila delno pokrita iz sredstev podjetja, 
delno pa s prerazporeditvijo z drugih projektov. Povečana sredstva za realizacijo pravnih 
dejavnosti so bila potrebna zaradi prenosa nekaterih nalog v zvezi s pravnimi vidiki priprave 
postopka za izbor lokacije za odlagališče NSRAO iz projekta izbora lokacije. Prikaz po projektih z 
navedbo planiranih in dejansko porabljenih sredstev je podan v spodnji tabeli. 

Tabela obsega le najpomembnejše projekt iz programa dela Agencije RAO za leto 1996. 
Podprojekti -niso posebej specificirani, prav tako niso posebej prikazane dejavnosti, ki jih je 
Agencija RAO izvajala interno. Ker porabljena sredstva za interno delo ne odstopajo od planiranih, 
so navedena le sredstva za zunanje strokovne storitve. 
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Projekt Zunanji izvajalci 
Jplan) 

Zunanji izvajalci 
(realizacija) 

Izbor lokacije za odlagališče NSRAO 

Problematika dolgoživih NSRAO 

Dolgoročno ravnanje z VRAO 

Sanacija skladišča RAO v Zavratcu 
Tehnologija obdelave in odlaganja RAO 

Dolgoročni terminski načrt aktivnosti 

Odnosi z javnostmi 

Pravne dejavnosti 
Program za zagotovitev kakovosti 

21.5 
V 

7.2 

7.2 
9.6 

1.7 

17.5 

2.4 

2.5 

17.4 

7.2 

2.0 

9.0 

5.4 

1.7 

16.1 

3.5 
2.5 

4655 - Rekultivacija stare deponije Lakonca 

S prehodom na deponiranje energetskega premoga na novi deponiji Lakonca je nastala možnost, 
da se odstrani dotrajana in zastarela oprema na stari deponiji in izvede s programom predvidena 
rekultivacija in ozelenitev površine. Projekt ekološke sanacije je potekal v treh gradbeno 
tehnoloških fazah: rušenje objektov, odvodnjavanje zalednih in meteornih vod in vegetacijska 
zaščita. Pri izvajanju zahtevnih rušitvenih del je bilo potrebno varstvu pri delu posvetiti posebno 
pozornost, da ne bi prišlo do materialne škode oziroma poškodb zaposlenih. V letu 1995 je bilo iz 
proračuna in iz lastnih sredstev za investicijo namenjeno 43.935.295 SIT, v letu 1996 je investitor 
koristil 30.078.000 SIT proračunskih sredstev, 86.504.619 SIT lastnih sredstev in 19.522.441 SIT 
kredita izvajalca del. 

Projekt je potekal v skladu s predvidenim terminskim planom. Po odstranitvi stare strojno 
tehnološke opreme in opuščenih gradbenih objektov je bilo potrebno čimprej izvesti dela, ki so 
preprečevala erozijo površine zaradi močnega deževja. Pred rušenjem stare transformatorske 
postaje Rudnika Trbovlje - Hrastnik je bilo treba zagotoviti premostitev električnega napajanja. 
Dela ozelenitve in vegetacijske zaščite, ki so bila opravljena v začetku septembra 1996, ne kažejo 
večjih poškodb na saniranem področju, manjši usadi pa bodo popravljeni do tehničnega pregleda, 
ki bo predvidoma v začetku maja 1997. Tedaj bodo učinki vegetacijske zaščite in uspešnost 
sanacije najbolj vidni. S sanacijo bo dosežen osnovni pilj, da se bo industrijsko degradirano 
področje opuščene deponije premoga znova vključilo v okoliško naravno okolje. Istočasno je v 
rednem obratovanju novozgrajena deponija premoga Lakonca, ki je-v celoti prevzela s projektom 
predvidene funkcije. 

4656 - Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo elektroenergetskih 
objektov 

Pri tej postavki financira MGD 50 % znesek pogodbene postavke, 50 % financira investitor. V 
lanskem letu smo podpisali sledeče pogodbe: 

- Termoelektrarna - Toplarna Ljubljana - »Postavitev vršne plinske turbine v kogeneracijskem 
postopku« - Feasibility študija. 

- Optimizacija parametrov in lokacija vršne plinske turbine v TE-TO Ljubljana. 
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- TE Trbovlje - nadomestna enota TET-3 - investicijska dokumentacija za tehnološko zasnovo 
kotla na vrtinčno kurjavo in parametri možnih dobaviteljev tehnologije vrtinčnega kotla v 
povezavi s turbino v tehnološkem in finančnem pogledu.. 

- Investicijska dokumentacija za ekološko sanacijo kotlovnice v hotelu Bellevue, Šmaijetna Gora. 
- Zamenjava mazuta z lesnimi odpadki v Hoji Mobiles, d.o.o., Polhov Gradec. 
- Zamenjava mazuta z lesnimi odpadki in zemeljskim plinom, Lesonit Ilirska Bistrica. 
- Energetsko učinkovita kotlovnica LIK-VIO, d.o.o., Kočevje. 

Pogodbena dela so v večini primerov zaključena. Preostanek del bo zaključen do konca marca 
1997. Tudi pri tej proračunski postavki smo z aneksi zmanjšali pogodbene zneske za 5 %. 

Za obe proračunski postavki lahko zaključimo, da so začeta dela opravljena v celoti, oziroma bodo 
zaključena v pogodbenih rokih. 

4657 - Odstranjevanje mulja iz jezer HE 

Odstranjevanje mulja iz umetnega jezera Most na Soči: 
Nadaljevala so se dela pri odstranjevanju mulja in naplavin iz umetnega jezera Most na Soči. 
Predračunska vrednost investicije znaša 250.000.000 SIT. Program se je začel izvajati novembra 
1995, zaključil pa se bo decembra 1997. V letu 1996 je bilo porabljenih 50.000.000 SIT, od tega 
27.571.000 iz državnega proračuna. 

Odstranjevanje mulja iz umetnega jezera Zbilje: 
Nadaljevala so se dela pri odstranjevanju mulja iz umetnega jezera Zbilje. Predračunska vrednost 
investicije znaša 201.787.2284 SIT. Program seje pričel izvajati oktobra 1994, zaključil pa se bo 
decembra 1997. V letu 1996 je bilo porabljlenih 87.359.390 SIT, od tega 27.571.666 SIT iz 
državnega proračuna. V letu 1997 je predvidena poraba 80.000.000 SIT, od tega 40.000.000 SIT 
iz državnega proračuna. 

Odstranjevanje mulja iz umetnega jezera pri hidroelektrarni Mariborski otok: 
Predračunska vrednost investicije znaša 350.000.000 SIT Program seje pričel izvajati decembra 
1994, zaključil pa se bo konec leta 1997. V letu 1996 je bilo porabljenih 137.340.000 SIT. 
Sredstva iz državnega proračuna niso bila porabljena, ker je bil 60 dnevni rok. plačila računa po 
115. januaiju 1997. V letu 1997 je predvidena poraba 95.461.466 SIT, od tega 60.000.000 SIT iz 
državnega proračuna. 

5186 - Program zapiranja rudnikov-Idrija, Mežica 

a) Rudnik svinca in cinka Mežica v vrednosti 502.000.000,00 SIT 
Sredstva so bila porabljena za zapiralna dela po Zakonu o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za 
postopno zapiranje RSC Mežica (Ur l. št.5/88) in Rudarskem projektu, zapiralna dela RSC 
Mežica, kot zaključnem projektu programa postopnega zapiranja RSC Mežica in sanacije okolja v 
Zgornji Mežiški dolini (sklep Vlade RS 110. seja 3.11.1994). Ker sredstva niso bila dodeljena v 
predlagani višini, se bo projekt zapiranja podaljšal. 

b) Rudnik živega srebra Idrija v vrednosti 478.054.000,00 SIT 
Osnova za zapiralna dela rudnika v letu 1996 je bil program preprečevanja posledic rudarjenja v 
RŽS Idrija iz leta 1996. Za ta projekt so bila porabljena sredstva v višini 478.054.000,00 SIT. 
Sredstva niso bila dodeljena v predlagani višini, zato se bo projekt zapiranja podaljšal. 
Razpoložljiva sredstva v višini 980.054.000,00 SIT so bila v celoti porabljena. 
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6101 - Program zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica , Senovo in Zagorje 

Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov ijavega premoga Zagorje, Senovo 
in Kanižarica je Vlada v tem letu sprejela programe zapiranja. Ti so bili podlaga za sestavo 
operativnih planov za leto 1996, v okviru katerih je v vseh treh rudnikih prenehala proizvodnja 
premoga in potekajo aktivnosti pri zapiranju jam, ekološki sanaciji površin. Največji poudarek je 
bil namenjen razreševanju kadrovsko socialne problematike. Za omenjene aktivnosti pri zapiranju 
vseh teh rudnikov je bilo v letu 1996 iz proračuna RS namenjenih 3,094 mlrd SIT oziroma slaba 
petina s kompleksnim programom predvidenih sredstev. 
Za subvencioniranje proizvodnje premoga je bilo porabljenih 1.660 mio SIT oziroma 54% 
medtem, ko za aktivnosti zapiranja in urejanja površin skupaj s projektno dokumentacijo 688 mio 
SIT investicijskih sredstev oziroma 22 %. Za razreševanje 200 presežnih delavcev je bilo 
namenjenih skozi aktivne in pasivne oblike prezaposlovanja 740 mio SIT prav tako investicijskih 
sredstev oziroma 24 % od skupno porabljenih proračunskih sredstev v preteklem letu. 

V letu 1997 se bodo aktivnosti nadaljevale v okviru sprejetih programov zapiranja. 

6109 - Blok 5 Šoštanj 

Program ekološke sanacije v TE Šoštanj je v letu 1996 potekal v pospešeni dejavnosti, predhodnih 
in pripravljalnih del za izgradnjo naprave za razžveplanje dimnih plinov na bloku 5. Sprejetje bil 
zakon o spremembah zakona o poroštvu RS za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave 
na bloku 5 (Uradni list RS, št. 41/96). Uspešno je bil izveden mednarodni javni razpis za izbiro 
izvajalca za dobave in storitve za razžveplalno napravo na bloku 5, paket »Tehnološki sistemi« 
(Uradni list RS, št. 84/94). Prijavljenih je pet ponudnikov in sicer ABB, ANSALDO, BOBCOCK, 
LURGY in WAGNERBIRO. Vrednotenje blagovno-tehničnega dela je opravljeno. Vrednotenje 
finančnega dela ponudbe je v teku obdelave. Vsi navedeni ponudniki so bili pozvani, da do konca 
marca dopolnijo svoje ponudbe v smislu tehnoloških sprememb, ki bodo vplivale na obseg 
finančnega dela ponudbe. Izbira izvajalca in podpisano pismo o nameri gradnje bo opravljeno do 
julija 1997. 

V letu 1996 so se izvajala obširna in zahtevna predhodna dela. Rokovno investicija kasni. Nujne 
spremembe projekta so zahtevale ustrezno novo vrednotenje ponudb. Pričetek gradnje bo v letu 
1997 in zaključek v letu 1999. Izgradnja razžveplalne naprave je nedvomno ključnega pomena v 
elektroenergetskem sistemu, kot tudi za Republiko Slovenijo. Drugi žveplov protokol, ki ga je 
podpisala Slovenija, temelji na osnovi zmanjšanja emisije žveplovega dioksida v Sloveniji za 45 % 
do leta 2000, kar bo omogočila prav čistilna naprava na bloku 5 v TE Šoštanj. 

Investicija je bila financirana iz proračunskih sredstev v višini 205 mio SIT. Sredstva so bila 
porabljena skladno s spremembo proračuna. 

6756 - Rekonstrukcija avtomatike in regulacije kotla 1 in 2 TE-TOL 

V letu 1996 je bila izvedena rekonstrukcija avtomatike in regulacije kotlov 1 in 2 v 
Termoelektrarni-toplarni Ljubljana. Sistem je v preizkusnem obratovanju oziroma je že v funkciji. 
Izvedena avtomatika in regulacija pomembno povečuje stopnjo razpoložljivosti, zanesljivosti in 
ustrezno prilagodljivost obratovanja kotlov 1 in 2 v elektroenergetskem sistemu Slovenije Prav 
tako seje izboljšal tehnološki in ekološki izkoristek obeh kotlov. Hkrati so se izvajala predhodna m 
pripravljalna dela na projektu rekonstrukcije in razširitve 110 kV stikališča. Izveden je bil lavnt 
razpis. Ponudbe so v fazi vednotenja. Omenjeni investiciji sta bili sofinancirani iz proračunskih 
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sredstev v višini 80 mio SIT. Sredstva so bila porabljena v celoti. Poraba je bila izvedena pred 
spremembo proračuna. 

6112 - Slovenske železarne 

Po zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za 
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih Železarn (Uradni list, št. 70/94) so bila v letu 1996 
zagotovljena sredstva za plačilo ene osmine najetega kredita, kar znaša 7,625 mio DEM. 
Slovenske železarne d.d. so kredit najele za nabavo trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih 
investicijskih del v skladu s sanacijskim programom Slovenskih železarn. Razpoložljiva sredstva v 
višini 694.598.904,20 SIT so bila v celoti porabljena. 

7267 in 7249 - Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 

Sklad za razvoj malega gospodarstva je v sodelovanju z bankami v letu 1996 dodelil malim 
podjetjem in obrtnikom 2,9 milijarde SIT dolgoročnih in 244 mio SIT kratkoročnih kreditov, po 
6% realni obrestni meri. Skupna predračunska vrednost projektov, ki jim je bil odobren kredit 
Sklada znaša 7.77 milijarde SIT. Posebej izrazita je bila podpora družbam, ki zaposlujejo do 5 
zaposlenih, saj je med odobrenimi vlogami njihov delež kar 50%. 55% je bilo namenjeno v 
investicijo v proizvodnjo , 27 % v storitev, 10% v gostinstvo in turizem in 8% v trgovino. Poleg 
ostalega je Sklad zasledoval tudi ustrezno regionalno zastopanost investicij. Bolj intenzivne so bile 
popolne in ustrezne vloge iz regij, kjer dobro delujejo lokalni ali regionalni pospeševalni centri, ki 
so že uspeli vzpostaviti ustrezen dialog z bankami na svojem področju. Sklad je na razpis prejel 6 
krat več vlog kot je bilo na razpolago sredstev. Zaradi problemov na področju dodeljevanja 
garancij je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti skupno s PHARE razvilo projekt postavitve in 
začetka delovanja garancijskih skladov, ki bodo skupaj s Skladom za razvoj malega gospodarstva 
razvili ustrezen sistem dajanja garancij malim podjetjem in obrtnikom ob bistveno večji razpršitvi 
rizika in večjemu vplivi lokalnega okolja. Sklad je v letu 1996 intenzivno pristopil k finančni 
sanaciji Sklada, nastali zaradi vnovčevanja garancij odobrenih v letu 1992 in 1993. Sanacijski pro- 
gram s strani Sklada poteka po predvidenem programu, žal pa zaradi počasnega dela sodišč 
zamuja dotok sredstev, ki jih Sklad uveljavlja iz zavarovanja na propadlih projektih. 

8258 - Dokapitalizacija podjetij s področja elektrogospodarstva 

Navedena postavka je bila namenjena dokapitalizaciji podjetij s področja elektrogospodarstva, kot 
delno razreševanje odprtih postavk na osnovi plačanih poroštev v preteklih letih. 

Vlada Republike Slovenije je na 225. seji 16. januarja 1997 sprejela sklep o povečanju osnovnega 
kapitala Termoelektrarne Šoštanj v višini 583.674.742,55 SIT in povečanju osnovnega kapitala 
Savskih elektrarn, Ljubljana v višini 333.106.351,20 SIT. Navedena višina je bila opredeljena na 
osnovi uskladitve stanj med Ministrstvom za finance in navedenimi podjetji, medtem ko je razlika 
odprtih terjatev predmet stvarnega vložka in to delno iz sredstev proračuna za leto 1996 ostalo pa 
v proračunskem letu 1997. 

7247 - Sredstva za sanacijo podjetij 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru projekta "Operacionalizacija ukrepov za izboljšanje 
položaja delovno intenzivnih panog", pripravilo spremembo uredbe o kriterijih dokapitalizacije in 
dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva. Na podlagi zakona o 
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uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin in zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
ter uredbe o kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij 
m gospodarstva je bil izveden javni razpis za dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil pravnim 
osebam za sanacijo podjetij in gospodarstva. Na razpis je prispelo 128 vlog, posojilo pa je bilo 
odobreno 33 pravnim osebam. Sredstva v višini 400.774.622,00 SIT so bila namenjena za 
dokapitalizacijo Revoza v znesku, ostali del 1.892.888.227,3lSn*pa za kredite 33 pravnim 
osebam. Ministrstvo ugotavlja, da bi na podlagi prijav na javni razpis bilo potrebnih še najmanj 2,5 
krat toliko sredstev. 
Razpoložljiva sredstva v višini 2.293.662.849,77 SIT so bila v celoti porabljena. 

7248 - Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva 

Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva so namenjena financiranju investicij v 
dejavnostih, ki opravljajo pridobivanje rjavega premoga in lignita oz. oskrbe z elektriko. Dodelitev 
sredstev za investicije v gospodarski javni sektor se je opravila na podlagi javnega razpisa. Sredstva 
so bila dodeljena v skupnem znesku 1.100.000.000,00 SIT in sicer: 

Toplarna Ljubljana - za financiranje investicije »Zamenjava upaijalnega dela kotlov GANZ in 
prigraditev akumulatoija toplote« - 200.000.000,00 SIT 

Termoelektrarna Brestanica - za financiranje investicije »Postavitev dveh plinskih turbin« - 
100.000.000,00 SIT 

Termoelektrarna Trbovlje - za financiranje investicije »Ekološka sanacija TE 2-Nox, prašni 
delci« - 50.000.000,00 SIT 

Rudnik lignita Velenje - za financiranje investicije »Visoko zmogljiv odkop« -70.000.000,00 SIT 

Rudnik Trbovlje Hrastnik- za financiranje investicije »Odpiranje novih predelov slojišč na 
področju Hrastnik in Trbovlje ter modernizacija tehnološkega procesa proizvodnje premoga«- 
180.000.000,00 SIT 

Termoelektrarna Šoštanj - za financiranje investicije »Zamenjava statorja turbogeneratoija in 
postavitev vakumskega filtra« - 300.000.000,00 SIT 

Elektro Slovenija - za financiranje investicije »Republiški center vodenja« - 200.000.000,00 SIT 

6103 - Intervencija v obnovljive vire energije 

Proračunska sredstva so bila podeljena na osnovi javnega razpisa (Ur. List RS, št. 19). Na pet 
odpiranj je prispelo 70 vlog za izvedbo različnih programov in 57 vlog za nepovratno 
sofinanciranje investicijskih projektov. Za financiranje in sofinanciranje programov je bilo 
sklenjenih 43 pogodb v skupni vrednosti 108.838.700,00 SIT. Za nepovratno subvencioniranje 
investicijskih projektov pa je bilo sklenjenih 39 pogodb, v skupni vrednosti 17.125.6225,00 SIT. 

Med programi je bil najbolj obsežen projekt spodbujanja izgradnje solarnih sistemov za ogrevanje 
tople vode, za katerega je bilo namenjenih 30 mio SIT. V okviru tega programa je bilo podeljeno 
250 subvencij in instaliranih enako število solarnih sistemov po vsej Sloveniji. Projekt bo v letu 
1997 sofinanciran s strani programa PHARE, kar bo omogočilo izvedbo dodatnih 250 sistemov. 
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Na področju izrabe lesne biomase so bile sofinancirane štiri študije izvedljivosti izrabe lesne 
biomase za potrebe daljinskega ogrevanja in sicer v Gornjem gradu, Železnikih, Preddvoru in 
Tržiču. Naše ministrstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor podprlo izdelavo 
vrste študij, ki opredeljujejo možnost rabe in gospodarskega izkoriščanja vode različnih vodotokov 
v Sloveniji v skupni vrednosti 6.500.000 SIT. Poleg tega je bil podprt program za sežiganje 
komunalnih odpadkov v Ljubljani ter vrsta promocijskih dejavnosti. 

Ministrstvo je podprlo s subvencijami v relativno manjših zneskih (ca. 50.000 SIT) večje število 
ponudnikov za izvedbo toplotne črpalke v individualnih hišah v skupni vrednosti 947.000 SIT. 
Subvencije so bile podeljene za izgradnjo šest MHE ter treh kotlov na lesno biomaso za tehnološke 
potrebe in ogrevanje v lesni industriji. Na področju geotermalne energije je bila podprta izgradnja 
balneorekreativnega objekta v Zdravilišču Laško. 

Sredstva so bila porabljena skladno s spremembo proračuna, to je 124,6 mio SIT. Manjši del 
sredstev ni bil realiziran (626.000 SIT), ker ni bila pravočasno dostavljena ustrezna dokumentacija. 

2114 - Agencija RS za učinkovito rabo energije 

V sprejetem in rebalansiranem proračunu za leto 1996 je Agencija RS za učinkovito rabo energije 
za izvajanje svojega osnovnega poslanstva, to je izvajanja ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe 
energije na vseh področjih rabe energije, razpolagala z dvema proračunskima postavkama z 
ekonomskim namenom plačila storitev, v skupni vrednosti 388,782 mio SIT. Na proračunski 
postavki 2114 6102 Intervencije v učinkovito rabo energije je bilo na voljo 146,632 mio SIT, na 
postavki 2114 6561 PHARE- lastna udeležba pa 242,157 mio SIT. 

Realizacija proračuna na obeh proračunskih postavkah v letu 1996 je bila v višini 180,765mio SIT, 
oziroma 46,5% razpoložljivih sredstev. Na proračunski postavki 6561 je bila realizacija proračuna 
v višini 38,414 mio SIT, oziroma 15,86% razpoložljivih sredstev, na postavki 6102 pa 142,350 
mio SIT, oziroma 97,08% razpoložljivih sredstev. 

Nižja poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki 6561 PHARE-lastna udeležba je 
posledica neuspešnega javnega razpisa za upravitelja sklada za investicije v učinkovito rabo 
energije, ker je bila poslana samo ena ponudba, do ponovitve pa ni prišlo zaradi prekratkega roka 
do izteka proračunskega obdobja, v katerem bi bilo možno pogodbeno angažirati proračunska 
sredstva namenjena za subvencioniranje obrestne mere v skladu. Za 3% nižja poraba proračunskih 
sredstev na postavki 6102 Intervencije v učinkovito rabo energije pa je posledica nerealiziranega 
izplačila pogodbene obveznosti v višini 4 mio SIT s strani Ministrstva za finance. Zapadle 
pogodbene obveznosti iz leta 1996, ki se realizirajo iz proračuna za leto 1997 pa ne presegajo z 
zakonom o izvajanju proračuna dovoljenih obveznosti. 

Vsa poraba proračunskih sredstev na postavkah 2114 6102 in 2114 6561 je bila realizirana na 
osnovi objave dveh javnih razpisov, prvega v aprilu 1996 in drugega v septembru 1996 in vodena 
v skladu z Odredbo o postopkih za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil. 

Vsebina javnih razpisov je bila pripravljena na osnovi usmeritev iz Resolucije o strategiji rabe in 
oskrbe Republike Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije v januarju 
leta 1996, na osnovi sklepa Vlade RS z dne 1.8.1996 o ustanovitvi sklada, na osnovi finančnega 
memoranduma SL9503 med Evropsko skupnostjo in Vlado RS glede ustanovitve sklada in v 
skladu s programom del Agencije za leto 1996. 
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Tako je bilo na osnovi javnega razpisa sklenjenih skupno 57 pogodb v skupni vrednosti 169,614 
mio SIT, od katerih je 51,662 mio SIT pogodbenih obveznosti prenesenih v leto 1997. Pogodbene 
obveznost iz leta 1995, ki so bile prenesene v leto 1996 so bile realizirane v višini 59,662 mioSIT. 

V vsebinskem smislu so bili doseženi zastavljeni cilji, razen za postavko PHARE-lastna udeležba, 
za kar so razlogi že bili navedeni. 

Za sofinanciranje energetskih pregledov podjetij, javnih ustanov in večstanovanjskih objektov je 
bilo sklenjenih 15 pogodb v skupni vrednosti 5,5 mioSIT, za sofinanciranje energetskih konceptov 
lokalnih skupnosti so bile sklenjene tri pogodbe v višini 6,6 mioSIT, sofinanciranih je bilo 10 študij 
izvedljivosti za ukrepe na področju učinkovite rabe energije v skupni višini 7,3 mioSIT. V višini 25 
mioSIT je bila sklenjena pogodba za projekt energetskega svetovanja za občane, kjer se je v 
lanskem letu povečalo število svetovalnih pisarn za eno novo in smo dosegli zelo dobro teritorialno 
pokritost Slovenije s skupno 21 pisarnami. Sklenjena je bila tudi ena pogodba v višini 4 mio SIT za 
energetsko svetovanje velikim porabnikom energije v industriji, kot novost pri spodbujanju 
učinkovite rabe energije. Za pripravo standardov na področju učinkovite rabe energije so bile 
sklenjene 3 pogodbe v skupni vrednosti 4,8 mioSIT. Na področju priprave programov za izvajanje 
ukrepov učinkovite rabe energije in sistemskih študij v okviru projekta Integralno načrtovanje 
energetike s poudarkom na učinkoviti rabi energije je bilo sklenjenih 11 pogodb v skupni vrednosti 
63,8 mioSIT. Za informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti je bilo sklenjenih 10 
pogodb v skupni vrednosti 17,6 mioSIT. Za spodbujanje učinkovite rabe v gospodinjstvih so bile 
prvič v letu 1996 sklenjene tri pogodbe'v skupni vrednosti 35 mio SIT. Subvencij je bilo deležnih 
2780 gospodinjstev. Skupna vrednost ukrepov, vključno s sredstvi gospodinjstev je bila 56,7 mio 
SIT. Vrednost letnih prihrankov energije je pri rabi večinoma najcenejše energije večja od 35 mio 
SIT. 
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22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

A. Področje trga 

V okviru področja trga je bil proračun za leto 1996 realiziran v skladu s planom. V spodnji tabeli 
je prikazana realizacija porabe po proračunskih postavkah. 

odobreno s 
proračunom 

poraba v letu 1996 % realizacije 

1389 9.948 9.044 99,9 

1442 1,681.216 1.681.216 100,0 

7286 176.400 176.400 100,0 

7287 835.145 835.145 100,0 

Proračunske postavke: 

1389 - REVIZIJA PODJETIJ, SODELOVANJE Z ZNASTVENIMI IN OSTALIMI 
INSTITUCIJAMI 

1442 - REGRESIRANJE CEN DOLOČENIH PROIZVODOV 
7286 - STORITVE ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE 
7287 - OBNAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE BLAGOVNIH REZERV 

B. Področje ekonomskih odnosov s tujino 

V okviru Uprave za ekonomske odnose s tujino je bil proračun za leto 1996 realiziran v skladu 
s planom. 

C. Področje privatizacije in regionalnega razvoja 

C.l. Lastninsko preoblikovanje 

V okviru področja za privatizacijo in regionalni razvoj smo upravljali z naslednjimi proračunskimi 
postavkami: „ 

1687 Lastninski certifikati 
Sredstva v višini 6.500.000 SIT so bila v celoti realizirana v skladu s predidenim programom 
aktivnosti. 

Investicije - demografsko ogroženi 

5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture 
Proračun 1996 1,111.960.000 SIT 
Realizacija 1,023.745.929 SIT 

V okviru natečaja za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij 
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je bila realizacija 94%. Na natečaj je prispelo 413 vlog, skupna zaprošena višina sredstev je bila 
4,440.853.687 SIT, vendar po prejemu pogodb vse občine, ki jim je bilo odobreno sofinanciranje, 
niso uspele v rokih predložiti po razpisu zahtevanih dokumentov, zato je del odobrenih sredstev 
ostal neizkoriščen. Podrobno poročilo o natečaju s predlogom ukrepov za izboljšave postopkov 
dodeljevanja sredstev bo posredovano Vladi in Državnemu zboru. 

7252 Sredstva za zagotavljanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti 
Za podlagi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij je bil izveden natečaj za dodelitev sredstev za zagotavljanje 
gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti. Na natečaj smo prejeli skupno 52 vlog, 
odobrenih je bilo 45 vlog v skupni višini 289.303.610,00 SIT. Ostanek neporabljenih sredstev v 
višini 202.302.000 SIT je posledica dotoka sredstev iz naslova kupnine po zaključku prvega 
razpisa. Sredstva bodo vključena v razpis v letu 1997. 

8167 Cesta Volče-Solaiji - lastna udeležba 
Financiranje je obsegalo stroške priprave lokacijske in tehnične dokumentacije v višini 5.642.000 
SIT, kot predpogoja za izdajo javnega razpisa, na osnovi katerega bodo dela plačana s pogodbo 
v okviru PHARE programa. 

1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov 
Sofinanciranje je bilo realizirano v okviru izdelave inicialnih razvojnih načrtov v višini 6.150/000 
SIT. 

C.2. Regionalni razvoj 

Izveden je bil natečaj za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogrženih območij. 
Na natečaj je prispelo 413 vlog, skupna zaprošena višina sredstev je bila 4,440.853 .687 SIT, v 
okviru proračunske postavke je bilo na voljo 1,111.960.000 SIT, realizacija je bila 94%. Podrobno 
poročilo o natečaju s predlogom ukrepov za izboljšave postopkov dodeljevanja sredstev bo 
posredovano Vladi in Državnemu zboru. 

D. Tržni inšpektorat RS 

V zvezi z dopisom št.401-11/97 z dne 10.03.1997, ki gaje odposlalo Ministrstvo za finance, 
sektor za proračun, z zahtevkom vsebinske obrazložitve izvrševanja proračuna,vam pošiljamo 
obrazložitev porabe proračunskih sredstev Tržnega inšpektorata RS za leto 1996. 

1. Zastavljeni cilji s področja ki ga pokriva Tržni inšpektorat RS, so v letu 1996 bili v celoti 
doseženi, čeprav so na podlagi rebalansa proračuna sredstva za izvrševanje nalog bila zmanjšana 
za 10.000.000,00 sit, kar v procentih znaša 14.45 % proračunskih sredstev. 
Za dosego zastavljenih ciljev je bila potrebna večja angažiranost inšpektorjev ter gospodarno 
upravljanje s proračunskimi sredstvi. 

2. Posamezni programi katerih nosilec je bil Tržni inšpektorat RS so bili izvedeni v predvidenem 
obsegu, vendar s prenosi s posameznih postavk, zaradi pomanjkanja sredstev, posebej za 
opravljanje analiz. 

3. V letu 1996 je Tržni inšpektorat RS izvršil dva prenosa sredstev iz posameznih postavk, in sicer 

Ministrstvo za ekonom, odn. in raz. / 2 

1999 249 poročevalec, št. 36/1 



iz postavke 5766 - PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA na postavko 4521 - MATERIALNI 
STROŠKI v znesku 3.156.443,00 sit. ter iz postavke 4521 - MATERIALNI STROŠKI na 
postavko 5248 na postavko 5248 - ANALIZE VZORCEV. 

Razlog prenašanja sredstev iz ene na drugo postavko je bil v tem, da so sredstva iz postavke 5766- 
plačilo stroškov postopka, ostajala neizkoriščena, in sicer zaradi spremembe načina plačevanja 
stroškov nastalih s plačevanjem ležarin za odvzeta vozila ki so za pogonsko gorivo koristili 
kurilno olje. 

Sprememba je v tem, da se sedaj odvzeta vozila oddajajo v varovanje AMZS, ki ležarino dobi 
plačano po prodaji vozila. 

Drugi prenos sredstev je bil opravljen zaradi pomanjkanja sredstev na postavki 5248 - analize 
vzorcev. Sredstva so zmanjkala zaradi nepredvidenih cen za posamezne analize ki so nam jo 
zaračunavale posamezne inštitucije s področja celotne države. 

Povdariti je potrebno, daje bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, odvzeto manj vzorcev v 
analizo, kot smo to po planu predvidevali. 

Določena sredstva iz postavke 5766 so bila dodatno tudi uporabljena za izvajanje ukrepov na 
podlagi tobačnega zakona. 

F. Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov 

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov je v letu 1996 porabil vsa razpoložljiva sredstva, 
pri tem ni prišlo do odstopanja od posameznih postavk.Prav tako pa smo realizrali zastavljeni 
program. 

G. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

V proračunskem letu 1996 so bili programi in zastavljeni cilji izpolnjeni, sredstva, ki so bila na 

voljo Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, pa so bila praktično porabljena v celoti. 

3356 - 403 Materialni stroški 

S Proračunom Republike Slovenije za leto 1996 določena sredstva niso zadoščala. Da bi mogli 

uresničiti zastavljene naloge so bile med letom potrebne prerazporeditve znotraj ministrstva - 

katerega organ v sestavi smo (45% sredstev), nakazila iz tekoče proračunske rezerve (11%) in 

skrajno racionalna poraba. 

1957 - 403 Spremljanje izvajanja SGRS 

Z Rebalansom proračuna so bila sredstva na tej postavki zmanjšana za 9%. Za dosego 

zastavljenih ciljev na tem področju so sredstva sicer zadostovala, čeprav nam ob koncu leta ni 

uspelo (pravočasno) skleniti še ene pogodbe. Zato je na tej postavki ostalo nerealiziranih okoli 
4 % proračunskih sredstev te postavke oz. 0,9% v materialnih in drugih stroških skupaj. 
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3680 - 409 Knjižnica in meddržavno sodelovanje 

Knjižnica: približno polovica sredstev te postavke je namenjena nabavi strokovne domače in tuje 

literature, tuje in domače periodike, priročnikov ipd.; 

Meddržavno sodelovanje: s kritično presojo smo izbrali le tista področja in kraje v tujini, od 

katerih smo pričakovali in dobili za Urad kar največ pomembnih in koristnih informacij. 

Sredstva so bila porabljena v celoti. 

6127 - 409 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam 

Zastavljeni cilji - članstvo v mednarodnih strokovnih organizacijah - so bili doseženi, čeprav se 
nam zaradi dolgotrajne procedure ni uspelo včlaniti v vse predvidene in željene institucije. 

8215 - 468 Makroekonomska politika - vključevanje v EU 

Za izvedbo mednarodne konference so nam bila iz programa PHARE dodeljena sredstva kot tuja 

donacija, zato je bila med letom odprta nova proračunska postavka. Zastavljeni cilji in program 

so bili dosežene v celoti. 

H. Urad RS za varstvo konkurence 

je pripravil obrazložitev porabe proračunskih sredstev v letu 

I. Temeljni cilji 

Urad RS za varstvo konkurence v okviru danih pogojev za delo skrbi za korektno izvajanje 

določil Zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/1993). Z uveljavitvijo urada in s tem 

tudi njegovega delovanja na področju varstva konkurence, se izjemno povečuje število 

obravnanvanih primerov. Specifika dejavnosti terja tako kadrovsko kot materialno osnovo za 

nemoteno delovanje urada, ki pa je omejeno s splošnim položajem državne uprave in določenim 

okvirom proračunskih možnosti. Dosedanje delovanje urada bi bilo praktično nemogoče, če se 

večji delež njegovih materialnih obveznosti ne bi pokrival iz ostalih ustreznih postavk Ministrstva 

za ekonomske odnose in razvoj. 

Iz razloga večje transparentnosti pokrivanja stroškov urada so zato v bodoče nujne bistveno višje 

postavke pri materialnih stroških kot tudi pri plačilih tujih storitev. 

2. Poraba sredstev 

2.1. postavka 4519 - Materialni stroški - 

V okviru navedene postavke je urad v letu 1996 razpolagal s sredstvi v višini 1.700.000,00 SIT, 

ki so bila tudi v celoti porabljena. Pri tem gre poudariti, da je bilo potrebno v tem finančnem 

okviru sredstva razporejati skrajno racionalno. Ob obstoječi kadrovski zasedbi je bila večina realno 

zastavljenih ciljev sicer dosežena, vendar lahko zaključimo, da bi na podlagi boljše materialne 
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osnove urad lahko realiziral nekaj dodatnih ciljev in nalog, ki se tako prenašajo v naslednje 

proračunsko obdobje. 

2.2. postavka 6119 - Študije s področja varstva konkurence in ekspertna mnenja 

V okviru sprejetega proračuna je bilo na omenjeni postavki odobrenih 3.494.000,00 SIT. Sredstva 

so bila namenjena pokrivanju stroškov analiz ob uvedbi anti - dumpinškega postopka in za 

pripravo projekta monitoringa državnih pomoči. 

Anti - dumpinški postopek v letu 1996 ni bil uveden ( problematika uvoza ribjih konzerv iz 

Hrvaške je bila rešena z uvedbo necarinske zaščite), projekt monitoringa državnih pomoči pa je 

bil pripravljen s strani strokovnih delavcev v okviru urada. 

V okviru navedene postavke je bila na osnovi 19. člena Zipro (Uradni list RS, št.5/1996), zaradi 

zagotovitve pogojev dela opravljena prerazporeditev sredstev v višini 1.494.000,00 SIT na 

postavko 3356 materialni stroški uporabnika 2216 - Urad RS za makroekonomske analize in 

razvoj (UMAR). 

3. Zaključek 

Urad RS za varstvo konkurence je v letu 1996 v celoti izkoristil vsa razpoložljiva sredstva na 

področju materialnih stroškov, medtem ko sredstva postavke 6119 - Študije s področja vartsva 

konkurence in ekspertna mnenja niso bila uporabljena. Racionalno trošenje omejenih proračunski 

sredstev vzporedno z izrabo razpoložljivih kadrovskih potencialov sicer do neke mere omogoča 

doseganje zastavljenih ciljev, dolgoročno pa bo intenziven razvoj konkurenčnovarstvenega 

področja in povečevanje deleža normativno-tehničnih nalog terjal širšo materialno osnovo za 

delovanje urada. 
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23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN PREHRANO 

V skladu z vašim dopisom št. 401-11/97 z dne 10.03.1997 vam posredujemo obrazložitev proračuna 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 1996. 

1) Realizacija doseženih ciljev in izvedba programov, glede na zastavljene cilje ob sprejemanju 
proračuna za leto 1996 

V letu 1996 so bili ukrepi ekonomske politike usmerjeni v podporo razvoja kmetijstva, gozdarstva 
ter celostnega urejanja razvoja podeželja in vasi. Z regresi je minstrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano stimuliralo nabavo kakovostnega semena, sadik in plemenske živine ter sodelovalo pri 
kreditiranju tekoče kmetijske proizvodnje, podpiralo razvoj kmetijstva na območjih z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko pridelavo, sofinanciralo obnovo vinogradov, podpiralo projekte za 
prestrukturiranje kmetijstva in povečanje njegove konkurenčne sposobnosti. S podporami izvoza in 
odkupa je uravnavalo ponudbo in povpraševanje na trgu pri nekaterih ključnih kmetijskih proizvodih. 
Sofinanciralo je razvoj znanstveno raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela v kmetijstvu, 
gozdarstvu in veterini ter delo javnih služb s teh področij. Osnovni cilj izvedenih ukrepov je bil v 
usmeijanju kmetijske pridelave glede na razmere na domačem in tujem trgu, v povečanju izrabe 
travnatega sveta na kraških in hribovitih območjih, povečanju pridelave deficitarnih proizvodov in 
pripravi kmetijstva na vstop v mednarodne ekonomske integracije (EU, CEFTA). Po podatkih 
Statističnega zavoda Republike Slovenije, smo v letu 1996 dosegli v kmetijstvu pozitivno rast bruto 
domačega proizvoda. Vrednost celotnega odkupa seje povečala za 14 % glede na predhodno leto. 
Odkup seje povečal pri mesnatih prašičih za 8,4%, pri klavnem govedu za 7,2%, pri prireji jajc za 
3,8% in pri vinu za 19,6%. Zmanjšal pa seje odkup perutnine (-1,1%), mleka (-1,4%) in jabolk 
(-3,7%). Dosežena rast tržne proizvodnje je bila v mejah zastavljenih ciljev. V začetku leta 1996 smo 
prešli od podpore pri mleku na neposredno podporo na glavo živine, kot je urejeno v Evropski 
skupnosti. Sprememba ukrepa je nekoliko zavrla prirejo mleka, vendar se ocenjuje, daje hkrati 
pripomogla k ohranitvi števila govedi, zlasti na travnatem svetu. Ugodni trendi so bili prisotni tudi 
v rastlinski pridelavi, saj je bil pri poznih posevkih žita dosežen povečan pridelek za 9,1%, pri 
krompirju za 0,6%, pri industrijskih rastlinah za 16,2% (predvsem zaradi povečanega pridelka 
sladkorne pese), pri krmnih rastlinah za 4%, pri sadju iz intenzivnih nasadov za 3,8% ter pri grozdju 
za 39,6%. Zmanjšanje pridelka glede na predhodno leto je bilo doseženo pri senu (-5,8%) in pri 
zelenjavnicah na prostem (-3,4%), predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer. 

Proračunska sredstva v letu 1996 niso zadostovala za pokritje potreb s področja kmetijstva, tako da 
seje del obveznosti za leto 1996 za postavke: 2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji 
trg ( 300 mio SIT), 1486 Izravnava stroškov pridelave, podpora gorsko višinskemu območju (146 
mio SIT), 1433 Subvencioniranje obresti za financiranje tekoče proizvodnje ( 76 mio SIT), 6333 
Pospeševanje pitanja govedi (246 mio SIT), prenesle v izplačilo iz proračuna za leto 1997. 

V letu 1996 je bilo za financiranje in sofinanciranje nalog, kijih določa zakon o gozdovih, na podlagi 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določeno skupaj 2.945 .106.000,00 SIT, kar je 
za 17% več kot v letu 1995. Na sprejeti operativni program razvoja gozdov to pomeni le 77% 
sredstev, predvidenih za leto 1996. 
Pri potrebnih sredstvih za javno gozdarsko službo je zaostajanje za programom 16% in se v 
primerjavi z letom .1995 povečuje za okoli 23%, pri sredstvih potrebnih za vlaganja v gozdove je 
zaostajanje 32%, pri sredstvih za vzdrževanje gozdnih cest 41% in pri sredstvih za raziskovalno delo 
v gozdarstvu 52%. Zaostanke se mora zmanjUati, če se želi vsaj do leta 2000 zagotoviti raven, ki se 
predvideva v programu razvoja gozdov v Sloveniji. 
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Progr.razv.gozd. Pror.sred. prorač.96 pror. 96 
v letu 1996 1996 progr.96 pror.95 
v 000 SIT v 000 SIT % % 

-javna gozdarska služba 2.572.400 2.160.571 84 111 
-raziskovalno delo v gozdarstvu 118.800 56.865 48 95 
- program vlaganj v gozdove 1.127.950 727.670 65 144 
- obnova gozdov 122.000 34.582 28 65 
- nega gozdov 231.000 108.832 47 92 
- varstvo gozdov 170.000 223.882 132 166 
- sanacija od nar.ujm poškod.gozdov 41.420 47.064 114 206 
- semenarska in dreves, dejavnost 5.450 3.844 71 97 
- vzdrž. življ.okolja prostož. živali 13.080 ' 8.648 66 97 
- nakup varov.gozd.in gozd. s poseb.namen. 109.000 30.824 28 
- odškod.zaradi razglas.gozd.s poseb. namen. - 1.716 
- odškod.za škodo od zavarov.divjad 5.450 11.766 216 132 
- vzdrževanje gozdnih cest 430.550 256.512 60 164 

SKUPAJ 3.819.150 2.945.106 77 117 

Sredstva proračuna RS, ki so bila v letu 1996 določena za financiranje javne gozdarske službe ter 
financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove, so pomenila 17,3% vseh sredstev Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V letu 1996 je bil dan povdarek ukrepom za odpravo posledic žledoloma in snegoloma, za kar je 
Vlada RS odobrila dodatnih 85 mio SIT sredstev iz tekoče proračunske rezerve. Sredstva so bila 
namenjena za ukrepe s področja varstva gozdov. S prerazporeditvami ostalih razpoložljivih 
proračunskih sredstev seje izvedel program varstva gozdov in sanacije posledic naravne ujme, vendar 
na škodo zmanjšanega programa drugih vlaganj v gozdove. 

/ 

Sektor za CRPOV je že v letu 1995 pripravil in predložil predlog proračuna za leto 1996 v skupni 
višini 1.006.000 000 SIT odobreno za leto 1996 pa je bilo le 802.719.000 SIT, kar je 79.9% od 
planiranih potreb. 
Poraba sredstev je tekla v skladu z Uredbo o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje 
podeželja in obnovo vasi (Ur.list RS št. 23/96,31/96, 55/96 in 66/96). Sredstva so se porabljala delno 
po programu na podlagi obveznosti iz leta 1995 in deloma preko zbiranja zahtevkov za dodelitev 
nepovratnih sredstev z javnimi razpisi (Ur.l. RS št.33/96). Glede na izvedene javne razpise je bilo 
povpraševanje po sofinanciranju naložb v ureditvene operacije ter ožji CRPOV veliko večje kot so 
bile finančne možnosti. Tako so bila vsa sredstva v celoti in namensko porabljena. Za dosego 
zastavljenih ciljev bi potrebovali vsaj za 30% več finančnih sredstev, predvsem na naslednjih. 
proračunskih postavkah: 1431, 1458, 1941,6556, 3804, 1505. 

Izvedba zastavljenih proračunskih ciljev, ki jih pokriva Veterinarska uprava Republike Slovenije, je 
potekala v skladu z zastavljenimi cilji. V prvi vrsti gre za realizacijo proračunskih postavk 6683 
Veterinarski inštitut Slovenije in 6684 Veterinarski zavod Slovenije. Oba porabnika proračuna sta 
pripravila finančno in delovno poročilo o izvajanju zastavljenih ciljev. Delo je potekalo v skladu z 
Zakonom o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94 in 21/95) ter v skladu z zastavljenimi cilji. Večja 
odstopanja so bila na postavki 6685 Predpisano zdravstevno varstvo živali, na katero je bilo potrebno 
prerazporediti dodatnih 99.555.000,00 SIT za realizacijo zastavljenih ciljev. Med letom je bila 
korigirana tudi postavka 4522 Materialni stroški. Vzrok je predvsem v selitvi v nove poslovne 
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prostore in v nedoslednosti delitvenih bilanc občin pri prenosu inšpekcijskih služb v pristojnost 
ministrstva. 

Na področju inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov ni bil realiziran nujno potreben 
nakup ustreznega plovila za potrebe inšpektorja za morsko ribištvo. Približno 60% je bil realiziran 
program vzorčenja reprodukcijskega blaga. Kmetijska in fitosanitarna inšpekcija je imela težave pri 
realizaciji tega programa zaradi neusposobljenosti laboratorija za diagnostiko bakterijskih bolezni 
krompirja in določanja vitaminov v krmi za živali. Drugi vzrok so zamude pri sprejemanju nekaterih 
podzakonskih predpisov s področja varstva rastlin in kakovosti živilske krme. Tretji vzrok pa je v 
odhodu v pokoj določenega števila inšpektorjev in počasnem nadomeščanju in uvajanju novih kadrov. 
Postavka Izvršbe inšpekcijskih odločb je zelo nepredvidljiva. Večina strank se v zadnjem trenutku 
odloči in sama izpelje naložene obveznosti. To se pogosto zgodi, ko so že razpisani roki za izvršbo 
po tretji osebi. 

2.Odstopanja oz. spremembe med postavkami proračuna MKGP, ki so bile izvršene med letom 
1996 
V letu 1996 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ( v nadaljevanju: MKGP) 
prerazporejalo 821.934.863,00 SIT, od tega je odvedlo iz proračuna na Servis skupnih služb Vlade 
10.800.000,00 SIT in na Center vlade za informatiko 3.141.765,00 SIT. 
Iz tekoče proračunske rezerve je MKGP prejelo 115.000.000,00 SIT, Ministrstvo za finance je 
zagotovilo 1.2.000.000,00 SIT. 
Prerazporeditve po ožjih področjih MKGP: 
1. za plače je MKGP na podlagi Sklepa Vlade RS št. 321-07/96-1/1-8 z dne 21.3.1996 
prerazporedilo na ekonomski namen Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki MKGP in 
njegovih organov v sestavi 130.259.000,00 SIT. 
2. za vzdrževanje melioracijskih sistemov, za plačilo izvajalcu del, so se sredstva stekajla v 
integralni proračun, zato je bilo potrebno sredstva zagotoviti v proračunu MKGP .MKGP je prejelo 
iz tekoče proračunske rezerve 30.000.000,00 SIT in prerazporedilo iz postavk MKGP 4.600.000,00 
SIT. 
3. na področju ribištva je bila izvedena ena prerazporeditev v višini 664.000,00 SIT zaradi 
večjih stroškov (večje število vzorčenj in najetje ribiške ladje za testne ribolove) pri izvajanju 
monitoringa ribolovnih fondov v slovenskem morju. 
4. za ublažitev posledic naravne ujme na področju gozdarstva (sneg, žled)so bila razpoložljiva 
sredstva v proračunu premajhna. Iz tekoče proračunske rezerve je MKGP prejelo 85.000.000,00 SIT 
in znotraj proračuna zagotovilo 62.139.000,00 SIT. 
Za vzdrževanje gozdnih cest, za katera se sredstva zbirajo na podlagi pristojbin,bi moral biti delež 
države po Odredbi o vlaganjih v gozdove 35%, a je bil na podlagi proračunskih sredstev le 26%, zato 
so se sredstva v višini 24.000.000,00 SIT prerazporedila in s tem seje delež povečal na 32%. 
Prerazporedila so se tudi sredstva v višini 6.000.000,00 SIT na postavko Odškodnine za povzročeno 
škodo od divjadi, zaradi večje zapisniško ugotovljene škode od razpoložljivih sredstev na postavki. 
5.na področju celostnega urejanja prostora in obnove vasi seje prerazporejalo 91.605.877,00 
SIT, predvsem iz postavke sanacija nedokončanih komasacij, kjer zaradi pravne zahtevnosti vsakega 
primera sanacije posebej, velik del sanacij ni bil izveden in iz postavke komasacije, kjer je predvideno 
izvajanje komasacij v letu 1996 zaradi spreminjajoče zakonodaje (zakon o kmetijskih zemljiščih, ki 
je bil sprejet šele konec oktobra 1996) zaostalo in iz postavke agromelioracije, kjer se bo del 
načrtovanih ureditvenih del izvedel šele v letu 1997. 
Sredstva so se prerazporejala za vzpostavitev 34 oljčin nasadov v koperski regiji, ža izdelavo študije 
in idejnega projekta namakanja Bele Krajine ter za izvajanje podprojektov celostnega urejanja 
podeželja in obnove vasi. 
6.S področja kmetijstva seje prerazporedilo na področje veterinarstva 95.555.000,00 SIT 
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Znotraj področja kmetijstva se je prerazporejalo 375.322.221,00 SIT, predvsem iz postavk 
1511 Obramba pred točo, kjer so sredstva zaradi predčasno ukinjene obrambe pred točo s protitočnimi 
raketami ostajala, iz postavke 1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov, kjer so se zaradi 
izbruha bolezni BSE ("norih krav") sredstva interventno namenila za blažitev posledic pri upadu 
prodaje govejega mesa in ne za.namene, ki so bili ob sprejetju proračuna predvideni. Sredstva so se 
sprostila , ko so se po Sklepu Vlade RS obveznosti poravnale v okviru predvidenega primankljaja, 
ki bo nastal v zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve iz posebne proračunske postavke 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj iz proračuna za leto 1996 ali 1997. Sredstva so se 
prerazporejala tudi iz postavke 1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu, za katero je bil 
izveden javni razpis na katerega je prispelo večje število vlog, ki niso ustrezale pogojem razpisa in so 
sredstva na postavki ostala neporabljena. Večina postavk s področja kmetijstva v ekonomskem 
namenu subvencije se planira na podlagi ocene vloženih zahtevkov. Dejansko število zahtevkov se 
razlikuje od planiranega, tako smo, da bi poravnali dejanske obveznosti na posameznih postavkah 
izvedli dve večji prerazporeditvi, na podlagi katerih so se pokrili primankljaji na dolčenih postavkah 
s presežki na drugih postavkah. 
7. na področju veterine seje na postavki predpisano zdravstevo varstvo živali zaradi 
spremenjene epizootiološke situacije na terenu, kot posledice nenadnega izbruha živalskih kužnih 
bolezni v letu 1996 pojavila potreba po dodatnih sredstvih. Dodatna dela planirana izven sprejete 
Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni 
v letu 1996 (Ur.l.RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96) so posledica: 
a) izbruha prašičje kuge na Koroškem, Madžarskem in Hrvaškem, kar je zahtevalo dodatno 
vakcinacijo prašičev na obmejnem pasu vseh treh sosednjih držav in s tem preprečitev vnosa te zelo 
nevarne bolezni v našo državo, 
b) bolezeni "norih" krav, ki je zahtevala dodatne ukrepe, da bi strokovno preprečili pojav take 
bolezni pri nas, 
c) nevarnosti širjenja parkljevke in slinavke iz bivše Jugoskavije, kar je zahtevalo poostren nadzor 
prometa z živalmi in živili živalskega izvora na mejah. 
Za poravnavo omenjenih obveznosti seje prerazporedilo na omenjeno postavko 99.555.000,00 SIT 
in sicer iz postavk ožjega MKGP 95.555.000,00 SIT in Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lov in ribolov 4.000.000,00 SIT. 
Za poravnavo primankljaja na materialnih stroških , ki je posledica plačevanja najemnine za nove 
poslovne prostore Veterinarske uprave RS in plačevanja kilometrin zaradi pomanjkanja službenih 
avtomobilov, ter zaposlovanja občinskih inUpektoijev, ob nespremenjenem znesku materialnih 
stroškov glede na preteklo leto, je Ministrstvo za finance zagotovilo 12.000.000,00 SIT in Inšpektorat 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 7.000.000,00 SIT 

8. na področju Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov pa seje prerazporejalo 
6.848.000,00 SIT in odvedlo za potrebe Veterinarske uprave RS 11.000.000,00 SIT. 
Sredstva so se prerazporedila na postavko materialni stroški, kjer so se zaradi prilagajanja 
fitosanitarne inšpekcije v postopku pridruženega članstva EU pojavili dodatni stroški. 

9. Iz proračuna MKGP in njegovih organov v sestavi so se odvedla sredstva v skupni višini 
13.941.765,00 SIT od tega na Servis skupnih služb vlade 10.800.000,00 za nakup prevoznih sredstev 
za potrebe inšpektorjev za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov in Center vlade za informatiko 
3.141.765,00 SIT za plačilo programa za vodenje evidence denacionalizacijskih upravičencev. 

Kronološka obrazložitev prerazporeditev je posredovana v prilogi. 

Priloga: 
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ODSTOPANJA OZ. SPREMEMBE MED POSTAVKAMI PRORAČUNA MKGP, IZVRŠENE 
MED LETOM 1996 

1. sprememba 21.3.1996 Sklep Vlade RS št. 321-07/96-1/1-8 z dne 21.3.1996 85.000.000 SIT 
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 321-07/96-1/1-8 z dne 21.3.1996 je bilo 
MKGP odobreno 85.000.000,00 SIT iz tekoče proračunske rezerve na postavko 6326 Preventivno 
varstvo gozdov za izvedbo ukrepov za sanacijo gozdov. 
2. sprememba 21.5.1996 40.000.000 SIT 

Prerazporeditev sredstev znotraj sektorja Crpov in sicer iz postavke 1491 Agromelioracije 
20.000.000, 00 SIT na postavki 1431 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi-dokumentacija 
8.000.000,00 in 3804 Kmetijska infrastruktura 12.0*00.000,00 SIT, ter iz postavke 1475 
Agromelioracije-trajni nasadi in opore na 20.000.000.00SIT na postavki 1458 
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba 15.000.000,00 SIT in 3805 Vinske ceste 
5.000.000,00 SIT. 
3. sprememba 14.6.1996 Sklep Vlade RS št. 403-01/96 z dne 14.6.1996 30.000.000 SIT 
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 403-01/96 z dne 14.6.1996 je bilo 
MKGP odobreno 30.000.000,00 SIT iz tekoče proračunske rezerve na postavko 8227 
Vzdrževanje melioracijskih sistemov.S sprejemom zakona o upravi je s 1.1.1995 Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ( v nadaljevanju:MKGP) prevzelo v svojo pristojnost tudi urejanje 
kmetijskih zemljišč, med katere sodi tudi skit> za zagotavljanje sredstev za vzdrževanje melioracijskih 
sistemov. Zavezanci vplačajo sredstva na prehodni r^čun, RUJP pa jih prerazporedi na vplačilni račun 
840-6212"drugi prihodki države". Sredstva so namenjena plačilu izvajalca del na melioracijskih 
sistemih, zato so se morala ustrezna sredstva, v višini vplačanih sredstev na vplačilni račun, zagotoviti 
v proračunu MKGP: 
4. sprememba 27.6.1996 Sklep Vlade RS št. 400-02/96-12/9-8 z dne 27.6.1996 130.259.000 SIT 
V skladu s sklepon Vlade Republike Slovenije št. 400-02/96-12/9-8 z dne 27.6.1996 je MKGP 
zagotovilo iz svojih postavk (1511 Obramba pred točo 80.921.000,00 SIT, 6562 Obramba pred točo- 
oprema 22.338.000,00 SIT, 6772 Financiranje nakupa varov. gozdov s poseb. namenom 
17.000.000,00 SIT in 6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih 10.000.000,00 SIT) za pokritje 
primankljaja na plačah, prispevkih in osebnih prejemkih MKGP in njegovih organov v sestavi. 
5. sprememba 17.7.1996 83.000.000 SIT 
Naravna ujma (sneg, žled) je povzročila, da so bila razpoložljiva sredstva na proračunskih postavkah 
premajhna, škoda v gozdovih je znašala 3 mia SIT, stroški za izvedbo ukrepov sanacije pa na 
podlagi sistema, ki ga določa zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93), pa okoli 600 mio tolarjev. Iz 
proračunskih sredstev naj bi zagotovili okoli 200 mio tolarjev. Vlada Republike Slovenije je s sklepom 
št. 321-07/96-1/1-8 odobrila 85 mio tolarjev iz tekoče proračunske rezerve in naložila Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v okviru svojih proračunskilLpostavk zagotovi 45 mio 
tolarjev. 
S prerazporeditvijo razpoložljivih proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove, se je želelo na podlagi 
temeljite analize možnosti, pridobiti kar največ sredstev za sanacijo tako, da ne bi z zmanjšanjem 
vlaganj v gozdove onemogočili ohranitev in razvoj gozdov. 

Zaradi naravne ujme je bilo potrebno povečati razpoložljiva sredstva na postavkah 6326-Preventivno 
varstvo gozdov in 6331- Sanacija pogorišč nad Renčami. 
Neposredno je s sanacijo povezana tudi dodatna nega gozdov.Ker je poškodovanosti v zasebnih 
gozdovih največ, seje predlagala prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko 1441- Nega v 
zasebnih gozdovih. 

Delež Republike Slovenije pri vzdrževanju gozdnih cest bi moral biti na podlagi Uredbe o pristojbini 
za vzdrževanje gozdnih cest in Odredbe o vlaganjih v gozdove 35%, delež pristojbin (lastnikov) pa 
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65 %. V letu 1996 bodo sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih, zbrana na podlagi 
pristojbin, ki jih odmerja Uprava za javne prihodke znašala 250 mio SIT, proračunska sredstva pa 
znašajo 100,9 mio SIT in pomenijo le 26% delež. S prerazporeditvijo je višina proračunskih sredstev 
pomenila 32% delež in še vedno ne 35% delež. 
6. sprememba 21.10.1996 52.418.921 SIT 
Tudi v letu 1996 je prišlo do predčasne porabe razpoložljivih sredstev na postavki 1403 Odškodnine 
za povzročeno škodo od divjadi,že konec meseca septembra. Glede na višino postavke v letu 1995 
(8,8 mio SIT) in višino v letu 1996 (5,7 mio SIT) ter glede na prejete odškodninske zahtevke ter na 
predvideno škodo, ki seje lahko še predvidevala do konca leta je bilo na postavko prerazporejenih 
4.000.000,00 SIT iz postavke 6332 Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom, 
glede na to, da terjatve lastnikov gozdov'in podpisani sporazumi za odškodnine zaradi omejenega 
uživanja lastnine (46.člen zakona o gozdovih) niso bile vložene v višini sredstev na postavki. 
Na postavki 6556 Sanacija nedokončanih komasacij so zaradi pravne zahtevnosti vsakega primera 
sanacije posebej in s tem časovnega zamika izvedbe sanacije ostajala sredstva v višini 14.000.000,00 
SIT, ki smo jih prerazporedili na postavko 1475 Agromelioracije-trajni nasadi in opore za 
vzpostavitev 34 ha oljčnih nasadov v koperski regiji. 
Predvideno in načrtovano izvajanje komasacij v letu 1996 je zaradi spreminjajoče zakonodaje (zakon 
o kmetijskih zemljiščih) precej zaostalo. Nove komasacije se niso pričele izvajati, zaradi 
nesprejete nove zakonske regulative. Ostanek načrtovanih sredstev na postavki 1502 Komasacije v 
višini 28.418.921,00 SIT je bilo prerazporejenih na že omenjeno postavko 1475 
Agromelioracije-trajni nasadi in opore 2.000.000,00 SIT. 12.250.000 SIT na postavkol506 
Raziskovalne naloge CRPOV za izdelavo študije in idejnega projekta namakanja Bele Krajine ter 
14.168.921,00 SIT na postavko 1458 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba 
za izvajanje podprojektov, kot sestavnih delov projektov (v Sloveniji je že izdelanih projektov za 90 
naselij) celostnega urejanja podeželja in obnove vasi. Na postavko smo dodatno prerazporedili še 
2.000.000,00 SIT iz postavke 1491 Agromelioracije, kjer se bo del načrtovanih ureditvenih del 
(agromelioracije na območju Leskovica, občina škofja Loka) izvedel v letu 1997. 

7 sprememba 10.101996 Sklep Vlade RS št.440-08/96-1/25-8 z dne 10.10.1996 79.141.765 SIT 
Postavka 2618 Preglednik blaga rastlinskega izvora-izvoz je namenjena plačevanju stroškov v zvezi 
s pregledom rastlinskega blaga v notranjosti države. Z reorganizacijo uprave in prenosom občinskih 
kmetijskih inšpektorjev na republiško raven, so del obveznosti iz tega naslova prevzeli kmetijski 
inšpektorji. S tem so se postopki na omenjeni postavki zmanjšali.Iz postavke je bilo prerazporejenih 
800.000,00 SIT. 
Postavki 2619 Analize odvzetih vzorcev kmetijske inšpekcije in 6775 Izvržbe inšpekcijskih odločb 
sta dokaj neprevidljivi. Planiranje je bilo povezano s predvidenim sprejetjem podzakonskega predpisa 
s področja zakona o varstvu rastlin, ki določa maksimalno dovoljene količine ostankov sredstev za 
varstvo rastlin na kmetijskih pridelkih, ki še ni sprejet. Postavka 6775 pa je povezana s sprejetjem 
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki se je z zamudo sprejel konec novembra 1996. Iz postavke 2619 
je bilo prerazporejenih 4.900.000,00 SIT in iz postavke 6675 5.300.000,00 SIT. 
Sredstva na postavki 1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu se delno črpajo na podlagi 
javnega razpisa za regresiranje obresti za najete investicijske kredite. Regres za realne obresti se 
izplačuje do konca meseca za pretekli mesec. Glede na akutno stanje na področju veterine smo del 
sredstev v visini 66.000.000,00 SIT za mesec november (december že avtomatsko zapade v plačilo 
v proračun naslednjega leta) prenesli v izplačilo iz proračuna naslednjega leta. 
Iz postavke 2612 Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje se bodo sredstva v višini 2.141.764,50 
SIT prenesla na postavko Centra vlade za inforamtiko za plačilo računa ISA.IT. do.o., tehnološki 
park Inštituta Jožefa Štefana, Ljubljana. Z 31.12.1995 je začel veljati Zakon o delnem zadržanju 
vračanja premoženja (Ur.l.RS, št. 74/95), s katerim se za dobo treh let zadrži izvajanje 27. člena 
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Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDEN Ur.l.RS, št. 27/91 in 31/93), med drugim tudi za 
upravičence, ki zahtevajo vrnitev nad 200 ha kmetijskih zemljišč in gozdov. Po ZDEN bi evidence 
upravičencev morali voditi prvostopni organ, kar pa v praksi ni zaživelo. Potrebno je bilo vzpostaviti 
evidence za več kot 21.000 zahtev, predvsem zato, da bi ugotovili upravičence, ki zahtevajo vrnitev 
nad 200 ha kmetijskih zemljišč, zahtevke za denacionalizacijo pa imajo vložene v več upravnih 
enotah. 
Primankljaj sredstev na postavki 4522 Materialni stroški je bil posledica: 
-VURS je v letu 1995 dobila vse občinske inšpektoije in zaradi urejanja razmer na mejnih prehodih 
zaposlila še dodatne veterinarske inšpektoije, v proračunu 1996 pa so se sredstva na postavki, glede 
na leto 1995 znižala. 
- iz materialnih stroškov seje v letu 1996 pokrivala tudi najemnina in vzdrževanje prostorov na 
Parmovi 53, v katere seje v letu 1996 preselila VURS ter plačevanje kilometrin zaradi pomanjkanja 
službenih avtomobilov. 

Kljub temu, da je VURS omejevala službena potovanja v tujino, česar posledica je lahko slaba 
informiranost na določenih inšpekcijskih področjih ter zniževala nekate ostale stroške, je bila postavka 
konec septembra 1996 že v celoti izkoriščena. 
Potreba po dodatnih sredstvih v višini 70.000.000, 00 tolaijev na postavki 6685 Predpisano 
zdravstveno varstvo živali je nastala zaradi nenadnega izbruha živalskih kužnih bolezni v letu 1996. 
Tako spremenjena epizootiološka situacija na terenu pa je zahtevala dodatna sredstva. Dodatna dela 
planirana izven sprejete Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja 
živalskih kužnih bolezni v letu 1996 (Ur.l.RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96) so posledica: 
a) izbruha prašičje kuge na Koroškem, Madžarskem in Hrvaškem, kar je zahtevalo dodatno 
vakcinacijo prašičev na obmejnem pasu vseh treh sosednjih držav in s tem preprečitev vnosa te zelo 
nevarne bolezni v našo državo, 
b) bolezeni "norih" krav, ki je zahtevala dodatne ukrepe, da bi strokovno preprečili pojav take 
bolezni pri nas, 
c) nevarnosti širjenja parkljevke in slinavke iz bivše Jugoskavije, kar je zahtevalo poostren nadzor 
prometa z živalmi in živili živalskega izvora na mejah. 

Prenos sredstev na postavko Centra vlade za informatiko 5254 Informatizacija državnih organov se 
nanaša na plačilo že omenjenega računa ISA.IT d.o.o, Ljubljana. Glede na to, da seje po sprejetju 
proračuna pokazalo, da prvostopni organi ne vodijo evidence, se je MKGP obrnilo na CVI s prošnjo 
za pripravo ustreznega programa, ki vključuje tudi svetovanje delavcev upravnim enotam pri uporabi 
programa. CVI stroška ni predvidel v načrtu informatizacije državnih organov za leto 1996, zato je 
bilo dogovorjeno, da se račun plača iz postavke MKGP. 

8. sprememba 3.10.1996 Sklep Vlade RS št.440-08/96-1/24-8 z dne 3.10.1996 10.800.000 SIT 
Iz proračunske postavke 6775 Izvršba inšpekcijskih odločb je bilo prenešeno na postavki Servisa 
skupnih služb Vlade RS in sicer 9.900.000,00 SIT na postavko 1879 za nakup prevoznih sredstev za 
potrebe državnih organov in 900.000,00 SIT na postavko 8221 za nakup opreme za potrebe državnih 
organov 

9. sprememba 29.10.1996 353.752.956 SIT 
Na podlagi preučitve planirane porabe in realizacije proračuna in zaradi velikega primankljaja na 
nekaterih postavkah proračuna za leto 1996, seje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
odločilo izvesti večjo prerazporeditev znotraj proračuna ministrstva. 
1 Prerazporeditev iz postavk: 
6333 Pospeševanje pitanja govedi, kon in drobnice 
Zaradi neurejenih dokumentov-hlevskih knjig, pripustnih listov, nekateri kmetje niso uspeli izvršiti 
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vpisa živali v register in so imeli ureditveni rok enega leta, kar pomeni, da bodo vpisani v register v 
letu 1997. Posledica tega je bila, da niso bile izkoriščene vse premije za rejo krav dojilj.. 
1511 Obramba pred točo 
Z 20.6.1996 je bila predčasno prekinjena obramba pred točo z protitočnimi raketami na podlagi 
odredbe št. 934-27/96 z dne 20.6.1996, ki jo je izdal Hidrometeorološki zavod Slovenije.Sredstva 
iz postavke smo že prerazporejali, po ponovni proučitvi ter plačilu računov, ki se nanašajo na 
uničenje raket pa so sredstva na postavki ostajala. 
1401 Obnova črede plemenskih krav 
Zaradi težke situacije, v kateri seje znašla govedoreja, poslabšal pa jo je še izbruh bolezni BSE 
(bolezen"norih" krav) je bil v letu 1996 bistveno manjši promet s plemensko živino. 
Zato seje predlagala prerazporeditev dela sredstev na omenjeni postavki. 
1425 Seme sladkorne pese in rži, 1428 Podpora razvoju semenarstva 
Sredstva smo prerazporedili znotraj subvencij, glede na to, daje bilo zahtevkov za sladkorno peso 
in semenske posevke manj, kot je bilo planiranih, večje število zahtevkov pa seje pojavilo na sadnih 
sadikah in sadikah hmelja. 
Zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 1996 je bil pridelek semenske pšenice in rži manjši tudi 
do 15%, precejšen delež semenskih posevkov pa je bil izločen (večja zapleveljenost in okuženost 
semenskih posevkov z boleznimi, ker potrebnih agrotehničnih ukrepov zaradi vremena ni bilo 
mogoče vselej pravočasno izvesti). 
1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu 
Za regresiranje realnih obresti za investicijske kredite smo na podlagi javnega razpisa, ki je bil 
ponovljen predvideli 110 mio. Na razpis je prispelo večje število vlog, ki niso ustrezale pogojem 
razpisa, zaradi česar sredstva ne bodo porabljena. 
6559 PHARE-lastna udeležba 
Na podlagi Navodila o donacijah, ki gaje izdalo MF dne 3.6.1996 se sredstva za plačilo prometnega 
davka črpajo iz proračunske postavke lastna udeležba Phare pri uporabniku. Letošnje leto bo v okviru 
MKGP realiziran le Phare program "Pilotni nasadi Tolmin", tako da bodo sredstva na postavki ostala 
delno neizkoriščena. 
2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu 
Na podlagi programa dela je bil za monitoring onesnaževanja v kmetijstvu sklenjen le en aneks k 
pogodbi. Za predvidena ostala dela, ki so predmet dveh pogodb, pa v letu 1996 niso bili izpolnjeni 
pogoji za sklenitev aneksov. 
1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov 
Zaradi težav pri odkupu govejega mesa zaradi bolezni "norih" kravje moralo MKGP urgentno na 
postavki planirati ukrepe, ki pri pripravi proračuna niso bili predvideni: 
- pomoč klavnicam z regresiranjem obresti za odkup in vzdrževanje zalog govedi, ki pa ni imel 
večjega odziva, . 
-pomoč Zavodu RS za blagovne rezerve za regresiranje obresti za odkup in vzdrževanje zalog 
govedi in pokrivanje negativne razlike nastale zaradi interventnega odkupa zalog govedi. 
Plačilo ukrepov Zavodu RS za blagovne rezerve se je v celoti preneslo na omenjeni zavod, tako da 

so se sredstva na postavki sprostila. 
6556 Sanacija nedokončanih komasacij 
Sanacija nedokončanih komasacij je izredno zahteven, strokoven in občutljiv delovni proces. Zaradi 
pravne zahtevnosti vsakega primera posebej je serijsko reševanje nemogoče, zato so sredstva na 
postavki ostala neizkoriščena. 
1409 Sanacija večjih onesnaževalcev v kmetijstvu 
Program sanacije večjih onesnaževalcev v kmetijstvu je obsegal večletne aktivnosti za sanacijo 
prašičje farme Podgrad, za katero je Slovenija prevzela obveznosti z meddržavno pogodbo z 
Republiko Avstrijo. Ker so sanacijska dela že zaključena, so letošnja sredstva neporabljena. 
2.Prerazporeditev na postavke: 
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1406 Plemenski prašiči-regres 
V zadnjih dveh letih je bil skokovit razvoj rejskih središč za selekcijo na kmetijah, kar zahteva veliko 
večje potrebe po plemenskih živalih. 
3344 Materialni stroški 
Primankljaj na postavki materialni stroški je nastal zaradi dodatnih stroškov, nastalih zaradi povečane 
aktivnosti MKGP, povezanih s pogajanji na področju pridružitvenega članstva v Evropski uniji in 
polnopravnega članstva v CEFTI ter bilateralnih sporazumov. 
1414 Plemenske živali-drobnica .regres 
1410 Obnova črede plemenskih kobil-regres 
Zaradi hitrega razvoja reje drobnice, večjih interesov po vhlevljanju, povečanem obsegu genske banke 
v skladu z mednarodnimi določili za minimalne črede v genski banki, je bilo povečano število vlog 
za finančno podporo. 
Vloge za izplačilo regresa za plemenske kobile so presegle v začetku leta predvidena sredstva. 
1454 Sadne sadike, regres pri nakupu kakovostnih sadik novih sort 
1424 Seme pšenice in rži-regres 
1471 Sadike hmelja, regres pri nakupu kakovostnih sadik 
Prerazporeditev seje izvršila znotraj subvencij. Pri vseh postavkah je prispelo več vlog, kot je bilo 
predvideno. Manjše število vlog od planiranih je bilo vloženo za regres za semenske posevke in 
sladkorno peso, od koder so se sredstva prerazporedila. 
1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo 
V letu 1996 je bilo izven prvotno planiranih stroškov na postavki, dodatno vključeno plačilo enega 
strokovnjaka specialista za pridelavo sladkorne pese iz Tovarne sladkoija Ormož in strokovnjakov 
Kmetijskega inštituta Slovenije. Strokovnjaki se vključujejo v izvedbo nalog kmetijsko svetovalne 
službe. 
1427 Trsne cepljenjke 
Na podlagi poročila o porabi sredstev, ki ga mesečno posreduje Ministrstvo za finance-sektor javnega 
računovodstva, se na postavki 1427 pojavlja negativni saldo, zaradi večjega števila vlog prispelih v 
plačilo MF od razpoložljivih sredstev v proračunu 1996 na omenjeni postavki. 
1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva 
Zaradi povečanega obsega del znotraj posameznih, že sprejetih večletnih projektov so se na postavko 
prerazporedila dodatna sredstva. 
6557 Usposabljanje javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu 
Dodatna sredstva so bila namenjena za usposobitev visoke kmetijske šole Maribor na novi lokaciji. 
Kmetijska šola seje preselila na novo lokacijo, kjer je bilo potrebno usposobiti kmetijsko posestvo 
z gospodarskimi objekti za izvedbo praktičnega dela učnega procesa. 
2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg 
Uveljavljanje izvoznih spodbud je v letu 1996 narastlo, poleg tega pa so se povečala izvozne 
spodbude za goveje meso, ki so bile uvedene zaradi težav pri prodaji govejega mesa, kot posledice 
bolezni "norih" krav. 
1486 Izravnava stroškov pridelave, podpora gorsko višinskemu območju 
Z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za 
leto 1996 (Ur.l.RS, št. 7/96) seje na postavki spremenila podpora živalim za prirejo mleka. V 
prejšnjih letih seje podpora dajala na 1 mleka, z novo uredbo pa na žival, neodvisno od prodaje 
mleka. V naprej je bilo težko določiti, število kmetov, ki bodo uveljavljali podporo. 
7294 Obnova vinogradov 
Ker se je na javni razpis za obnovo vinogradov prijavilo nekoliko več prosilcev, ki so izpolnjevali 
pogoje, je sredstev na postavki zmanjkalo. Prerazporeditev je potrebna, če želimo vse vlagatelje 
zahtevkov za subvencioniranje obnove vinogradov obravnavati enakopravno. 
1431 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi-dokumentacija 
Na postavki primanjkuje sredstev za nujno potrebno izdelavo razvojnih projektov CRPOV v 
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novonastalih občinah. 
1502 Komasacije 
Sredstva prerazporejena na postavko so bila namenjena pokritju primanjkljaja na komasaciji šalovci, 
nastalega zaradi izločitve trase železniške proge iz komasacijskega območja, trasa je bila določena 
po sklenitvi osnovne pogodbe, zaradi česar so se stroški komasacije zaradi dodatnih del povečali. 

10. sprememba 22.10.1996 Sklep Vlade RS 12.000.000 SIT 
Primankljaj sredstev, ki gaje pokrilo Ministrstvo za finance ,na postavki 4522 Materialni stroški je 
bil posledica: 
-VURS je v letu 1995 dobila vse občinske inšpektorje in zaradi urejanja razmer na mejnih prehodih 
zaposlila še dodatne veterinarske inšpektorje, v proračunu 1996 pa so se sredstva na postavki, glede 
na leto 1995 znižala. 
- iz materialnih stroškov se je v letu 1996 pokrivala tudi najemnina in vzdrževanje prostorov na 
Parmovi 53, v katere seje v letu 1996 preselila VURS ter plačevanje kilometrin zaradi pomanjkanja' 
službenih avtomobilov. 

Kljub temu, da je VURS omejevala službena potovanja v tujino, česar posledica je lahko slaba 
informiranost na določenih inšpekcijskih področjih ter zniževala nekate ostale stroškov, je bila 
postavka konec septembra 1996 že v celoti izkoriščena 

11. sprememba 24.10.1996 29.555.000 SIT . 
Potreba po dodatnih sredstvih na postavki 6685 Predpisano zdravstveno varstvo živali je nastala 
zaradi nenadnega izbruha živalskih kužnih bolezni v letu 1996. Tako spremenjena epizootiološka 
situacija na terenu pa zahteva dodatna sredstva. Dodatna dela planirana izven sprejete Odredbe o 
izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 
1996 
(Ur.l.RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96) so posledica: 
a) izbruha prašičje kuge na Koroškem, Madžarskem in Hrvaškem, kar je zahtevalo dodatno 

vakcinacijo prašičev na obmejnem pasu vseh treh sosednjih držav in s tem preprečitev vnosa te zelo 
nevarne bolezni v našo državo, 
b) bolezeni "norih" krav, ki je zahtevala dodatne ukrepe, da bi strokovno preprečili pojav take 
bolezni pri nas, 
c) nevarnosti širjenja parkljevke in slinavke iz bivše Jugoskavije, kar je zahtevalo . poostren nadzor 
prometa z živalmi in živili živalskega izvora na mejah. 

Sredstva smo na postavko že delno prerazporedili z sklepom Vlade Republike Slovenije št. 
440-08/96-1/25-8 z dne 10.10.1996 v višini 70 mio tolarjev. . - 

Sredstva na postavki 1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov, ki bi jih moralo MKGP 
poravnati v skladu z Uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
proizvodnje hrane za leto 1996 (Ur l. RS, št. 7/96, 13/96, 19/96, 25/96, 27/96, 33/96, 36/96, 39/96 
in 44/96) so se prenesla v skladu z dogovorom med Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Zavod Republike Slovenije za blagovne 
rezerve in so se poravnala v okviru predvidenega primankljaja, ki bo nastal v Zavodu Republike 
Slovenije za blagovne rezerve iz posebne proračunske postavke Ministrstva za ekonomske odnose 
in razvoj iz proračuna za leto 1996 ali 1997 . 

12. sprememba 5.11.1996 4.600.000 SIT 
1511 Obramba pred točo 
Z 20.6.1996 je bila predčasno prekinjena obramba pred točo z protitočnimi raketami na podlagi 
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odredbe št. 934-27/96 z dne 20.6.1996, ki jo je izdal Hidrometeorološki zavod Slovenije.Sredstva 
iz postavke smo že prerazporejali, vendar zaradi nejasne usode obrambe pred točo sredstva za 
servisiranje in nabavo opreme niso bila porabljena. 
8557 Vzdrževanje melioracijskih sistemov 
S sprejemom zakona o upravi je s 1.1.1995 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
prevzelo v svojo pristojnost tudi urejanje kmetijskih zemljišč, med katere sodi tudi skrb za 
zagotavljanje sredstev za vzdrževanje melioracij. 
Na podlagi odredb o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih 
in napravah na melioracijskih območjih, ki jih je za vsako Upravno enoto izdal minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma Vlada Republike Slovenije, so 
nekatere upravne enote pripravile in izvedle javni razpis za izbiro izvajalca v znesku predvidenih 
vplačil zavezancev, ki se stekajo v integralni proračun. Da bi zagotovili izplačilo vseh že izbranih 
izvajalcev, ki bodo dela opravili v letu 1996, je bilo potrebno na postavki dodatno zagotoviti 4,6 mio 
tolarjev. 
13. sprememba 18.11.1996 664.000,00 SIT 
Sredstva iz postavke 1422 Morsko ribištvo in marikultura so se dodeljevala na podlagi javnega 
razpisa. Na razpis je prispelo pet vlog, ki so odgovaijale pogojem razpisa in ena vloga, ki ni 
izpolnjevala pogojev razpisa. Sredstva so 
iz tega razloga ostala na postavki in smo jih prerazporedili na postavko 6768 Monitoring ribolovnih 
fondov v slovenskem moiju, kjer seje pojavil primankljaj zaradi povečanja materialnih stroškov pri 
opravljanju raziskovalnega dela pri izvajanju monitoringa ribolovnih fondov v slovenskem morju 
(najetje ribiške ladje za testne ribilove, ter večje število vzorčenj in laboratorijskih analiz). 

14. sprememba Sklep Vlade RS št. 440-08/96-1/34-8 z dne 21.11.1996 1.000.000 SIT 
Iz postavke 2612 Izdelava primeijalnih analiz in zakonodaje je bil na postavko Centra Vlade RS za 
informatiko 5254 prerazporejen 1.000.000,00 SIT. 

15. sprememba 11.12.19 29.895.221 SIT 
MKGP je izvedlo še eno večjo prerazporeditev konec leta 1996, predvsem zaradi velikega 
pomanjkanja sredstev na določenih postavkah. Prerazporeditev je bila izvedena: 
1 na področju kmetijstva 
Sredstva na postavkah s področja subvencij, za katere se v skladu z Uredbo o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane (Ur.l.RS, št. 
7/96,13/9619/96,25/96,27/96,33/96,36/96,39/96,44/96 in 59/96) zahtevki vlagajo mesečno, je glede 
na specifičnost kmetijske proizvodnje (klimatske razmere, kužne bolezni, težko napovedljivo gibanje 
črede in predvidene spremembe staleža v posameznih čredah in na posameznih kmetijah...), pri 
sprejemanju proračuna in določitvi višine proračunske postavke nemogoče natančno predvideti. 
Glede na to, da je MKGP večino sredstev, ki bi na postavkah ostala nerealizirana moralo 
prerazporediti za pokritje primankljaja na plačah in za preventivne ukrepe na področju živinoreje in 
veterinarsva zaradi izbruha bolezni BSE v Angliji in jih ni moglo prerazporediti na postavke, ki 
izkazujejo na podlagi prejetih zahtevkov velik primankljaj, so se sredstva iz postavk, ki po oceni ne 
bi bila realizirana v planiranem obsegu, prenašala na postavke z primankljajem. S tem se je delno 
omejil velik primankljaj že za mesec oktober 1996. 
Sredstva na postavki 2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu so bila rezervirana na podlagi 
večletnega aneksa. Izvajalec Aster d.o.o je bil izbran na natečaju. Izvajalec je bil dolžan del nalog 
opraviti v novembru 1996, zadnji del pa v decembru 1996. Konec novembra je bilo ugotovljeno, da 
izvajalec ne bo sposoben izvesti vseh del v mesecu decembru, zato so se sredstva iz postavke 
prerazporedila. 
2 na področju gozdarstva 
Analiza izvajanja letnega programa razvoja gozdov je pokazala, da poteka poraba sredstev na- 
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posameznih proračunskih postavkah v skladu z programom, odstopanja so le pri postavkah, katerih 
porabo je bilo nemogoče točno predvideti v naprej. 
Tako je bilo na postavki 1403 Odškodnine za povzročeno škodo od divjadi sredstev za povračilo 
škode, ki jo je povzročila zavarovana divjad in je bila zapisniško ugotovljena, premalo. 
Leto 1996 je bilo v pogledu varstva gozdov izredno. Posledice snegoloma in žledolom so bile 
ocenjene in poravnane, razen v gozdovih, ki so lahko predmet vračanja je bilo za poravnavo odločb 
Zavoda za gozdove za opravljena dela prerazporediti dodatna sredstva.Podobno so se z 
prerazporeditvijo poravnala na postaviti 6326 Preventivno varstvo gozdov, že opravljena a neplačana 
dela. Postavka 6332 Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom, je bila pred to 
prerazporeditvijo oblikovana na podlagi zahtevkov uporabnikov. Ker pa za nekatere primere še vedno 
ni bil zaključen postopek denacionalizacije in ker z nekaterimi lastniki ni bilo doseženo soglasje o 
odškodnini, so sredstva na postavki ostajala in smo jih prerazporedili. 
3 ostalo 
V letu 1996 je bila predčasno ukinjena obramba pred točo s protitočnimi raketami. Po analizi in 
pregledu stroškov (tekočih), ki jih MKGP plačuje v skladu s pogodbo o izvajanju obrambe pred točo, 
sklenjeno med MKGP in Hidrometeorološkim zavodom RS, je bil ugotovljen presežek sredstev. 
Primankljaj na postavki 3344 Materialni stroški je bil posledica povečane aktivnosti na področju 
mednarodnega sodelovanja, predvsem na področju dogovarjanj z EU, državami članicami CEFTE 
in bilateralnih sporazumov s posameznimi državami (Romunija, Bolgarija, Makedonija, Bosna in 
Hercegovina). 
4 s področja inšektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 
Na postavki 6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb so bila sredstva predvidena na podlagi zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki pa je bil sprejet šele konec oktobra 1996. Sredstva so bila prenešena na 
postavko 4524 Materialni stroški, kjer so se zaradi prilagajanja fitosanitarne inšpekcije v postopku 
pridruženega članstva EU ureditvi EU, pojavili nepredvideni stroški. 

16 sprememba 20.12.1996 1.548.000 SIT 
Iz, v 15.spremembi, omenjenega razloga so se na postavko 4524 Materialni stroški dodatno 
prerazporedila sredstva iz postavk 6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb, 2619 Analize odvzetih vzorcev 
kmetijske inšpekcije, katere poraba varira glede na stanje na trgu oz. glede na potrebe po odvzemu 
in pregledu vzorcev, ter postavke 2618 Preglednik blaga rastlinskega izvora-izvoz, katere sredstva 
so namenjena za plačevanje stroškov v zvezi z pregledom rastlinskega blaga v notranjosti države. Z 
reorganizacijo uprave in prenosom kmetijskih inšpektorjev na republiško raven, so del obveznosti iz 
tega naslova prevzeli kmetijski inšpektorji, zaradi česar so se stroški na postavki zmanjšali. 
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24 MINISTRSTVO ZA PROMET TN 7.VF7.F 

V okviru proračunskega memoranduma za leto 1996 so bili zastavljeni sledeči temeljni cilji: 
• hitra, okoli 5 % gospodarska rast; 
• nadaljne zmanjšanje inflacije; 
• povečanje zaposlenosti za okoli 1 %. 

Na področju stabilizacije cen je bilo začrtano, da bo v politiki cen infrastrukturnih dejavnosti, dobivala 
vse večjo vlogo razvojna funkcija cen, tako da bodo te cene v vedno večjem deležu pokrivale tudi 
stroške razvoja posameznih dejavnosti in s tem razbremenile državni proračun. 

Proračunski memorandum je opredelil, da se bodo subvencije zmanjšale. Njihova notranja struktura 
naj bi bila odraz prizadevanja, da se z javnimi sredstvi podpre tiste gospodarske dejavnosti ali 
gospodarske subjekte, ki imjo zaradi drugih ukrepov ali zaradi konjukturnih razlogov večje izpade 
prihodkov. 

V letu 1996 je proračunski memorandum predvideval, da se prednostno namenijo sredstva 
vzdrževanju in gradnji regionalnih cest. 

V nadaljevanju vam posredujemo vsebinsko obrazložitev izvrševanja proračuna po posameznih 
področjih prometa in zvez: 

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE - ORGAN 

Sredstva, ki so bila s proračunom 1996 dodeljena Ministrstvu za promet in zveze - organ, so se vodila 
na postavkah 21 Materialni in drugi stroški, 99 Plačila storitev, 72 Subvencije, 109 Investicije - 
železnica in 209 Investicijsko vzdrževanje - železnica. 

21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

4 
334S Materialni stroški 
Sprejeti proračun 59.500.000 SIT 
Veljavni proračun 73.389.540,20 SIT 
Realizacija 96 73.389.540,20 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Sredstva so bila 100 % porabljena za nedne mesečne obveznosti iz naslova pisarniškega materiala, 
dnevnic in ostalih potnih stroškov v RS, seminaijev, tečajev in posvetovanj, stroškov za elektriko, 
vodo, najemnine za fax, telefon, odvoz odpadkov, naročnine za mobitel, reprezentance, izplačila po 
pogodbah, avtorskih honoraijev, inštalacijskih del in popravil, naročnin na časopise, najemnine v 
Metalki, pranje vozil, garažnine v Park hiši, bencina, tiska vizitk, gostinskih uslug, dela študentov, 
najemnine za avtomobil, PTT stroškov in stroškov za ločeno življenje. 

Na to postavko so bila nakazana dodatna sredstva v višini 2.500.000 SIT za poravnavo stroškov v 
času Papeževega obiska v Sloveniji. 
Dodatna sredstva so bila na postavko materialnih stroškov prerazporejena iz postavke 5498 
Strokovno razvojne naloge v višini 3.935.000 SIT in 3.000.000 SIT ter iz postavke 3669 Drugi 
odhodki za delo na drugih področjih v višini 2.118.000 SIT. 
Uprava za pomorstvo je iz postavke 3823 Drugi odhodki za delo na drugih področjih prerazporedila 
sredstva na postavko 3345 v višini 977.000 SIT ter iz postavke 3826 Objekti in naprave za varnost 
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plovbe in pomorskega porineta v višini 217.000 SIT. 

3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
Sprejeti proračun 46.499.000 SIT 
Veljavni proračun 44.979.294,68 SIT 
Realizacija 96 44.979.294,68 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Sredstva na tej postavki so bila prerazporejena v višini 2.737.000 SIT na postavko 3345 MPZ - organ 
in postavko 1142 pri Direkciji RS za ceste v višini 619.000 SIT. 
Ostala sredstva so bila porabljena za kritje stroškov, ki so bili posledica mednarodnih odnosov v 
prometu in ostalih mednarodnih obveznosti, dodatnega izobraževanja delavcev v tujini, nabave tuje 
strokovne literature in delitve mednarodnih dovolilnic. Sredstva so bila porabljena še za prevode, 
stroške tuje banke, za letalske vozovnice, rezervacije hotelov v tujini, stroške službene kartice, za 
dnevnice in ostale potne stroške v tujini ter za stroške bivanja g. živca - direktoija TER Projekta na 
Madžarskem. 

5498 Strokovno razvojne naloge 
Sprejeti proračun 46.231.000 SIT 
Veljavni proračun 36.837.459,30 SIT 
Realizacija 96 34.452.753,30 SIT 
Ostanek 2.384.706,50 SIT 

Sredstva so bila deloma prerazporejena na ostale postavke v okviru Ministrstva za promet in zveze: 
- na postavko 3345 v višini 3.935.000 SIT in v višini 3.000.000 SIT; 
- na postavko 1142 pri Direkciji RS za ceste v višini 1.316.000 SIT. 
Projekti in študije, ki so bili financirani iz te postavke v letu 1996, so : 
• Obrazec voznih redov; 
• Omnibus; 
• Primerjalna analiza pravne ureditve prevoznih pogodb v železniškem prometu, delovno gradivo 

za izdelavo zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu in delovno gradivo za izdelavo 
zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu; 

• Piprava projektne naloge Prometna politika Republike Slovenije; 
• Vzpostavitev optimalnega avtobusnega prometa v Republiki Sloveniji; 
• I. faza izdelave in vzpostavitve informacijskega sistema slovenske železniške infrastrukture, 
• II. faza izdelave in vzpostavitve informacijskega sistema slovenske železniške infrastrukture; 
• Vrednotenje prometne infrastrukture; 
• Izdćlava predloga zasnove sistema telekomunikacijskega oštevilčenja v Sloveniji; 
• Temelji javnega telekomunikacijskega omrežja; 
• Optimizacija trase južne variante proge Puconci - Hodoš - državna meja na odseku Gornji 

Petrovci; 
• Študija organizacijske sheme in potrebne velikosti zgradbe na postaji Hodoš za potrebe delovanja 

Sž in MAV ter državnih organov Slovenije in Madžarske; 
• Študija variant poteka proge Puconci - Hodoš - državna meja. 

8201 Cesta Učeja (PHARE) 
Sprejeti proračun 0 SIT 
Veljavni proračun 15.983.926,20 SIT 
Realizacija 96 0 SIT 
Ostanek 15.983.926,20 SIT 
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo je leta 1995 iz naslova tujih pomoči prejelo 828.354,99 ECU 
oziroma takrat 133.741.060,88 SIT, ki jih je Ministrstvo za finance razporedilo na postavko 6723 
Sredstva PHARE pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Do 9.9.1996 je bilo porabljenih 
2.102.128,32 SIT. 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, kije nacionalni koordinator za sredstva PHARE, je predlagalo, 
da se del neporabljenih sredstev v višini 592.846 ECU oziroma 95.717.239,51 SIT, prenese iz 
postavke 6723 Sredstva PHARE pri MZT na nove proračunske postavke pri ustreznih proračunskih 
uporabnikih. 
Na podlagi 4. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS je bila z dopisom Ministrstva za finance št. 
5796, z dne 11.9.1996, pri Ministrstvu za promet in zveze odprta postavka 8201 Cesta Učeja 
(PHARE), na katero so bila dodeljena sredstva v višini 15.983.926,20 SIT. Do konca leta 1996 
sredstva niso bila porabljena, ker je bilo šele v decembru 1996 pridobljeno soglasje (Endorsment) iz 
Bruslja za koriščenje prvih 99.000 ECU oziroma 15.983.926,20 SIT za projekt žaga - Učeja. Na 
podlagi 8. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS so se navedena sredstva prenesla v proračun leta 
1997. 

99 PLAČILA STORITEV 

Zastavljeni proračunski cilji v MPZ za področje železnic so bili v letu 1996 realizirani skoraj v celoti. 
Do odstopanj od plana je prišlo zaradi objektivnih razlogov, ki jih v začetku leta ni bilo mogoče 
predvideti, in sicer na postavki 6437 - RDZ Ljubljana - Sežana in 6411 - Sanacija predorov. Za 
gradnjo radiodispečerskih zvez na progi Ljubljana - Sežana ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, 
kar je onemogočilo pričetek del v letu 1996. 
Na postavki 6411 - Sanacija predorov je bil v letu 1996 v celoti saniran predor Žirovnica - Radovljica 
na progi Ljubljana - Jesenice v skupni vrednosti 49.696.878,00 SIT, medtem ko je bila sanacija 
predora Semič v letu 1996 izvedena le delno, ker je bil izvajalec del izbran šele oktobra in se dela po 
pogodbi v skupni vrednosti 49.964.825,00 SIT izvajajo še v letu 1997. 

Obrazložitev izvedbe posameznih programoy: 

v SIT 
Opis postavke Sprejet i 

proračun 
Veljavni 
proračun 

Realizacija 96 Ostanek 

4210 splošni stroški 
4209 upravni stroški 
4211 zavarovalne 
premije 
1673 sprotno vzdrž 
SVTK naprav 
1674 sprotno vzdrž. 
VMEEO 
1675 sprotno vzdrž. 
Prog 

222.230.000,00 
461.276.000,00 
266.507.000,00 

1 216.424.000,00 

724.672.000,00 

3.069.206.000,00 

222.230.000,00 
461.276.000,00 
266.507.000,00 

1.216.424.000,00 

724.672.000,00 

3.069.206.000,00 

480.744.333,00 
519.239.375,52 
289.731.497,10 

1.357.267.988,00 

753.178.322,00 

3.717.938.235,00 

258.514.333,00 
57.963.375,52 
23.224.497,10 

140.843.988,00 

28.506.322,00 

648.732.235,00 

SKUPAJ 5.960.315.000,00 5.960.315.000,00 7.118.099.750,62 1.157.784.750,62 

Realizacija splošnih in upravnih stroškov infrastrukturne dejavnosti je višja od črpanja sredstev iz 
proračuna za leto 1996. Razliko 316,4 mio tolaijev je infrastrukturna dejavnost pokrila z lastnimi 
prihodki, kot je bilo to predvideno z letnim planom. 
Realizacija zavarovalnih premij za leto 1997 je višja od črpanih sredstev iz proračuna za 23,2 mio 
tolarjev na podlagi sklenjenih zavarovalnih pogodb oziroma akontacij zavarovalnih premij. 
Tudi obseg sprotnega vzdrževanja, ki je obsegal redne preglede, popravljanje manjših poškodb ter 
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zamenjavo manjših delov na progah, signalno-varnostnih napravah in telekomunikacijskih napravah, 
vozni mreži, elektronapajalnih postajah in pripadajočih zgradbah, opremi in mehanizaciji je bil večji 
od črpanih sredstev iz proračuna za 16%. S sprotnim vzdrževanjem železniške infrastrukture seje 
zagotavljalo nepretrgano in pravilno delovanje naprav in s tem varnost prometa. 

72 SUBVENCIJE 
v SIT 

Opis postavke Sprejeti 
proračun 

Veljavni 
proračun 

Realizacija 96 Ostanek 

5196 Subvenc. 
storitev v 
potniškem prometu' 

5.317.300.000.0 
0 

5.417.300.000,0 
0 

5.477.886.060,0 
0 

0,00 

5197 Subvenc. 
storitev v 
kombiniranem 
tovornem prometu 

250.854.000,00 
250.854.000,00 278.415.504,00 0,00 

SUBVENCIJE 5.568.154.000,0 
0 

5.668.154.000,0 
0 

5.756.301.564,0 
0 

0,00 

• V potniškem prometu še ni dokončnih podatkov o opravljenem delu za mednarodni potniški 
promet, ker tuje železniške uprave pošiljajo podatke za obračun z zamikom treh mesecev, skladno 
s pravilnikom UIC. Vendar je delež mednarodnega prometa v celotnem obsegu prometa relativno 
nizek, zato se ne pričakuje bistvene razlike med trenutno ocenjenim in dejanskim podatkom. 

• V letu 1996 je bil planiran prevoz 17.000 TEU v mednarodnem kontejnerskem prometu in 16.800 
kamionov v spremljanem oprtnem prometu. 

Po operativnih podatkih so Sž v letu 1996 prepeljale 19.683 TEU v mednarodnem kontejnerskem 
prometu iz postaje Koper - kontejnerski terminal ( 5.394 TEU preko Jesenic, 1.412 TEU preko 
Maribora, 12.877 TEU preko Središča) in 15.578 kamionov v spremljanem oprtnem prometu iz 
postaje Ljubljana - kontejnerski terminal ( 10.256 kamionov preko Jesenic, 5.322 kamionov preko 
Središča). 
Prekoračitev planiranega prometa kontejnerjev iz Kopra - KT preko mejnih prehodov Jesenice 
in Maribor znaša 800 TEU. Za skoraj 17% seje povečal promet preko mejnega prehoda Središče, 
kije posledica uvedbe kompletnih kontejnerskih vlakov iz Kopra - KT (v drugem polletju). Pred 
tem je kontejnerski vlak sicer že obratoval, a seje del tovora odpremljal iz Trsta, del pa iz Kopra. 
Spremljani oprtni promet za Miinchen seje v drugem polletju zmanjšal inje bil nižji kot je bilo 

načrtovano. Vzrok so cestne dovolilnice in sorazmerno nekonkurenčna cena v primerjavi s 
cestnimi prevozi. Prevoz kamionov iz Madžarske je rahlo narasel zaradi dvomesečnega 
obratovanja vlaka z dvema garniturama. 

Vrednost opravljenega dela v mednarodnem kontejnerskem in spremljanem oprtnem prometu 
skupaj je bila 
za 11% večja kot za te namene izplačana proračunska sredstva. 

109 INVESTICIJE 

v SIT  
Opis postavke Sprejeti Veljavni Realizacija 96. Ostanek 

proračun proračun 
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2917 Remont Mirna 
peč-Trebnje 

42.000.000,00 42.000.000,00 41.999.999,30 0,70 

2926 Oprema sekci j 500.000.000,00 75.300.000,00 75.297.638,16 2.361,84 
2932 Projekti 170.000.000,00 168.782.705,32 167.199.014,45 1.583.726, 

87 
4230 Zamenjava 
kretnic 

44.000.000,00 44.000.000,00 43.999.720,70 279,30 

4244 ENP Črnotiči, 
daljnovod 

130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 

4400 Lastna udeležba 1.029.000.000,0 
0 

1.029.000.000,0 
0 

1.029.000.000,00 0,00 

6407 Odprava odločb 
PIRŠ 

75.000.000,00 75.000.000,00 74.996.099,00 3.901,00 

6411 Sanacija 
predora Lipoglav 

100.000.000,00 74.700.000,00 74.696.878,00 3.122,00 

6415 Postajno 
poslopje Ljubljana 

112.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 

6422 Delna 
elektr.tirov GGP Kp 

42.000.000,00 42.000.000,00 41.997.417,00 2.583,00 

6437 RDZ Ljubljana 
- Sežana 

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

7288 Nova žel.povez. 
Madžarska 

10.000.000,00 10.000.000,00 9.999.926,30 73,70 

INVESTICIJE 1.904.000.000,0 
0 

1.804.000.000,0 
0 

1.801.186.692,91 1.598.048, 
41 

1. Remont proge Mirna peč - Trebnje 

Dokončana so bila dela pri remontu proge na omenjenem odseku. Obnova je bila izvedena z novimi 
pragi, novim drobnotirnim materialom in rabljenimi tirnicami. Na celotnem odseku je hitrost 
povečana s 40 km/h na 65 km/h, odpravljena je odločba Republiškega prometnega inšpektorja, 
zagotovljeno je normalno tehnično obratovanje potniških vlakov na tem odseku. V sklopu sredstev 
so obnovljeni vsi nivojski prehodi in urejena signalizacija. 

2. Projektna dokumentacija 

V sklopu te proračunske postavke so bili izdelani projekti na nivoju PGD, PZI za : Štampetov most, 
Ravharsko planino, sanacijo predora Semič, sanacijo predora Počehova, gretje kretnic v Poljčanah 
(delo realizirano v letu 1996), sanacijo galerije Avče, podhod Puharjeva, obrtne delavnice v Celju 
(pogoj Republiškega inšpektoija za delo), podhod Litija (projektna obdelava spremembe izhodnega 
stopnišča), sanacija useka Križni vrh, izdelana je bila lokacijska dokumentacija za tire Istra Benz v 
Kopru, sanacijo predora Poganek in ukinitev nivojskih križanj na odseku Zidani Most - Šentilj. V 
okviru sredstev so bile izvedene tudi geološke raziskave na odseku proge Sava - Litija, ki jih je bilo 
potrebno izvesti za dokončno realizacijo projekta remonta na tem odseku. 

3. Zamenjava kretnic 

Zamenjane so bile kretnice v izvozni grupi tovorne postaje Koper, ki so za kretnicami v sklopu 
križišča KI v Zalogu, druga najbolj obremenjena kretniška skupina v Sloveniji. Investicija bo 
omogočila za nadaljnih 15 let normalno obratovanje tovornih vlakov na tej postaji. 

4. Odprava odločb PIRŠ 
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Predvidena obnova podpornega zidu v Jevnici in sanacija preduseka predora Šmaije je realizirana v 
celoti, obe odločbi Republiškega inšpektorja za železniški promet sta odpravljeni, hitrost je ponovno 
vzpostavljena na vozno redno. 

5. Sanacija predorov Počehova, Semič, Žirovnica-Radovljica 

Sredstva s te postavke so bila realizirana na sanacji predorov Semič in žirovnica-Radovljica. Zaradi 
ugotovljenih tehničnih problemov, ki so zahtevali bolj poglobljeno fazo priprave projekta kot je bilo 
prvotno predvideno, je bila izvedba predora Počehova premaknjena v leto 1997. Projektna 
dokumentacija za predor Počehova je bila izvedena v okviru postavke Projekti. Na predorih Semič 
in Žirovnica - Radovljica je s sanacijskimi ukrepi preprečena nadaljna degradacija predorske obloge, 
urejeno je odvodnjavanje, na predorih Žirovnica - Radovljica (glavna proga) omogočen profil GB, 
v predoru Semič pa normalna vozno redna hitrost. 

6. Lastna udeležba pri kreditih EIB, EBRD 

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena kot lastna udeležba h kreditom EBRD in EIB, ki 
so jih Slovenske železnice najele v letih 1993 in 1994 za realizacijo Slovenskega železniškega 
projekta, ki vsebuje obnovo in posodabljanje železniške infrastrukture. Uporabljajo se za financiranje 
določenih pripravljalnih del in stroške dajatev (carina, prometni davek, bančni in špediterski stroški, 
kontrola kvalitete blaga po sklenjenih pogodbah, prevzem blaga ipd.) 

V okviru tega projekta so bili realizirani naslednji podprojekti, kjer je bila v letu 1996 udeležba EBRD 
1,163 mlrd SIT, udeležba EIB 2,780 mlrd SIT, proračun Republike Slovenije pa je zagotovil 1,029 
mlrd SIT 

6. 1. Remonti 
Po programu remontov je bila izvedena obnova zgornjega in spodnjega ustroja, vključno z ureditvijo 
najnujnejših del na SVTK napravah in vozni mreži. Dobavljen in plačan je material za celotno dolžino 
148 km remonta. Izvršeni so bili remonti na naslednjih odsekih: 
Prešnica - Kozina, Kresnice - Laze desni tir, Prestranek - Pivka oba tira, postaja Brezovica, Sežana, 
Laze, Zalog, Verd, Rače, Litija, Borovnica - Verd desni tir, Kresnice - predor Poganek oba tira, 
Logatec - Rakek oba tira, Pragersko - Hoče oba tira. Na odseku Čret - Šentjur je končan remont 
desnega tira, ureditev SVTK naprav in postaja Čret oba tira. 
Do zaključka leta 1996 je bilo izvedenih 106,32 km remonta. Z remonti prog je bila dosežena 
povečana varnost prometa in podane možnosti za povečanje hitrosti. 

6. 2. Vozna mreža 
Obnovljeno je bilo cca 25 km vozne mreže na odsekih Prestranek - Pivka, Zagoije - Trbovlje, 
Trbovlje - Hrastnik in na postaji Zagorje. Z navedeno sanacijo se bo povečala varnost prometa in 
zmanjšal obseg vzdrževanja. 

6. 3. Mostovi in zidovi 
Ovnovljeni so bili naslenji objekti: 
Oporni zid Ringo, Kresnice - Laze, Besnica, Renke, Rimske Toplice - Laško, obnova mostu preko 
Drave, mostu čez Grajeno ter sanacija propusta Košana. Z navedenimi ukrepi je zagotovljena varnost 
prometa. 

6. 4. Odprava ozkih grl 
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6. 4. 1. Predori 
S sanacijo žebeljskega predora je bila zagotovjena varnost prometa in zagotovljena stabilnost predora. 
S sanacijo Ležeškega, Jurgovskega in Križiškega predora je bila zagotovljena zahteva po profilu GB 
+ P/C 412, ki omogoča tudi prevoz kontejnerjev, oprtnih prevozov in posebnih pošiljk. 

6. 4. 2. Podhodi 
Končanje podhod Radeče in postajališče Povir. Gradnja podhoda v Litiji z vsemi spremljajočimi deli 
(time SVTK naprave, vozna mreža) je v izvedbi. Končana je I. faza izvedbe podvoza v Šentjurju v 
sklopu remonta na odseku proge Čret - Šentjur. Glavni namen odprave ozkih grl je predvsem 
povečanje hitrosti ter zagotovitev večje varnosti potnikov in udeležencev v prometu. 

6. 4. 3. Nadvozi 
Izvedeni so bili nadvozi Selce, Gradec in Pivka na odseku Prestranek - Pivka, ki ravno tako 
omogočajo povečano varnost in zahtevan profil. 

6. 5. Modernizacija ranžirne postaje Zalog 
Za obnovo ranžirne postaje Zalog je bil izvršen izbor izvajalca in sklenjena izvajalska pogodba z Iskro 
Sistemi, Ljubljana. Izvršene so že vse adaptacije tehničnih prostorov za namestitev notranjih naprav 
v centralni postavijalnici. Dobavljen in montiran je diesel agregat in montaža kompresorske postaje. 
Izveden je remont obeh tirnih zavor. Investicija, ki bo končana v letu 1997 bo omogočila, s 
sodobnejšo opremo za primarno zaviranje, z modernizacijo računalniškega sistema, z novo 
hidravlično centralo, z ureditvijo timih naprav v smerni skupini tirov, varnejše, natančnejše in 
nemoteno ranžiranje. 

6. 6. Modernizacija omrežja TK na magistralnih progah 
V letu 1996 je bil izveden razpis, izbor, podpisana pogodba. V izdelavi so projekti za izvedbo in 
pripravljati tehnični prostori. Cilj investicije, ki bo kot\pana v letu 1998 je zamenjava obstoječih 
naprav, ki so dotrajane in tehnično zastarele. 

7. Nova železniška povezava z Madžarsko 

V letu 1996 je bil izdelan idejni projekt, izvedene so bile okolje varstvene študije in investicijski 
program. V izdelavi so glavni projekti. 

8. Elektro-napajalna postaja Črnotiče 

V letu 1996 je bila realizirana I. faza gradnje ENP Črnotiče in sicer izgradnja daljnovoda 2 x 35 kV 
od ENP Rižana do bodoče ENP Črnotiče. Vrednost tega dela investicije je bila 170 mio SIT, od tega 
105 mio SIT proračunskih sredstev in 65 mio SIT Elektro Primorske. Trenutnega učinka investicije 
še ni, saj je treba realizirati še II. fazo, to je gradnjo ENP. 

9. Delna elektrifikacija tirov GPP Koper - tovorna 

Elektrificirani so bili začetki tirov 1 - 13 in tira P3 na omenjeni tirni skupini. 
Z elektirfikacijo se je zmanjšal čas manipulacije vlakov za 15 minut. S tem se je povečal obrat 
lokomotiv in vagonov. 

10. RDZ Ljubljana - Sežana 

Pridobljeno je bilo lokacijsko dovoljenje, izdelan investicijski program. Gradbeno dovoljenje še ni bilo 
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izdano, zato seje izvedba prenesla v leto 1997. 

11. Postajno poslopje Ljubljana 

Dela na obnovi glavne stavbe ljubljanske železniške postaje so bila izvedena v celoti. S statično 
sanacijo stavbe je bila zagotovljena varnost potnikov in uslužbencev, objekt pa je bil obnovljen v 
obsegu spomeniško zaščitene železniške postaje, kar pomeni prenovitev v izvorno stanje iz leta 1848. 

12. Oprema sekcij za vzdrževanje železniške infrastrukture 

Nabavljene so bile UKV naprave za območje prometnega vozlišča Koper in Zalog, oprema za 
križišče Bohova, vozila, inštrumenti, izvedena je bila sanacija priključkov na visokih stavbah. V 
sklopu pogodbe med Sž d.d. in Luko Koper se je pokazala potreba po opremljanju določenih 
delovnih mest za učinkovitejše odvijanje tehnološkega procesa železniškega prometa. Z vključitvijo 
registrofonske naprave seje spremenil način dela prometnega osebja. Za uresničitev tega cilja je bilo 
potrebno zagotoviti ustrezno tehnično opremljenost, med drugimi tudi z UKV napravami ter z 
napravami informacijsekga sistema Sž. 

209 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
v SIT 

Opis postavke Sprejet i 
proračun 

V e I j a v n i 
proračun 

Realizacija 96. Ostanek 

1662 Invest. vzdrž. 
VM in EEO 

158.857.000,0 
0 

161.857.000,0 
0 

161.567.918,10 289.081,90 

1664 Investicijsko 
vzdrž. SVTK 

322.196.000,0 
0 

322.196.000,0 
0 

322.195.999,97 0,00 

1665 Investicijsko 
vzdrž. prog 

777.342.000,0 
0 

777.342.000,0 
0 

777.342.000,00 0,00 

6406 Elementar 20.000.000,00 20.000.000,00 19.970.678,70 29.321,30 
SKUPAJ 1.278.395.000, 

00 
1.281.395.000, 

00 
1.281.076.596,7 

7 
318.403,20 

Tudi obseg investicijskega vzdrževanja, ki je obsegal večja vzdrževalna dela, zamenjavo obrabljene 
vozne žice, obnovo temeljev drogov vozne mreže, obnovo signainovarnostnih naprav, zamenjavo 
tirnic in železniških pragov, vzdrževanje pripadajočih zgradb, opreme in mehanizacije je bil večji od 
črpanih sredstev iz proračuna za 10%. 
Ostanek sredstev na teh postavkah je bil skladno s 17. členom zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije prerazporejen na proračunski postavki 5196 -Subvencioniranje storitev v 
potniškem prometu v višini 100.000.000,00 SIT in 2926 - Oprema sekcij za vzdrževanje 
infrastrukture v višini 25.300.000,00 SIT. 
S prerazporeditvijo sredstev na postavko 5196 - Subvencioniranje storitev v potniškem prometu se 
je delno zmanjšala izguba v dejavnosti potniškega prometa, ki je nastala zaradi prenizkih subvencij 
v letu 1996 in zaradi nerealiziranega dviga cen. 
S prerazporeditvijo sredstev na postavko 2926 - Oprema sekcij za vzdrževanje infrastrukture se je 
zagotovilo zavarovanje cestno-železniškega križišča BOHOVA na progi Ljubljana - Maribor, ki je 
postalo po statistiki v zadnjem času eno izmed najnevarnejših. Del sredstev za realizacijo je prispevala 
tudi občina Maribor. 

2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO 

Ministrstvo za promet in zveze / 8 

poročevalec, št. 36/1 272 31. maj 1999 



Poraba sredstev na posameznih postavkah ekonomskih namenov je bila sledeča: 

21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3363- Materialni stroški 
Sprejeti proračun 
Veljavni proračun 
Realizacija 96 
Ostanek 

16.660.000,00 SIT 
20.171.126,00 SIT 
19.759.295,77 SIT 

411.830,23 SIT 

Realizacija na proračunski postavki 3363 Materialni stroški je bila 97,96%. 

S sredstvi so se pokrivali klasični materialni stroški komunalnih storitev, elektrike, pisarniškega 
materiala, drobnega inventaija, naročnine, bančnih in poštnih storitev, telefona, zavarovanja in drugo. 

Z dne 4.7.1996 je bila izvršena prerazporeditev sredstev v višini 4.000.000,00 SIT in sicer iz 
postavke 6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo na proračunsko postavko 3363 Materialni 
stroški. 
S sklepom Vlade RS z dne 10.10.1996 je bil izvršen prenos proračunskih sredstev v višini 488.874,00 
SIT s proračunske postavke 3363 Materialni stroški na proračunsko postavko Direkcije RS za ceste. 

Ostanek sredstev v višini 411.830,23 SIT izhaja iz naslova prepozno prispelih računov, ki so bili 
plačani v letu 1997 in bremenijo proračun Uprave RS za pomorstvo leta 1997. Plačevanje računov 
seje izvajalo v skladu z navodilom Ministrstva za finance štev. 401-19/96 z dne 25.9.1996, ki je med 
drugim natančno določalo roke za predložitev dokumentacije za izplačilo iz proračuna v breme 
proračunskega leta 1996. 

3823 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Sprejeti proračun 
Veljavni proračun 
Realizacija 96 
Ostanek 

577.000,00 SIT 
0SIT 
0SIT 
0SIT 

Dne 4.7.1996 je bila izvršena prerazporeditev sredstev v višini 2.200.000 SIT in sicer iz postavke 
6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo na proračunsko postavko 3823 Drugi odhodki za delo 
na drugih področjih. 

Na postavki 3823 je Uprava RS za pomorstvo planirala sredstva za kritje stroškov udeležbe na 
zasedanjih IMO - Mednarodne pomorske organizacije. V letu 1996 so bile načrtovane udeležbe na 
zasedanju skupščine in izvršnega odbora IOPCF, kar je potekalo v Londonu v drugi polovici oktobra 
(21.-25.10.) ter na konferenci IMO za sprejem protokola k Londonski konvenciji (28.10.-8.11.). 
Udeležba ni bila možna zaradi drugih delovnih obveznosti, zato ni prišlo do Črpanja sredstev iz te 
postavke. 
Dne 14.11.1996 je Vlada RS na seji (dne 27.11.1996) sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev iz 
proračunske postavke 3823 na proračunski postavki: 
- Prometnega inšpektorata RS v višini 1.583.000,00 SIT in 
- Ministrstva za promet in zveze-MS v višini 1.194.000,00 SIT. 

5556 Materialni stroški za pomorski promet 
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Sprejeti proračun 4.182.000,00 SIT 
Veljavni proračun 6.494.815,00 SIT 
Realizacija 96 6.324.934,80 SIT 
Ostanek 169.880,20 SIT 

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 97,38%. 

Sredstva na tej postavki so bila koriščena za kritje specifičnih stroškov, ki jih ima uprava zaradi narave 
svojeg dela: gorivo za čolne, uniforme, tiskanje obrazcev, pooblastil in knjižic, vzdrževanje 
telekomunikacijske opreme čolnov, pogodbeno delo izpitnih komisij. 
Bila je izvršena prerazporeditev sredstev v višini 2.500.000 SIT in sicer iz postavke 6256 Investicije 
v pristaniško infrastrukturo na proračunsko postavko 5556 Materialni stroški za pomorski promet. 
S sklepom Vlade RS z dne 10.10.1996 je bil izvršen prenos proračunskih sredstev v višini 187.185,00 
SIT s proračunske postavke 5556 Materialni stroški za pomorski promet na proračunsko postavko 
Direkcije RS za ceste. 

Ostanek sredstev v višini 169.880,20 SIT izhaja iz naslova prepozno prispelih računov, ki so bili 
plačani v letu 1997 in bremenijo proračun Uprave RS za pomorstvo leta 1997. Plačevanje računov 
seje izvajalo v skladu z navodilom Mnistrstva za finance štev. 401-19/96 z dne 25.9.1996, ki je med 
drugim natančno določalo roke za predložitev dokumentacije za izplačilo iz proračuna v breme 
proračunskega leta 1996. 

7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe 

Sprejeti proračun 9.600.000,00 SIT 
Proračun s spremembami 8.800.000,00 SIT 
Realizacija proračuna 8.800.000,00 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100,00%. 

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil z dne 10.10.1996 izvršen prenos proračunskih sredstev 
v višini 800.000,00 SIT s proračunske postavke 7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost 
plovbe na proračunsko postavko Direkcije RS za ceste. 
Sredstva so bila porabljena za plačilo pogodbene obveznosti za vzdrževanje svetilnikov na pomorskih 
plovnih poteh, pogodbena dela in za vzdrževanje in dopolnitev opreme ter povezav za informatiko. 

3826- Objekti in naprave za varnost v pomorskem prometu 

Sprejeti proračun 4.724.000,00 SIT 
Veljavni proračun 4.507.000,00 SIT 
Realizacija 96 4.507.000,00 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100,00%. 

Sredstva v višini 4.724.000,00 SIT je Uprava RS za pomorstvo v planu proračuna za leto 1996 
namenila za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav za varnost plovbe in pomorskega prometa. 
Dne 9.8.1996 je Uprava RS za pomorstvo v Uradnem listu RS, štev. 44/96 objavila javni razpis za 
izbiro izvajalca za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem prometu in 
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na tej podlagi izbrala najugodnejšega izvajalca, s katerim je sklenila pogodbo v skupnem znesku 
4.507.000,00 SIT. Z dopisom 04-1398/96 z dne 14.11.1996 je bil znesek na proračunski postavki 
217.000,00 SIT, naveden kot višek sredstev. Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 27.11.1996 je bil 
izvršen prenos sredstev s proračunske postavke 3826 na proračunsko postavko Prometnega 
inšpektorata RS. 

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa 

Sprejeti proračun 5.110.000,00 SIT 
Veljavni proračun 3.810.000,00 SIT 
Realizacija 96 2.601.654,00 SIT 
Ostanek 1.208.346,00 SIT 

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 68,28%. 

Sredstva v višini 1.300.000 SIT so bila na podlagi sklepa Vlade RS z dne 10.10.1996 prerazporejena 
iz proračunske postavke 3830 na proračunsko postavko Direkcije RS za ceste. 

Ostanek sredstev v višini 1.208.346,00 SIT izhaja iz nerealizirane nabave računalniške opreme za 
zagotavljanje varnosti pomorskega prometa. Dobavo le te je zagotovil Center Vlade za informatiko. 

6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

Sprejeti proračun 135.685.000,00 SIT 
Veljavni proračun 18.121.000,00 SIT 
Realizacija 96 18.121.000,00 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Realizacija na tej proračunski postavki je bila 100,00%. 

Z dne 4.7.1996 je bila izvršena prerazporeditev sredstev v višini 8.700.000 SIT in sicer iz postavke 
6256- Investicije v pristaniško infrastrukturo na proračunske postavke: 
- 3363 Materialni stroški v višini 4.000.000,00 SIT; 
- 3823 Drugi odhodki za delo na drugih področjih v višini 2.200.000,00 SIT in 
- 5556 Materialni stroški za pomorski promet v višini 2.500.000,00 SIT. 

Predlagala je bila prerazporeditev sredstev v višini 2.000.000,00 SIT z namenom zamenjave starega 
službenega avtomobila z novim. Skladno s tem dopisom je Vlada RS na seji dne 10.10.1996 sprejela 
sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 2.000.000,00 SIT iz proračunske postave 6256 na 
proračunsko postavko Servisa skupnih služb Vlade RS. 
S sklepom Vlade RS z dne 12.9.1996 je bil izvršen prenos sredstev v višini 106.864.000,00 SIT iz 
proračunske postavke 6256 na proračunske postavke plač organov v sestavi ministrstva v okviru 
rebalansa proračuna. 

2413 UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO 

21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

V okviru ekonomske skupine 21 Materialni stroški - državni organi je bilo v letu 1996 realizirano 
v višini 426.031.804,10 SIT, kar predstavlja 98,63% realizacije glede na veljavni proračun za leto 
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1996. Na podlagi načrtovanja porabe proračunskih sredstev so bili zajeti: 
1. 3421 Materialni stroški redni stroški delovanja upravno-pravnega sektorja, oddelka za plovnost 

letal, stroški prevajanja strokovne literature in izdelave potrebnih obrazcev, ipd.; 
2. 3745 Drugi odhodki za delo na drugih podorčjih: stroški sodelovanja in dela v mednarodnih 

organizacijah civilnega letalstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, JAA); 
3. 3815 Materialni stroški za vodenje zračnega prometa: tekoči materialni stroški za opravljanje 

vodenja zračnega prometa (poraba električne energije, poraba goriva, poraba premoga, pisarniški 
material, storitve v zvezi s sprotnim vzdrževanjem delovnih sredstev - agregatov, sistemov 
nepretrganega napajanja, klimatskih naprav, naprav za zgodnje odkrivanje požara, itd., ptt storitve, 
komunalne storitve, druge neproizvodne storitve (čiščenje poslovnih prostorov, fizično varovanje 
objekta Kotnikova 19a), komunalne storitve, najemnine in zakupnine, reprezentančni izdatki, 
dnevnice in potni stroški, drugi materialni stroški (bančne provizije, zdravniški pregledi 
kontroloijev letenja in tehničnega osebja, kotizacije za strokovno usposabljanje, zamudne obresti, 
cestne takse), letalsko umerjanje, stroški v zvezi z radarskimi podatki avstrijskega radaija 
KORALPE, tehnična podpora sistemu za vodenje zračnega prometa (Siemens); 

4. 5220 Šolanje kontrolorjev letenja: stroški osnovnega šolanja za 16 kontroloijev letenja, stroški 
šolanja na področju plovnosti letal in letalskega osebja ter stroški šolanja tehničnega osebja za ILS 
sistem in sistem govornih komunikacij VCS. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

V okviru ekonomske skupine 13 Investicije in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 1996 realizirano 
v višini 185.384.363,79 SIT, kar predstavlja 98,73% realizacije glede na veljavni proračun za leto 
1996. Na področju investicijskega vzdrževanja so bili zajeti: 
1. 6261 posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor: stroški adaptacijskih 

del na kontrolnem stolpu Maribor, stroški nabave funkcionalne opreme za kontrolni stolp; 
2. 6262 ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana: stroški izdelave 

projekta PZI za obnovo strelovodne instalacije, obnova strelovodne instalacije; 
3. 6265 Rezervni deli: stroški nabave minimalnih količin rezervnih delov za radar, ADP/MMI, 

magnetofone, rezervnih ekranov in računalniških delovnih postaj za posamezne segmente sistema 
za vodenje zračnega prometa. 

Na področju investicij je bilo v letu 1996 nabavljeno sledeče: 
1. 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa: dodatna merilna oprema, 

nadgradnja sistema ur točnega časa DCF77 ter sistema govornih komunikacij VCS, informacijski 
sistem za vodenje osnovnih sredstev, nadgradnja RMCDE, nabava modemov za izmenjavo 
radarskih podatkov; 

2. 6263 zamenjava agregatov in postavitev UPS za radionavigacijske naprave: nabava in 
montaža prenapetostnih zaščit, montaža dodatnega sistema brezprekinitvenega napajanja za 
kontrolni stolp Brnik, izdelava in montaža elektroenergetske razdelilne omare; 

3 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS: nadgradnja obstoječe programske opreme: 
SW in HW oprema za off-line sistem, razširitev sistema fiksnih zrakoplovnih telekomunikacijskih 
povezav AFTN; 

4. 6270 Dizelektrična postaja s sistemom za nepretrgano napajanje: nabava diesel-električnega 
generatorja; 

5 6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno infrastrukturo: izdelava projektne 
dokumentacije (do 3. faze); 

6. 6271 ILS kat III elektronska oprema: izvedba GPS meritev na letaliških objektih in 
radionavigacijskih točkah v okviru evropskega programa WGS 84; 

7. 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja: nadgradnja sistema varovanja 
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objekta Kotnikova 19a, montaža sistema dvojnih vrat z neprebojnim steklom za vstop v sam 
objekt, požarno-varnostna ograja. 

Spremembe pri proračunskih postavkah, izvršene med letom 1996 
Med letom 1996 so bile predlagane in odobrene določene prerazporeditve pri posameznih 
proračunskih postavkah - obrazložitev: 
• s sprejemom 16 kontrolorjev letenja, ki so bili sprejeti v začetku leta 1996 za osnovno šolanje in 

z nadaljevanjem šolanja obstoječega strokovnega kadra je bilo potrebno v okviru proračunske 
postavka 5220-409 zagotoviti dodatna sredstva, dočim v preteklih letih je bilo cca 70% plačano 
iz programa PHARE (za kontroloije letenja), ki ga za to vejo prometa vodi Eurocontrol; 

• zaradi najnujnejše nadgradnje programske opreme, kar je pokazala operativca evaluacija sistema 
(sistem za kreiranje BSD baz podatkov, priključitev dodatnih uporabnikov na AFTN omrežje) je 
bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske postavke 6266-471; 

• izvršene so bile tudi določene prerazporeditve v okviru proračunskih postavka 6268-471 in 6269- 
471 (Radar dolega dosega (PSR+MSSR) za zračne poti in Radarska kupola), ker seje pokazalo, 
da pri izvajanju projekta radaija dolgega dosega del pogodbenih obveznosti ne bo realiziran v letu 
1996; 

• zaradi povečanega obsega dela upravno-pravnega sektorja ter oddelka za plovnost letal (pregledi 
letališč in vzletišč, pregledi letal, zagotavljanje ter vzdrževanje ustreznih pilotskih licenc, prisotnost 
na izpitih letalskega osebja) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v okviru proračunske 
postavke 3421-403; 

• v vzpostavitvijo tekočega sistema vzdrževanja vseh sistemov in objektov kontrole letenja 
(servisiranje dieselelektričnih agregatov in sistemov za nepretrgano napajanje, servisiranje 
klimatskih naprav v računalniškem centru, radijskih centrih in operativnih prostorih, servisiranje 
avtomatiziranega sistema kontrole letenja, servisiranje zrakoplovnih informacijskih omrežij, najem 
telekomunikacijskih vodov, varovanje, čiščenjer in najem objektov) so se povečali stroški 
vzdrževanja in zanesljivost delovanja sistemov, za kar je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva 
v okviru proračunske postavke 3815-403; 

• v okviru proračunske postavke 6257-471 (Objekt za radar dolgega dosega z infrastrukturo) so bile 
izvršene določene prerazporeditve zaradi zakasnitve pri pridobivanju lokacijskega dovoljenja; 

• za tekoče in kvalitetno vzdrževanje ter umerjanje naprav za vodenje zračnega prometa je bilo 
potrebno nabaviti najnujnejši del merilne opreme (merilnik moči za radar, merilnik nivoja linij,...), 
nadgraditi sistem ur točnega časa DCF77, sistem RMCDE, zagotoviti razširitev infterfonskega 
sistema in sistema govornih komunikacij VCS, nabaviti informacijski sistem za vodenje osnovnih 
sredstev ter računalniško opremo. 

Pregled izvršenih prerazporeditev proračunskih sredstev v letu 1996: 
s postavke znesek na postavko 
6268-471 14.048.137,00 6270-471 
6268-471 1.400.000,00 3745-409 
6268-471 67.902.000,00 5220-409 
6268-471 37.815.000,00 6257-471 
6269-471 709.000,00 6257-471 
6269-471 2.416.000,00 6261-471 
6269-471 9.330.000,00 6266-471 
6257-471 25.000.000,00 3815-403 
6258-471 ' 22.500.000,00 3815-403 
6259-471 68.500.000,00 3815-403 
6268-471 63.036.000,00 3815-403 
6268-471 39.216.000,00 5604-471 
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6268-471 
6780-471 
6257-471 
6257-471 
6257-471 
6257-471 
6257-471 
6263-471 
6778-471 
6272-471 
6263-471 
6257-471 
6265-471 
6271-471 
6261-471 
6261-471 
6261-471 
6265-471 
6266-471 
6268-471 
6268-471 
6259-471 
6258-471 
5220-409 
5220-409 
6265-471 
6778-471 
5220-409 

6263-471 

18.948.000,00 
3.593.000,00 
4.000.000,00 
5.000.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
9.000.000,00 
3.000.000,00 
32.984,16 
1.579.255,80 
L.650.000,00 
2.200.000,00 
3.000.000,00 
200.000,00 
500.000,00 
1.000.000,00 
700.000,00 
964.000,00 
99.000,00 
44.637,00 
20.819,00 
1.500.000,00 
1.500.000,00 
27.000.000,00 
3.500.000,00 
8.000.000,00 
4.000.0'00,00 
3.500.000,00 

1.400.000,00 

6266-471 
6266-471 
3205-401 
5220-409 
6271-471 
6779-471 
3815-403 
3815-403 
3815-403 
3815-403 
3815-403 
5604-471 
5220-409 
5220-409 
5604-471 
6266-471 
5220-409 
5220-409 
5220-409 
6270-471 
6267-471 
Direkcija za ceste 
Direkcija za ceste 
Direkcija za ceste 
Direkcija za ceste 
Direkcija za ceste 
Direkcija za ceste 
Prometni inšpektorat 
RS 
3421-403 

2414 UPRAVA RS ZA TELEKOMUNIKACIJE 

V Upravi RS za telekomunikacije je bila v letu 1996 dosežena realizacija 97,67%. Na področju 
splošnih telekomunikacij je bila usmeritev uprave v veliki meri dana izvajanju obsežnih analiz in 
drugih priprav, ki bodo omogočile v kratkem času po sprejemu zakona o telekomunikacija 
prilagoditev tehničnih in drugih predpisov praksi, ki je običajna v zahodni Evropi. 

21 Matreialni in drugi stroški 
Sprejeti proračun 21.118000 SIT 
Veljavni proračun • 30.516.146 SIT 
Realizacija 96 29.757.569,75 SIT 
Ostanek 758.576,25 SIT 
Sredstva na teh postavkah so bila porabljena v višini 97.51 %. 

Postopki pri izdajanju radijskih dovoljenj, postopki priznavanja tujih dovoljenj in odobritev so bili 
v letu 1996 pripravljeni do takšne stopnje, da bo možno v kratkem času pristopiti k večini priporočil 
CEPT (Konferenca evropskih poštnih in telekomunikacijskih uprav); Izvedene so bile tudi priprave 
za ureditev področja elektromagnetne združljivosti ter področja izdajanja dovoljenj za storitve, 
izvedenih pa je bilo tudi veliko priprav vezanih na podeljevanje koncesij za storitve. Pripravljenih 
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je bilo večino aktov potrebnih za formalno ureditev teh področij. 

V letu 1996 so bili na področju radijskih komunikacij urejeni in ažurirani podatki o koordinaciji 
frekvenc s sosednjimi državami in Mednarodno telekomunikacijsko zvezo ITU. Vzpostavljeno je bilo 
tekoče koordiniranje frekvenc z Avstrijo in Madžarsko. Zaključena je bila nova frekvenčna 
razporeditev. V dogovorih z Ministrstv&m za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve je bilo 
sproščenih precej frekvenčnih pasov, namenjenih za državno upravo (pasovi za televizijske kanale 
nad 60, pasove za GSM in podobno) ter predvideni so bili pasovi za nove storitve. Frekvenčno 
razporeditev je tako skoraj v celoti usklajena s CEPT in EU. 

Dodelani so bili tudi postopki izdaje dovoljenj ter urejena njihova evidenca. Pri izdaji dovoljenj je 
bilo potrebno dopolniti nekatere rešitve, kot je to razporeditev kanalov in podobne zadeve. 

V letu 1996 so bili na področju splošnih telekomunikacij (predpisi) ter radijskih komunikacij 
doseženi skoraj vsi načrtovani cilji. Manjše nerealizirane naloge so pogojene predvsem z 
objektivnimi razlogi, kijih s planiranjem ni možno v celoti določiti oz. opredeliti, (daljša obdobja 
usklajevanj, dogovaijanj, dopolnjevanj podatkov in dokumentov, prehajanj iz stare zakonodaje 
na nova pravila). 

Tudi mednarodno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in s sosednjimi državami lahko 
ocenimo kot dokaj uspešno.. 

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK 
Sprejeti proračun 32.235.000 SIT 
Veljavni proračun 20.281.953 SIT 
Realizacija 96 20.076.690,35 SIT 
Ostanek 205.265,65 SIT 

S sredstvi namenjenimi za računalniško opremo za projektiranje, nadzor in evidenco TK naprav se 
je nadaljevalo posodabljanje programske opreme in dopolnjevanje obstoječe programske opreme. 
Pristopili smo tudi k vzpostavljanju enotnega informacijskega sistema URST in na podlagi tega k 
formiranju nove podatkovne baze (Oracle), kar je zaradi naraščajočega števila podatkov, predvsem 
pri radijskih dovoljenjih, potrebno. Obstoječe usposobljeno interno računalniško omrežje je bilo v 
letu 1996 preko CVI povezano tudi v javno omrežje. S tem je bil pridobljen neposreden dostop do 
mnogih podatkov mednarodnih organizacij (ITU, ETSI, ERO), s čimer je močno olajšano delo in 
omogočeno sprotno informiranje in reagiranje. 

S sklepom vlade RS je bilo iz postavke 1603 prerazporejeno 1.567.400 SIT sredstev na postavko 
1142 pri Direkciji za ceste. Na podlagi soglasja Ministrstva za finance je bilo iz te postavke 
prerazporejeno 7.953.047 SIT sredstev na postavke pri Upravi RS za telekomunikacije: 3422, 
3206, 3314 in 3746. 
Zaradi omenjenega neplaniranega odliva sredstev niso bele obnovljene vse SUN delovne postaje, 
namenjene za frekvenčno planiranuje. Zaradi zastaranja njihove tehnologije ne ustrezajo več 
potrebam in zahtevam za pripravljanje, nadzor in koordinacijo frekvenčnega prostora in 
dodeljevanja frekvenc. 
Neporabljen ostanek sredstev je ostal kot posledica nerealiziranega naročila za izvršitev vzdrževalnih 
del na dveh računalnikih z dopolnitvijo nekaj enot. 

3818 Oprema in montaža kontrolno merilnega sistema 
Sprejeti proračun 106.632.000 SIT 
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Veljavni proračun 90.332.000 SIT 
Realizacija 96 89.920.125,59 SIT 
Ostanek 411.874,41 SIT 
V letu 1996 je bila načrtovana ena od faz izgradnje Kontrolno-merilnega sistema URST. Na 
podlagi javnega razpisa sta bili nabavljeni dve prvorazredni merilni vozili za dva različna sklopa 
merilnih nalog. Realizirana je bila tudi dobava dopolnilrte merilne opreme za ti dve vozili in 
nabava manjših merilnih inštrumentov. 

Sredstva za opremo in montažo kontrolno merilnega sitema so bila v preteklem letu porabljena 
v skladu z načrtom porabe. Zaradi prerazporeditve manjšega dela sredstev, delno na materialne 
stroške uprave, delno na druge postavke Ministrstva za promet in zveze, potreba po dopolnilni 
merilni opremi za delo nadzorne službe, ni bila realizirana. 
S sklepom vlade RS je bilo iz postavke 3818 prerazporejenih 1.000.000 SIT sredstev na postavko 
1141 pri Direkciji za ceste. Na podlagi temeljnice Ministrstva za finance št. 940 je bilo iz postavke 
3818 prerazporejenih 300.000 SIT na postavko 3422. 
S postavke 3818 je bilo na podlagi soglasja Ministrstva za finance z dne 5.6.1996 prerazporejenih 
15.000.000 SIT sredstev na postavko 7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture 
RTV Slovenija. Prerazporeditev je bila potrebna, ker je prišlo do napake pri pripravi 
uskladitvenega amandmaja v obdobju sprejemanja proračuna za leto 1996. 

Ostanek sredstev na tej postavki je nastal zaradi tečajnih razlik, ki jih za zadnja plačila računov 
Rohde in Schwarz za merilni vozili ni bilo mogoče natančo predvideti. 

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija 
Sprejeti proračun 119.000.000 SIT 
Veljavni proračun 134.000.000 SIT 
Realizacija 96 133.999.860,93 SIT 
Ostanek 139,07 SIT 

S postavke 3818 je bilo na podlagi soglasja Mnistrstva za finance prerazporejenih 15.000.000 SIT 
sredstev na postavko 7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija. 
Prerazporeditev je bila potrebna, ker je prišlo do napake pri pripravi uskladitvenega amandmaja 
v obdobju sprejemanja proračuna za leto 1996. 

7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe 
Sprejet proračun 27.280.000 SIT 
Veljavni proračun 27.280.000 SIT 
Realizacija 96 27.279.426,41 SIT 
Ostanek 573,59 SIT 

Dne 9.8.1996 je Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za telekomunikacije, sklenila 
pogodbo s prejemnikom sredstev RTV Slovenija, OE Oddajniki in zveze, o porabi proračunskih 
sredstev, na podlagi Programa porabe sredstev proračuna RS 96 za izgradnjo in vzdrževanje 
oddajnih mrež RTV Slovenija. Javni razpis za porabo sredstev je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 46/96 za izbiro najugodnejšega ponudnika. Na podlagi sklepa o izboru izvajalcev so bile 
sklenjene tripartitne pogodbe med uporabnikom sredstev, prejemnikom in izvajalci. Med 
uporabnikom in prejemnikom sredstev pa so bile sklenjene tudi tri komisijske pogodbe 
(10.10 1996), s katerimi je komitent - uporabnik sredstev - pooblastil komisionaija - prejemnika 
sredstev - da v svojem imenu in na račun komitenta nabavi opremo. 
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Vsa finančna sredstva po planu dinamike porabe po FEP-ih so bila nakazana po določenem 
protokolu izvajalcem in komisionaiju. RTV OE Oddajniki in zveze je kot komisionar uvozil 
tehnološko opremo od tujih dobaviteljev Harris, Rohde&Schwarz in Teleconsult. 

Sredstva na obeh postavkah so bila izčrpana v celoti. 
Priloga: Zaključno finančno poročilo RTV Slovenija; OE Oddajniki in zveze. 

2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE 

21 Materialni stroški in drugi stroški 

3415 Materialni stroški 

Sprejeti proračun 55.335.000 
SIT 

Veljavni proračun 81335.000 SIT 
Realizacija 78.469.109 SIT 

Ostanek 
2.865.890,59 SIT 

Zaradi povečanja števila zaposlenih so se bistveno povečali nekateri materialni stroški. Povečanje 
proračuna med letom z interventnim zakonom je zahtevalo dodaten nadzor in s tem povečanje 
stroškov. Zato so bile izvršene preraporeditve, da bi lahko zagotovili normalno delo organa. 
Izvršena so bila plačila za različne vrste materialnih stroškov, stroški v zvezi z vzdrževanjem 
službenih vozil, potrošni in pisarniški material. 

1130 Informiranje 
Sprejeti proračun 

2.550.000 SIT 
Veljavni proračun 2.550.000 SIT 

Realizacija 1.898.663 SIT 
Ostanek 

651.337,40 SIT 

Gre za plačilo stroškov spremljanja medijskih objav in izdajanje publikacij za obveščanje javnosti. 

1131 Izobraževanje 
Sprejeti proračun 

3.570.000 SIT 
Veljavni proračun 3.570.000 SIT 

Realizacija 3.501.652 SIT 
Ostanek 

68.347,55 SIT 
Izvajala so se plačila stroškov kotizacij seminarjev in udeležba drugih strokovnih srečanj. 

1152 Redni pregledi objektov M, R 
Sprejeti proračun 

21.080.000 SIT 
Veljavni proračun 21.080.000 SIT 

Realizacija 21.080.000 SIT 
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Ostanek 
0 SIT 

V letu 1996 so bili izvršeni: 
redni redni in glavni pregledi 622 objektov na področjih CP Maribor, Murska Sobota, Ptuj, 
Celje in Kranj. Preglede je opravil ZAG-ZRMK, 

• redni in glavni pregledi 15 jeklenih mostov, ki jih je izvršil IMK iz Ljubljane. 

99 Storitve 

1008 Razvojno raziskovalne naloge 
Sprejeti proračun 

93.000.000 SIT 
Veljavni proračun 93.000.000 SIT 

Realizacija 86.577.230 SIT 
Ostanek 

6.422.770 SIT 

Izdelanih je bilo (ali so v delu) 51 različnih raziskovalnih nalog, katerih rezultati bodo vsi 
neposredno uporabljeni pri vzdrževanju ali izgradnji cest. 

1114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 134.152.753 SIT 

Realizacija 114.583.756 SIT 
Ostanek 

19.568.996,69 SIT 

Plačane so bile zamudne obresti, izvržbe, terjatve cestnih podjetij, ki niso bile planirane, plačana 
pogodba za pripravo dokumentacije za preslikavo na mikrofilm, ker v proračunu 96 ni bila 
odobrena samostojna postavka, revizija kredita in drugo. Povečanje sredstev je bilo potrebno zato, 
ker na nekaterih drugih postavkah proračun ni zagotavljal pokrivanja obveznosti (priprava 
dokumentacije za preslikavo na mikrofilm). 

1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje 
Sprejeti proračun 

7.719.000 SIT 
Veljavni proračun 7.719.000 SIT 

Realizacija 7.673.059 SIT 
Ostanek 

45.940,68 SIT 
V okviru planske postavke so se izvajala naslednja dela: 

• vzdrževanje tehtnic za kontrolo osnega pritiska, 
• ureditev počivališča ob M 10-4 pri naselju Ribnica, 
• ureditev počivališča ob R 390 pri razcepu Ankaran, 
• na površine za izločanje je bilo dobavljeno in postavljeno 50 posod za odpadke. 

1124 Ekspropriacija M, R cest 
Sprejeti proračun 

60.450.000 SIT 
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Veljavni proračun 60.450.000 SIT 
Realizacija 60.449.895 SIT 

Ostanek 
105 SIT 

V letu 1996 je bilo izmeijenih 35 odsekov že zgrajenih in rekonstruiranih magistralnih in 
regionalnih cest v skupni dolžini 90 km. Izvedle so se pisarniške priprave za izmere na podlagi 
pogodb za leto 1997 in sicer za 10 odsekov magistralnih in regionalnih cest v skupni dolžini 
30 km. Skupna realizacija v letu 1996 je 60.450.000 SIT. 
1127 Štetje prometa 

Sprejeti proračun 
23.250.000 SIT 

Veljavni proračun 23.250.000 SIT 
Realizacija 23.047.511 SIT 

Ostanek 
202.489,40 SIT 

Po programu so se izvajala redna štetja prometa, kupljeni so bili avtomatski števci in plačana 
vzdrževalnina števnih naprav. Za redni program dela je bilo 5,0 mio SIT premalo sredstev 
(sprejetaa verzija proračuna ni zagotavljala zahtevanih sredstev), zato smo zaprosili za 
sofinanciranje DARS. 

1141 Redno vzdrževanje - MC (magistralne ceste) 
Sprejeti proračun 

550.000.000 SIT 
Veljavni proračun 711.000.000 SIT 

Realizacija 710.999.859 SIT 
Ostanek 

141 SIT 
V okviru te postavke so se opravljala predvsem dela, ki so nujna za zagotavljanje prometne 
varnosti in prevoznosti cest, ki so določena z Zakonom o varnosti cestnega prometa ter 
Zakonom o cestah.. Med ta dela sodijo redni in izredni pregledi cest (vključno z vsemi deli, 
ki se opravljajo ročno), košnja trave, obsekovanje rastlinja in ročno krpanje. Velik del rednega 
vzdrževanja pa je predstavlja tako imenovana "zimska služba". Del izvajanja le-te, predvsem 
meseca november in december, se je plačeval tudi s predmetne postavke. Sredstva s te 
postavke so se koristila tudi za plačilo pripravljenosti in akcij intervencijskim skupinam, ki 
nudijo pomoč ob prometnih nesrečah. Povečanje sredstev je bilo potrebno zaradi zagotavljanja 
prevoznosti in prometne varnosti, saj vsakoletna sredstva zagotavljajo samo minimalno redno 
vzdrževanje in ne predpisanega s pravilnikom. 

1142 Redno vzdrževanje - RC (regionalne ceste) 
Sprejeti proračun 

650.000.000 SIT 
Veljavni proračun 650.000.000 SIT 

Realizacija 853.023.082 SIT 
Ostanek 

2.787.459,90 SIT 
V okviru te postavke so se opravljala predvsem dela, ki so nujna za zagotavljanje prometne 
varnosti in prevoznosti cest. S predmetne postavke seje plačevalo tudi izvajanje zimske službe 
v masecih november in december. Povečanje sredstev je bilo potrebno zaradi zagotavljanja 
prevoznosti in prometne varnosti, saj vsakoletna sredstva zagotavljajo samo minimalno redno \ 
vzdrževanje in ne predpisanega s pravilnikom. 
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1143 Posipni materiali MC, RC 
Sprejeti proračun 

224.130.000 SIT 
Veljavni proračun 313.504.650 SIT 

Realizacija 313.504.650 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Povečana sredstva na postavki so zadoščala za pokritje stroškov nabave 28.500 ton soli za 
posipanje cest. V obdobju izvajanja zimske službe v mesecih januar do marec pa je bilo posutih 
24.800 ton soli, 450 ton kalcijevega klorida in 52.200 m3 drobljenca; v mesecih november in 
december pa 17.500 ton natrijeve soli, 290 ton kalcijevega klorida in približno 15.600 m3 

drobljenca. Vsa manjkajoča sredstva iz "spomladanskega dela" so se pokrivala iz postavk 
Redno vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest, iz "zimskega dela" pa so prenešena v leto 
1997. Kot je znano, je bila zima 95/96 ekstremna tako po padavinah kot številu akcij. 

1144 Obnova vertikalne signalizacije 
Sprejeti proračun 

158.100.000 SIT 
Veljavni proračun 158.100.000 SIT 

Realizacija 158.098.843 SIT 
Ostanek 

1.156,52 SIT 
V okviru proračunske postavke so se izvajala naslednja dela: 

• zamenjava poškodovane in uničene vertikalne signalizacije in smernikov in sicer: 
• 4458 standardnih prometnih znakov, 
• 394 kažipotnih tabel, 
• 18.000 smernikov, 

• zamenjava dotrajanih prometnih znakov in sicer: 
• 1695 standardnih prometnih znakov, 
• 183 kažipotnih tabel, 

• postavitev smernikov na odsekih, ki z njimi še niso bili opremljeni 
• 30.783 smernikov. 

Vsa za leto 1996 predvidena dela so bila izvedena. V letu 1997 se bodo nadaljevala naslednja 
dela po dvoletnih pogodbah: 

• postavitev smernikov na območju Cestnega podjetja Kranj, 
• obnova dotrajane signalizacije na območju Cestnega podjetja Novo mesto. 

Vsa sredstva na postavki so bila porabljena. 

1145 Vzdrževanje signalnih naprav 
Sprejeti proračun 

102.300.000 SIT 
Veljavni proračun 102.300.000 SIT 

Realizacija 102.299.980 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
V okviru proračunske postavke je seje izvajalo redno in investicijsko vzdrževanje svetlobnih 
signalnih naprav na magistralnih in regionalnih cestah. Zaradi rekonstrukcij in obnov cest se 
je število naprav preko leta povečevalo tako da so bile koncem leta 1996 v vzdrževanju 
naslednje naprave: 
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• 41 semafoijev, 
• 205 osvetljenih prehodov za pešce, 
• javna razsvetljava na 40 odsekih cest in križiščih, 
• javna razsvetljava v 6 tunelih, 
• 21 prometnih znakov spremenljive vsebine. 

V okviru zagotovljenih sredstev, ki so bila porabljena v celoti, je bil na vseh napravah 
zagotovljen sprejemljiv nivo rednega in investicijskega vzdrževanja. 

« 

1147 Obnova in nove varnostne ograje 
Sprejeti proračun 

93.000.000 SIT 
Veljavni proračun 93.000.000 SIT 

Realizacija 92.986.986 SIT 
Ostanek 

15.013,73 SIT 
V okviru proračunske postavke so se izvajala naslednja dela: 

• zamenjava poškodovanih in uničenih varnostnih ograj in sicer: 
• 6876 metrov ograj, 
• 94 komadov polkrožnih zaključnic, 
• 373 komadov vkopanih 4 metrskih zaključnic, 

-• 5 komadov vkopanih 8 metrskih zaključnic, 
• postavitev novih in zamenjava dotrajani varnostnih ograj in sicer: 

• 8400 metrov ograj, 
• 138 komadov polkrožnih zaključnic, 
• 464 komadov vkopanih 4 metrskih zaključnic, 
• 53 komadov vkopanih 8 metrskih zaključnic. 

Nivo vzdrževanja obstoječih ograj je bil nezadovoljiv, ker sredstva na postavki niso omogočala 
nadomeščanje dotrajanih in neustrezno visokih ograj. Pravtako ni bilo možno realizirati 
postavitve ograj na vseh odsekih kjer je evidentirana potreba po postavitvi ali izdane odločbe 
PIRSa 

1148 Električna energija 
Sprejeti proračun 

37.200.000 SIT 
Veljavni proračun 27.200.000 SIT 

Realizacija 27.199.423 SIT 
Ostanek 

577 SIT 

Iz sredstev proračunske postavke so se pokrivali stroški za: 
• porabljeno električno energijo za naprave, ki so v upravljanju Direkcije Republike 

Slovenije za ceste in 
• soglasja in ureditev novih odjemnih mest za svetlobno signalne naprave. 

Planska sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena zato jih je bil del prerazporejen na 
druge postavke. 

1154 Talne obeležbe po ZTVCP, M in R ceste 
Sprejeti proračun 
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I 

372.000.000 SIT 
Veljavni proračun 372.000.000 SIT 

Realizacija 371.995.608 SIT 
Ostanek 

4.392 SIT 
V okviru sredstev proračunske postavke se je izvajala obnova talnih označb na magistralnih 
in regionalnih cestah v Sloveniji in sicer: 

1.030.000 metrov črt bele barbe širine 15 cm, 
1.259.900 metrov črt bele barve širine 12 cm, 
90.031 kvadratnih metrov prečnih označb bele barve, 
5.600 kvadratnih metrov prečnih označb rumene barve, 
198.000 metrov rumenih robnih črt, 
525 kvadratnih metrov prečnih označb iz hladne plastike. 

Sredstva na postavki niso zadoščala za izvedbo letnega normativa obnove talnih označb. Iz 
obnove so bile izpuščene predvsem robne črte in označbe na avtobusnih postajališčih, kar pa 
negativno vpliva na prometno varnost in ni v skladu z veljavnimi predpisi. 

1626 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko 
Sprejeti proračun 

18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 18.600.000 SIT 

Realizacija 18.529.818 SIT 
Ostanek 

70.181,93 SIT 
Plačane so bile pogodbe za vzdrževanje hardwara in sofhvara, dopolnjevala seje oprema za 
informatiko, tako programska kot tudi izboljšave v strojni opremi. 

2737 Zalivanje reg in razpok 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 74.400.000 SIT 

Realizacija 74.398.548 SIT 
Ostanek 

1 452 SIT 
Ukrep zalivanja reg in razpok je izjemno učinkovit za podaljšanje življenske dobe vozišč. V 
letu 1996 je bilo zalitih približno 235.000 metrov razpok na asfaltnih in betonskih cestah. 

2738 Sanacije sredinskega stika 
Sprejeti proračun 

37.200.000 SIT 
Veljavni proračun 37.200.000 SIT 

Realizacija 37.196.840 SIT 
Ostanek 

3.160 SIT 
S sanacijo sredinskega stika se prepreči prodiranje padavinske vode v spodnji ustroj, zato 
predstavlja izredno učinkovit ukrep za ohranjanje vozišč. V letu 1996 je bilo saniranih 
približno 37 km poškodovanih odsekov. 

2776 Obnova odvodnjavanja M in R cest 
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Sprejeti proračun 
93.000.000 SIT 

Veljavni proračun 93.000.000 SIT 
Realizacija 92.999.943 SIT 

, Ostanek 
57 SIT 

Velik problem na državnih cestah predstavlja neurejeno odvodnjavanje, predvsem 
neobnovljeni jarki, porušeni propusti in uničene koritnice. V letu 1996 so se sredstva s te 
postavke angažirala za obnovo najnujnejših problemov. 

27 78 Krpanje 
Sprejeti proračun 

344.100.000 SIT 
Veljavni proračun 344.100.000 SIT 

Realizacija 344.099.862 SIT 
Ostanek 

138 SIT 
Postavka je bila realizirana s strojnim krpanjem poškodovanih vozišč. V spomladanskam času 
je bilo na magistralni in regionalni mreži Republike Slovenije vgrajenih približno 22000 ton 
asfaltov. S krpanjem je se upočasnjuje proces propadanja vozišč, ki je zaradi nezadostnih 
vlaganj v preteklih letih pospešen. 
Z ukrepom strojnega krpanja se praviloma sanirajo krajši poškodovani odseki. Nekaj huje 
poškodovanih odsekov pa je bilo krpano v dolžnini tudi nad 300 metrov. Izvedeno je bilo 18 
odsekov v dolžini 9 km. 

4761 Obnova makadamskih vozišč 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 

Realizacija 27.899.830 SIT 
Ostanek 

169 SIT 
Postavka je bila realizirana z vzdrževanjem zgornjih ustrojev makadamskih vozišč (ne z 
modernizacijo !). Sanacija je ponekje zagotovila prevoznost in zavrla propadanje vozišč. 

7269 Redno vzdrževanje - zimska služba vseh cest 
Sprejeti proračun 

1.500.000.000 SIT 
Veljavni proračun 

1.500.000.000 SIT 
000.000 SIT 

Ostanek 
0 SIT 

Detaljnja analiza zimske službe je bila pripravljena in posredovana v mesecu maju 1996, zato 
tukaj navajamo le nekaj najpomembnejših podatkov: 
- opravljenih 340.000 ur dežurstva in pripravnosti, 
- 28.100 ur pluženja in 32.000 ur posipanja; 
- 10.000 ur ročnega čiščenja objektov; 
- 3.400 ton ročno vgrajene hladne mase za krpanje; 
- 14.600 ur obsekovanja rastlinja, i.t.d. 
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Analiza zimske službe v sezoni 1996/97 bo pripravljena v mesecu aprilu 1997. 

7296 Letna povračila za uporabo cest 
Sprejeti proračun 

90.000.000 SIT 
Veljavni proračun 14.000.000 SIT 

Realizacija 12.715.664 SIT 
Ostanek 

1.284.335,87 SIT 
Plačani so bili obrazci za letna povračila in nekateri stroški s pobiranjem letnih povračil. 
Sredstva niso bila realizirana zaradi tega, ker predvidena sprememba pobiranja še ni bila 
ustrezno pravočasno uveljavljena. 

1117 Sofinanciranje AMZ 
Sprejeti proračun 

48.400.000 SIT 
Veljavni proračun 48.400.000 SIT 

Realizacija 48.400.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Država prispeva k stroškom izvajanja službe Pomoč-Informacije, ki jo zagotavlja AMZS. 

101 Investicije 

1001 Projekti - obnove 
Sprejeti proračun 

102.300.000 SIT 
Veljavni proračun 102.300.000 SIT 

Realizacija 102.291.063 SIT 
Ostanek 

8.937 SIT 
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektov obnov (preplastitve, ojačitve) na M in R cestah 
v Sloveniji. Podpisanih je bilo 90 pogodb v višini 102,3 mio SIT. 

1002 Projekti - geomehanika 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 46.500.000 SIT 

Realizacija 45.926.716 SIT 
Ostanek 

573.283 SIT 
Geološko-geotehnične raziskave so bile izvedene na 19 lokacijah. Projekti sanacij plazov, 
usadov in podorov so bili izvedeni na 14 lokacijah, projektov sanacij brežin pa je bilo 
izvedenih 9. Geodetski posnetki za potrebe sanacij so bili naročeni po 2 pogodbah na 5 
cestnih odsekih. Vsa dela so bila izvedena in oddana. 

t 
1003 Projekti - objekti 

Sprejeti proračun 
46.500.000 SIT 

Veljavni proračun 46.500.000 SIT 
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Realizacija 46.484.189 SIT 
Ostanek 

15.810 SIT 
V letu 1996 je bila naročena in izdelana lokacijska dokumentacija za gradnjo 12 novih ali 
nadomestnih objektov. Izdelani so projekti za PGD.PZI za 15 novih ali nadomestnih objektov. 
Izdelani so projekti za PZI za sanacijo 23 objektov. 
V izdelavi so projekti PGD,PZI za gradnjo 18 novih ali nadomestnih objektov, projekti PZI 
za sanacijo 12 objektov. 
Za potrebe projektov je bilo porabljenih 46.500.000 SIT iz postavke Projekti - objekti. 

1004 Projekti - oprema in signalizacija 
Sprejeti proračun 

18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 18.600.000 SIT 

Realizacija 18.436.025 SIT 
Ostanek 

163.975 SIT 
Iz proračunske postavke so se krili stroški pridobivanja projektne dokumentacije za področja 

• čmih točk, 
• osvetljevanja prehodov za pešce, 
• postavitve nove opreme in signalizacije. 

Poleg tega se je iz postavke financiralo dokončanje del po pogodbi za izdelavo smernic za 
umirjanje prometa. 
Sredstva na postavki so zadoščala za vsa predvidena dela. 

1005 Projekti - večje rekonstrukcije 
Sprejeti proračun 

93.000.000 SIT 
Veljavni proračun 83.000.000 SIT 

Realizacija 82.999.969 SIT 
Ostanek 

30 SIT 
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektov za rekonstrukcije ( širitve, izboljšave tehničnih 
elementov, ureditve križišč...) na M in R cestah v Sloveniji. Podpisanih je bilo 41 pogodb v 
višini 83 mio SIT. 
S postavke je bilo prerazporejeno 10 mio SIT, ker so bili izdelani projekti rekonstrukcij iz 
proračunskih postavk za izvedbo v vrednosti 140 mio SIT. 

1006 Kontrolne preiskave in meritve 
Sprejeti proračun 74.400.000 SIT 

Veljavni proračun 
65.800.310 SIT 

Realizacija 
65.668.447 SIT 

Ostanek 131.862 SIT 
S planskimi sredstvi za leto 1996 so se izvajale meritve na oceni poškodovanosti državnih 
cest z namenom racionalizacije in boljšega planiranja ukrepov na cestah v vrednosti 
33.360.000 SIT. Ostala sredstva so se porabila za izvajanje investitorjeve kontrole nad 
skladnostjo kakovosti izvedenih del in vgrajenih materialov z zahtevami tehničnih 
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standardov in normativov, ki so jo izvajale razne pooblaščene organizacije. Ker je bilo 
investicij manj, kot pretekla leta, tudi sredstva niso bila v celoti izkoriščena. 

1007 Projekti - novogradnje (obvoznice) 
Sprejeti proračun 

37.200.000 SIT 
Veljavni proračun 27.200.000 SIT 

Realizacija 26.851.289 SIT 
Ostanek 

348.711 SIT 
Sredstva so bila namenjena izdelavi projektov novogradenj (predvsem obvoznic) v 
Sloveniji, to je študij variant, izdelavi lokacijskih načrtov, študij vplivov na okolje. 
Podpisanih je bilo 15 pogodb v vrednosti 27,2 mio SIT kar je manj od predvidenih, to pa 
zaradi kompliciranosti postopkov, nejavljanja projektantov na razpise in podobno. 

1036 M 10 Črni Kal 

8.000.000 SIT 
Sprejeti proračun 

Veljavni proračun 
7.918.661 SIT 

Realizacija 
7.918.661 SIT 

Ostanek 
0 SIT 

S planskimi sredstvi za leto 1996 seje izvedla preplastitev - izravnavan nad 8 cm z BD 32, 
izravnava pod 8 cm z BD 22 in obrabni sloj z BB 16 s dolžine 280 m (od km 8,520 do km 
8,800). Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi. 

1040 R 309/1056 Aver-Gračišče 
Sprejeti proračun 

18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 

18.600.000 SIT 
Realizacija 

18.600.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
V letu 1996 so bila razpisana dela za rekonstrukcijo ceste od km 4.000 do km 5.000, 
vključno s sanacijo treh usadov s podpornimi zidovi (dolžine 50-70m in višine do 6 m) in 
sanacijo sedmih brežin. 
Po planu za leto 1996 je bilo na tej proračunski postavki predvideno 18.6 mio SIT in 
"preobremenjtvenih" sredstev 80 mio SIT. Vrednost najugodnejše ponudbe je 159.861.080 
SIT. 
Dela se izvajajo po dvoletni pogodbi, v letu 1996 so bila izvedena sledeča dela : 
• izvedeni so vsi trije podporni zidovi, 
• izvaja se kanalizacija z drenažo, 
• končana je sanacija štirih brežin. 
Vsled pomanjkanja finančnih sredstev je bil s projektanti, izvajalcem in predstavniki 
AKTIMA izveden predlog racionalizacije na tej proračunski postavki. Z opustitvijo opornih 
zidov (z delnim zamikom osi ceste), opustitvijo izvedbe odtočnih jarkov s segmenti iz 
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polovičnih betonskih cevi in optimalizacijo zgornjega ustroja je poleg pogodbene 
obveznosti potrebno za dokončanje del na novem odseku zagotoviti dodatno še 45 mio 
SIT, skupno torej 125 mio SIT. 

1041 R 310/1061 Pobegi - Sveti Anton 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 

74.400.000 SIT 
Realizacija 

74.399.997 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi na odseku od km 4.000 v dolžini 1800 m (I. faza). 
Celoten odsek, predviden za rekonstrukcijo, je do km 7,100. Izvedena so bila dela na 
meteornih izpustih, opornih zidovih, asfaltirani so vsi hodniki za pešce ter vozišče celotne 
trase. Zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bila izvedena talna signalizacija in niso bile 
odpravljene pomankljivosti. 

1050 Ostalo in sofinanciranje 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 

46.500.000 SIT 
Realizacija 

45.714.445 SIT 
Ostalo 

785.555 SIT 
Sklenjene so bile pogodbe o sofinaciranju sledečih del: 
• izvedba pločnikov ob cesti M 10-8/1227 (občina Rogatec) od 0.430 km v dolžini 1086 

m; dela, ki jih financira MPZ so bila zaključena v juliju, 
• izvedba pločnikov, meteorne kanalizacije in preplastitve ceste R 331/1198 skozi Mirno 

peč v km 7.608 v dolžini 940 m, dela so zaključena, 
• v popravi je aneks za izvedbo pločnikov na cesti M 3/250 Spuhlja - Ormož od km 7.750 

do km 8.810 (Gorišnica), dela so zaključena, 
• izvajajo se dela na semaforizaciji križišča v Polulah v Celju, kjer so nastala dodatna dela 

zaradi zaščite in lokalnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov. V pripravi je aneks 
k sofinancerski pogodbi za dodatna dela pri izvedbi semaforizacije križišča Polule pri 
Celju. 

1054 R 387/1350 Zgornji Dolič - Vitanje 
Sprejeti proračun 

66.030.000 SIT 
Veljavni proračun 

65.035.400 SIT 
Realizacija 

65.035.395 SIT 
Ostanek 

5 SIT 
V letu 1994 so bila pričeta dela pri modernizaciji tehnično zelo zahtevnega odseka od km 
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5.470 v dolžini 1680 m. Dela so potekala fazno v okviru sredstev vsakoletnega proračuna. 
S sredstvi angažiranimi v letu 1996 so bila dela pri modernizaciji odseka v celoti 
zaključena. 
Po zaključku vseh del se je izkazalo, da geološka sestava pobočja nad cesto v dolžini 40 
m ne dopušča vkopa v projektiranem in izvedenem naklonu (geološke preiskave niso bile 
popolne), kar povzroča stalne zdrse zemljine na vozišče in s tem delno zaporo vozišča V 
pripravi je tehnična dokumentacija za izvedbo kamnite zložbe v betonu višine 2.5 m v 
dolžini 30 m. 

1059 R 330/1189 Zg. Besnica - Trebeljevo 

SIT 

13.020.000 SIT 

13.020.000 SIT 

Sprejeti proračun 13.020.000 

Veljavni proračun 

Realizacija 

Ostanek 0 
SIT 

Za planska sredstva je bila v letu 1996 na podlagi geomehanskega poročila izvedena 
sanacija brežin na odseku od km 16.120 v dolžini 1100 m. Najbolj problematične brežine 
so bile zaščitene s kovinskimi mrežami in ozelenjene. 

1080 R 372/1360 Križišče Jurčkova - Ižanska 
Sprejeti proračun 46.500.000 

SIT 

46.500.000 SIT 

46.500.000 SIT 

Veljavni proračun 

Realizacija 

Ostanek 
0 SIT 

Dokončana je bila v letu 1994 pričeta rekonstrukcija križišča Jurčkove in Ižanske ceste v 
Ljubljani. Dela je financirala Mestna občina Ljubljana, sofinancirala pa Republika Slovenija. 
Izveden je bil propust potoka Galjevec, rekonstruirani vsi komunalni vodi, izvedeno 
globoko temeljenje s piloti, izveden zgornji ustroj vozišča, pločniki, kolesarske steze, 
avtobusne postaje in prometna signalizacija s semaforizacijo. 

1097 471 M 3/245 Zahodna obvoznica v Mariboru 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 

46.500. 000 SIT 
Realizacija 

45.999.980 SIT 
Ostanek 

500.019 SIT 

sofinanciranje MO Maribor 84.878.239 SIT 
Na osnovi izdelane projektne dokumentacije, pridobljenih gradbenih dovoljenj, ter pogodbe 
DRSC št. 2415-96-608877/0 sklenjene z izvajalcem del GIZ Gradiš Ljubljana, seje v letu 
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1996 v celoti zgradil začasni priključek na Koroški most na desnem bregu reke Drave in 
Dravograjska cesta na levem bregu reke Drave, od Koroškega mostu do Gosposvetske 
ceste. Izvedena dela obsegajo tudi predobremenitev 397 mio SIT. 
Za M 3 od Fontane do Turneijeve, je pridobljeno lokacijsko dovoljenje. Izdelani so projekti 
PGD. Z odkupi zemljišč se še ni pričelo. 
Za izgradnjo Modificiranega diamanta na desnem bregu reke Drave, od Koroškega mostu 
do ulice Proleterskih brigad, je bila opravljena revizija IP. Lokacijski načrt še ni potijen. 
Zaradi še nepodpisanega protokola o nadaljnem financiranju izgradnje ZO Maribor med 
MO Maribor in MPZ, so vse aktivnosti na desnem bregu reke Drave prekinjene. 

1118 Odkupi in odškodnine 
Sprejeti proračun 

279.000.000 SIT 
Veljavni proračun 

363.946.646 SIT 
Realizacija 

362.264.034 SIT 
Ostanek 

1.682.612 SIT 
V letu 1996 je bilo sklenjenih 1380 pogodb s tangiranimi lastniki na že zgrajenih in 
rekonstruiranih odsekih magistralnih in regionalnih. Premoženjskopravno seje urejalo 104 
odsekov. Sklenjeno je bilo 52 pogodb z izvajalci premoženjskopravnih zadev in 31 pogodb 
s cenilci. 
Realizirana so bila plačila spremembe namembnosti na naslednjih odsekih. 
• M 10-1 Gornja Radgona - Radenci; R 340a/1252 Moziije 
• R 343/b skozi Laznico 
Potreb je v Sloveniji po analizi, kije bila izdelana pred štirimi leti še cca 150.000 nerešenih 
zadev, pa še sprotni odkupi za izvajanje rekonstrukcij saj za tovrstna predhodna dela 
pogosto še ni odprta postavka ali na njej ni bilo ododbrenih potrebnih sredstev. 

1119 Inženiring in ostale storitve 
Sprejeti proračun 

520.000.000 SIT 
Veljavni proračun 

520.000.000 SIT 
Realizacija 

519.999.816 SIT 
Ostanek 

184 SIT 
Plačana so bila dela Inženiijev, ki po pogodbi z investitorjem izvajajo dela nadzora nad 
investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter v skladu z razpisom tudi nekatera druga 
strokovna opravila, ki jih zaradi pomanjkanja kadrov ne more izvajati Direkcija RS za 
ceste. 

1249 R 327/1176 Dvor - Soteska 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 

9.260.770 SIT 
Realizacija 
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9.260.770 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
S predvidenimi planskimi sredstvi je bil zgrajen en par avtobusnih postaj in odvodnjavanje. 
Z deli so začeli 19.08.1996. Urejene so avtobusne postaje in odvodnjavanje. Dodatno so 
bili narejeni trije priključki na lokalne ceste, ki ob rekonstrukciji ceste Dvor-Soteska niso 
bili narejeni. Podpisan je bil tudi aneks za dodatna dela, brez katerih ne bi mogli zaključiti 
predvidenih del. Dela so v celoti končana in obračunana. 

1263 R 340/1249 Ljubno-Luče 
Sprejeti proračun 

93.000.000 SIT 
Veljavni proračun 93.000.000 SIT 

Realizacija 93.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Izvedena je bila rekonstrukcija ceste v dolžini 2,7 km, ki je bila poškodovana po neurju leta 
1990 in tudi sicer neustreznih tehničnih in prometno-varnostnih elementov. 

1853 M 10-3/328 železniški nadvoz v Laškem 
Sprejeti proračun 

4.650.000 SIT 
Veljavni proračun 4.650.000 SIT 

Realizacija 4.650.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Izvedena so pripravljalna dela in fclektro priključek za črpališče ob železniškem nadvozu 
v Laškem. Sklenjena je dvoletna pogodba, tako da bo črpališče dokončano v prvi polovici 
leta 1997. 

2681 Obvozi v času gradnje objektov 
, Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.299.900 SIT 

Realizacija 9.299.883 SIT 
Ostanek 

17 SIT 
Sredstva na zadevni proračunski postavkj so bila izkorščena za obvoz v času gradnje mostu 
čez potok Brnica in rekonstrukcijo ceste R 336/ 1222 Hrastnik - Dol in za sanacijo lokalne 
ceste Rogatec - žetale, ki je bila poškodovana v času gradnje mostu čez Dravinjo v 
Majšperku na R 346. 

2704 R 324/1144 Todraž - Brebovnica 

4.650.000 SIT 

4.650.000 SIT 

4.650.000 SIT 

Sprejeti proračun 

Veljavni proračun 

Realizacija 

Ostanek 
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O SIT 
Za dokončanje del na odseku od km 2.786 v dolžini 2391 m je bila v letu 1995 podpisana 
večletna pogodba v skupni vrednosti 171.2 mio SIT. Z do sedaj zagotovljenimi sredstvi 
iz leta 1995, leta 1996 in predobremenitvijo proračuna 1997 (skupaj 48.5 mio SIT) je v 
celoti dokončan AB oporni zid višine do 8 m v dolžini 130 m na geološko najzahtevnejšem 
delu odseka pod vasjo Brebovnica, kjer so se vsakoletno pojavljali zdrsi zemljine na 
vozišče. 

2712 Feasibility študije 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 2.900.000 SIT 

Realizacija 986.640 SIT 
Ostanek 

1.913.359 SIT 
Plačani so bili nekateri prevodi že prej narejenih študij upravičenosti, v delu pa je tudi pravilnik 
o rednem vzdrževanju in obnavljanju cest, za katerega je potrebno pripraviti nekatere študije. 
Sredstva niso bila porabljena zato, ker ni bilo načrtovanih novih investicij. 

2714 Svetovalne storitve 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.300.000 SIT 

Realizacija 9.116.542 SIT 
Ostanek 

183.458 SIT 
Gre za plačilo svetovalnih stroritev, ki jih je opravljala Danska direkcija za ceste in se 
nanašajo na gospodarjenje s cestami ter za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. 

2717 R 372/1362 Rakitna - Cerknica 
Sprejeti proračun 

40.800.000 SIT 
Veljavni proračun 

40.707.400 SIT 
Realizacija 

40.707.400 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Dela so se nadaljevala v vrednosti 40,8 mio SIT. Na pododseku od km 4.845 v dolžini 940 
m je bilo izvedeno odvodnjavanje, položen je bil bitudrobir, na celotni dolžini od km 4.854 
do km 7.035 je bil položen asfaltbeton. Urejene so tudi brežine ter prometna signalizacija. 

2732 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur in objekt 

140.000.000 SIT 

136.656. 800 SIT 

136.656.783 SIT 

Sprejeti proračun 

Veljavni proračun 

Realizacija 

Ostanek 
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17 SIT 
Plačan je bil del zaostalega dolga občini, ki je založila denar za izgradnjo obvoznice. 
Izvedena je bila preplastitev stare magistralne ceste in dokončano križišče na obvoznici. Del 
denaija je bil prerazporejen na postavko 1143 Posipne materiali. 

2744 R 330/1337 Radeče - Loka pri Zidanem Mostu 
Sprejeti proračun 

20.000.000 SIT 
Veljavni proračun 

15.000.000 SIT 
Realizacija 

15.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Nadaljevala so se dela na modernizaciji ceste. Saniran je bil manjši plaz v km 0.750 s 
kamnito zložbo, končanje oporni zid v km 1.000 ter nasip v km 0.900, v celoti je zgrajen 
zgornji ustroj. Končana in obračunana so bila vsa dela. Neporabljena Sredstva so bila 
prerazporejena. 

2770 R 363/1337 Impoljca - Zavratec 
Sprejeti proračun 

65.100.000 SIT 
Veljavni proračun 

65.100.000 SIT 
Realizacija 

65.100.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Dela so se nadaljevala po dvoletni pogodbi. Zgrajeni so bili betonski slopi nad kamnito 
zložbo v km 0.750, nasipi, del zgornjega ustroja, del regulacije Impoljskega potoka, manjši 
most v km 0.550. Nastala so dodatna in več dela na kamnitih zložbah, gozdnih vlakah, 
drenažah, ipd., za nadaljevanje del na novem odseku od km 1.925 do km 3.000 po 
korigirani varianti in za izvedbo priključka na most v km 0.260. Na odseku od km 0.265 
do km 1.925 je bila postavljena odbojna ograja, med krr\ 1.925 in km 3.000 je bil zgrajen 
del propustov. Dela so bila zaradi zime prekinjena. 

2771 M 3/245 Vrbanski plato 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 74.400.000 SIT 

Realizacija 74.325.031 SIT 
sofinanciranje MO Maribor 

96.400.000 SIT 
Ostanek 

74.968,80 SIT 
Na osnovi podpisane izvajalske pogodbe v decembru leta 1995 z izvajalcem del GIZ 
Gradiš, v skupni vrednosti 680,878.446 SIT in podpisanim aneksom št. 1 v skupni 
vrednosti 129,317.850 SIT, od tega sofinanciranje MO Maribor 56,186.600 SIT, so se 
izvedla vsa dela na izgradnji interventnih vodnjakov ob mag. cesti M-3. 
S posegi v smislu rekontrukcije same magistralne ceste nismo pričeli. Investitor se je z 
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aneksom št. 1 obvezal, da se bo v letu 1997 zgradil prvi odsek v dolžini 1220 m predvidene 
rekonstrukcije te ceste in preostali del v dolžini 1040 m se bo zgradil v letu 1998. 
2774 R 314/1076 Petrovo Brdo - Podrošt 

Sprejeti proračun 
13.950.000 SIT 

Veljavni proračun 
13.950.000 SIT 

Realizacija 
13.950.000 SIT 

Ostanek 
0 SIT 

V letu 1995 je bila dokončana modernizacija ceste od km 6.100 v dolžini 2.000 km, pri tem 
pa zaščita ceste pred visokimi vodami reke Sore ni bila predvidena niti izvedena. 
Po izdelavi minimalne tehnične dokumentacije in izbiri izvajalca, so bile v letu 1996 v 
okviru planskih sredstev na najbolj izpostavljenih mestih brežine ceste zaščitene s 
kamnitimi zložbami višine do 3.5 m, s čimer so vsa dela pri modernizaciji odseka fizično 
in finančno zaključena. 

2780 R 322/1135 Kranj (Zavarovalnica-Jaka), most 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 

Realizacija 27.900.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
V letu 1996 so dokončana in obračunana dela na rekonstrukciji ceste Staneta Žagarja in 
Likozarjevi ulici ter ostalih priključkih na cesto Staneta žagaija. 
Rekonstrukcija Oldhamske ceste je izvedena le v križišču s Partizansko cesto. Na ostalem 
delu niso pridobljena zemljišča, tako da ni bilo možno nadaljevati z deli na rekonstrukciji 
Oldhamske ceste, za kar tudi ni bilo zagotovljenih sredstev na zadevni proračunski 
postavki. 

2784 M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD) 
Sprejeti proračun 

340.000.000 SIT 
Veljavni proračun 173.570.334 SIT 

Realizacija 173.542.424 SIT 
Ostanek 

27.909 SIT 
Za domžalski del trase je bil v letu 1995 izdan lokacijski odlok, na osnovi katerega seje v 
letu 1996 začelo z pridobivanjem zemljišč za potrebe rekonstrukcije. Do konca leta 1996 
je bilo pridobljenih cca 85% potrebnih zemljišč. Pridobljena še niso zemljišča pritožnikov, 
ki jih je osem in objekti, ki se rušijo (štirje). Za potrebe rušencev so kupljene štiri parcele. 
V novembru je bil za investitorja pozitivno rešen spor glede ustavnosti in zakonitosti sklepa 
občinskega sveta občine Domžale o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu na Ustavnem 
sodišču RS, tožbe pritožnikov na Vrhovnem sodišču RS pa v letu 1996 še niso bile 
obravnavane. Kljub intenzivnim pogajanjem s pritožniki ni bil dosežen sporazum z njimi, 
na osnovi katerega bi bile tožbe umaknjene. 
Za domžalski del trase je izdelan in revidiran projekt PGD, PZI, izdelan pa je tudi projekt 
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za razpis za celotno traso. 
Novembra je bilo izdano lokacijsko dovoljenje za ljubljanski del trase, ki zaenkrat še ni 
pravnomočno, v teku je razpis za izdelavo projekta PGD, takoj po pravnomočnosti LD pa 
se bodo začela pridobivati zemljišča. 
Planirana sredstva niso mogla biti porabljena za investicijo, ki se ni mogla pričeti zaradi 
opisane problematike pritožnikov na postopke občine Domžale. 

2786 Zelena meja (Zavrč) 
Sprejeti proračun 

40.000.000 SIT 
Veljavni proračun 

23.355.118 SIT 
Realizacija 

23.355.118 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Zaključna dela so se izvajala po dvoletni pogodbi in so končana. Za že opravljena dela je 
bilo v letu 1996 dovolj 23.355.118 SIT, poravnan je pa je bil tudi primankljaj v višini 3,3 
mio SIT. Odpravljene so bile tudi pomanjkljivosti, ugotovljene ob tehničnem pregledu. K,er 
občina ni pravočasno pripravila dokumentacije za avtobusne postaje so bila neporabljena 
sredstva prerazporejena. 

2906 M 3/248 Ptuj železniški nadvoz (EBRD) 
Sprejeti proračun 

360.000.000 SIT 
Veljavni proračun536.707.116 SIT 

Realizacija522.743.560 SIT 
Ostanek 

13.963.556 SIT 
Za izgradnjo Podvoza v Ptuju je bila 15. III. 1996 podpisana pogodba z izvajalcem del 
COOPSETTE iz Italije, v skupni vrednosti 706,514 448 SIT. Dela potekajo v skladu s 
predvidenim terminskim planom. V letu 1996 je bilo izvedenega 64 % pogodbene 
obveznosti tudi zato, ker so bila na postavko prerazporejena sredstva iz postavke 
(Domžale-Črnuče). Več sredstev je bilo potrebno zagotoviti tudi zaradi tečajnih razlik v 
skladu s pogodbo. 

3812 Oprema za kontrolo cest 
Sprejeti proračun 

23.250.000 SIT 
Veljavni proračun 

27.271.222 SIT 
Realizacija 

27.254.110 SIT 
Ostanek 

17.112 SIT 
Izvedena so bila naslednja dela: 
Kupljena je bila oprema za konstrolo cest (osebni računalniki), merilna oprema ""SCRIMTEX" 
za meritve drsnosti vozišč in rezervni deli za meritve torne sposobnosti vozišč 
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3839 M 10-8/1257 Dravograd 
Sprejeti proračun 

23.250.000 SIT 
Veljavni proračun 

23.050.000 SIT 
Realizacija 

23.050.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Podpisan je bil aneks za leto 1996 v višini 23.237.961,60 SIT za dokončanje 
rekonstrukcije. Izdelan je bil nov projekt opornega zidu, ker obvoz ni bil mogoč, so dela 
potekala ob polovični zapori ceste. Zaradi preprojektiranega podpornega zidu 
(armiranobetonska izvedba) je bilo potrebno prestaviti komunalne vode. Ker dostop do 
gradbišča ni mogoč od drugod (privatno zemljišče), je bilo treba urediti dostop iz M 10-8 
s polovično zaporo. Na podpornem zidu in zasipu je izvedenih cca 80% del, cestna zapora 
je ukinjena. 

3887 R 324/1144 Ljubljanica - Kurja vas 
Sprejeti proračun 

39.000.000 SIT 
Veljavni proračun 

38.955.980 SIT 
Realizacija 

38.955.976 SIT 
Ostanek 

4 SIT 
V letu 1996 je bil izveden odsek od km 12,600 v dolžini 1500 m, kije bil razpisan že v letu 
1994. Izvedena je bila modernizacija odseka, ureditev odvodnjavanja, oporni in podporni 
zidovi. Dela so končana, razen prometne signalizacije in odbojne ograje. 

4708 Študije in investicijski programi 
Sprejeti proračun 65.100.000 SIT 

Veljavni proračun 
52.100.000 SIT 
Realizacija 
51.833.757 SIT 

Ostanek 266.246 SIT 
Izdelanih je bilo 37 študij in terenskih raziskav zanje v smislu prometnih in okoljskih 
podatkov. Izdelanih je bilo 7 investicijskih programov in drug? dokumentacija. Vse to pa 
je manj od predvidenega. 

4762 R 326/1159 Žužemberk - Dobrava 
Sprejeti proračun 44.000.000 SIT 

Veljavni proračun 44.000.000 SIT 
Realizacija 44.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Dela so se izvajala na osnovi dvoletne pogodbe od km 1.260 v dolžini 2182 m. Podpisan 
je bil tudi aneks za dodatna dela pri izkopih in nasipih. Izdelana je bila lokacijska 
dokumentacija za pododsek od km 1.260 v dolžini 940 m ter izdana lokacijska 
dokumentacija za ta del trase. Na odseku od km 2.200 v dolžini 1242 m je bilo treba zaradi 
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slabih nosilnih tal izvesti večje izkope in s tem večje nasipe. Aneks za dodatna in več dela 
je podpisan v vrednosti 21.261.129 SIT. Izvedeno je bilo humuziranje brežin. V okviru 
vseh pogodbenih obveznosti je potrebno v letu 1997 zagotoviti 27,3 mio SIT. Izvesti je 
potrebno še zaključna dela, opremo ceste in celotno signalizacijo 

4822 R321C/1128 Vresje - Sorica 
Sprejeti proračun 23.600.000 SIT 

Veljavni proračun 23.600.000 SIT 
Realizacija 23.600.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
S planskimi sredstvi je moderniziran odsek ceste iz smeri Vresje proti Soriški planini od km 
0.000 dolžini 900 m. V smislu racionalizacije je os modernizirane ceste čimbolj prilagojena 
obstoječi osi ceste, s čimer so odpadli posegi v brežino nad cesto oziroma podporni zidovi 
predvideni s tehnično dokumentacijo. 

4981 R 351/1299 meja z Madžarsko - Kobilje 
Sprejeti proračun 38.000.000 SIT 

Veljavni proračun 37.713.020 SIT 
Realizacija 37.713.015 SIT 
Ostanek 5 SIT 

Dela so na navedenem odseku končana in tehnično pregledana. Navedeni proračunski 
znesek je bil porabljen za dela opravljena v letu 1995. V tej fazi ni bil položen asfaltbeton. 

4986 R 338/1237 Poljčane - Zg. Poljčane 
Sprejeti proračun 23.250.000 SIT 

Veljavni proračun 23.250.000 SIT 
Realizacija 23.250.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 so zaključena in obračunana dela na priključku rekonstruirane ceste R 338 in 
novega mostu čez Dravinjo na staro traso v smeri Poljčan. 

4989 Osilnica - Čačiči - Borovec - Kočevska Reka 
Sprejeti proračun 83.700.000 SIT 

Veljavni proračun 83.700.000 SIT 
Realizacija ,83.700.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Nadaljevala so se dela začeta v letu 1994. V letu 1996 so se izvajala dela na odseku 
Kočevska Reka-Borovec v dolžini 4718 m in Borovec-Dragarji v dolžini 3875 m. Odsek 
Kočevska Reka-Borovec je moderniziran, izvedena so bila tudi dodatna dela za zaščito 
vodnega vira, pogojena s strani vodarjev. Za dokončno ureditev brežin bi bilo potrebno 
izdelati projekt. Na tem odseku je v km 3.355 plaz povzročil deformacijo vozišča v dolžini 
110 m. Potrebne bodo raziskave in sanacija plazu. Na odseku Borovec-Dragarji je bil 
izveden bitudrobir. Zaradi zahtev geohidrologa je bilo na delu trase potrebno spremeniti 
način odvodnjavanja. Zgrajena je bila kanalizacija v dolžini 120 m za odvod meteorne vode 
z vodozbirnega območja. Potreben je bil tudi zamik trase zaradi odkrite kraške jame. 

4990 M 10-3/332 Vrhovo - Hotemež 
Sprejeti proračun 18.500.000 SIT 
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Veljavni proračun 18.500.000 SIT 
Realizacija 18.500.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Nadaljevala seje rekonstrukcija ceste od km 3.100 v dolžini 2140 m začeta v letu 1995,' 
Podpisan je bil aneks za leto 1996vvišini 18.5 mio SIT. Večina del, ki jih zajema ta aneks, 
je bila narejena v letu 1995. Narejen je bil tudi popis in predračun del za dokončanje del 
skozi Vrhovo. Dodatno je bil podpisan aneks za dela pri dograditvi pločnikov, vgraditev 
obrabne plasti na že vgrajeni nosilni asfaltni sloj, javni razsvetljavi, obnovi ploščatega 
propusta ob koncu odseka in prepastitvi 0,8 km dolgega odseka do konca naselja. Dela so 
v teku. 

4991 M 10-3 Radeče - priključek M 10-3 
Sprejeti proračun 69.750.000 SIT 

Veljavni proračun 69.750.000 SIT 
Realizacija 69.737.417 SIT 

Ostanek 12.583 SIT 
Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi. Odsek je razdeljen na dva dela: od km 0.130 do 
km 0.290 ter od km 0.290 do km 0.840. Dograjen je ploščati propust na Kulenovem 
potoku. Ker zemljina, izkopana pri delih HE Vrhovo, ni vgradljiva v nasipe (po mnenju 
ZAG), je bil nasipni material dobavljen iz kamnoloma Zidani Most ter tampon iz Laškega. 
S tem je bil predračun povečan za 34.172.926 SIT. Podpisan je bil aneks za dodatna in več 
dela. Na odseku od km 0.130 do km 0.290 je položen asfalt in je v celoti zgrajen, na 
drugem odseku je zgrajen do planuma zgornjega ustroja, razen na delu, kjer zaradi 
zapletov z odkupom zemljišča to ni bilo mogoče. Promet je na tem odseku možen. Aneks 
za sredstva po predobremenitvi v višini 20.020.267 SIT, s katerim bi dela na zgornjem 
ustroju v celoti zaključili, ni bil podpisan. Prestavitev in ureditev fekalne kanalizacije je 
financiralo KP Radeče, zato je ta strošek odpadel. 

5558 M 10-1/322 Kapca - Hotiza 
Sprejeti proračun 46.500.000 SIT 

Veljavni proračun 18.455.691 SIT 
Realizacija 18.455.691 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 19.96 seje pričela rekonstrukcija ceste od km 6.430 v dolžini 780 m. Izbran je bil 
izvajalec gradbenih del, vendar zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja še ni 
pričel z deli. Angažirana sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč in plačilo projektov. 
Ostala sredstva so bila prerazporejena zato, ker je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno 
šele 03.12.1996. Konec leta, 09.12.1996, je bil izvajalec uveden v delo. Za dokončanje del 
po pogodbi bo v proračunu 1997 potrebno zagotoviti 85 mio SIT. Ker odseka, ki poteka 
skozi strnjeno naselje Hotiza ni možno krajšati, bo potrebno dodatno zagotoviti finančna 
sredstva do ponudbene vrednosti (zmanjšane za stroške izvedbe javne razsvetljave in 
pločnikov). 

5611 R 358C/1327 Stročja vas - Ljutomer 
Sprejeti proračun 79.000.000 SIT • 

Veljavni proračun 78.250.840 SIT 
Realizacija 78.162.161 SIT 
Ostanek 88.678 SIT 

Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi. Potekala so na zadnjih 500 m trase. Na tem odseku 
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je položen asfaltbeton, asfaltirani so tudi pločniki, urejena signalizacija in zaključna dela. 
Dela so končana, ni pa dosežen sporazum s Slovenskimi železnicami o delitvi stroškov 
ureditve železniškega prehoda, ki ga rekonstrukcija ceste tangira. Opravljen je bil tehnični 
prevzem. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno urediti križanje z železniško 
progo v skladu z izdanim soglasjem. 

6460 R 336/1219 Most čez Kotredeščico v Zagorju 
Sprejeti 

proračun 9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 45.711.883 SIT 

Realizacija 
45.711.883 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Zaradi težav z lastniki zemljišč ni bilo mogoče pridobiti lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo novega mostu namesto obstoječega dotrajanega montažnega 
mostu. Zato so bila sredstva uporabljena za nabavo montažnih jeklenih mostov skupaj z 
Ministrstvom za obrambo. Delež MPZ je bil 42,1 mio SIT, s tem da je s te postavke 
angažiranih 9,3 mio SIT. Preostalih 32,8 mio SIT je bilo na to postavko prerazporejenih 
iz postavke 6982-471 R 351/1302 dve inundaciji v Veržeju. 

6461 R 370/1353 most čez Vuhreščico v Orlici 
Sprejeti proračun 

62.000.000 SIT 
Veljavni proračun 62.000.000 SIT 

Realizacija 62.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Zgrajen je nov most čez Vuhreščico, obojestranski podporni zidovi in rekonstrukcjia ceste 
v dolžini 300 m. Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 1996 pa dokončana in v celoti 
obračunana. 

6462 R 346/1284 most čez Dravinjo v Majšperku 
Sprejeti proračun 

33.500.000 SIT 
Veljavni proračun 33.500.000 SIT 

Realizacija 3.1.500.000 SIT B 

Ostanek 0 SIT 
Zgrajen je nov most čez Dravinjo na Bregu pri Majšperku skupaj z obojestranskimi 
cestnimi priključki v dolžini 100 m. Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 1996 pa 
dokončana in v celoti obračunana. 

6465 R 357/1318 most čez Bukovnico v Dobrovniku 
Sprejeti proračun 

32.550.000 SIT 
Veljavni proračun 32.550.000 SIT 

Realizacija 32.550.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
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Gradi se nov objekt čez potok Bukovnica in rekonstruira neustrezen del trase pred in za 
mostom v skupni dolžini 230 m. Sklenjena je dvoletna pogodba z rokom dokončanja 
31.05.1997. 

6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji 
Sprejeti proračun 

125.000.000 SIT 
Veljavni proračun 65.933.766 SIT 

Realizacija 65.933.766 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
V delu sta dva nadomestna mostova čez Pako z delom ceste med njima na zelo pomembni 
magistralni cesti Dravograd - Celje. Zaradi dolgotrajne postopka pridobivanja gradbenega 
dovoljenja (sporno je bilo soglasje Slovenskih železnic) sredstva niso mogla biti pravočasno 
angažirana v planirani višini. 

«• 

6467 R 302/1029 most čez Sočo v Trenti 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 44.400.000 SIT 

Realizacija 44.400.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Gradi se nov objekt čez reko Sočo in rekonstruira neustrezen del trase pred in za mostom 
v skupni dolžini 50 m. Sklenjena je dvoletna pogodba z rokom dokončanja 31.05.1997. 
Zaradi prepozno izdanega gradbenega dovoljenja ni bilo možno v letu 1996 izvršiti vseh 
planiranih del, zato je bilo 30,0 mio SIT prerazporejenih. 

6470 M 10-1/366 Gornja Radgona - Mele 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Dela so se izvajala na odseku od km 2.100 v dolžini 700 m. Od soinvestitorske pogodbe 
je odstopil PETROL, pripravljen je bil izvleček, katerega financira RS. Dela na trasi so bila 
končana, vključno z asfaltbetonom in postavljeno prometno signaliacijo. Dodatni stroški 
so se pojavili tudi zaradi poglobitve vsled nenosilnih tal. Za dokončanje del po ponudbi 
izvajalca manjka cca 20 mio SIT, torej je v letu 1997 potrebno zagotoviti skupno 65,65 
mio SIT za izvedbo lovilca olj, kije pogojen s soglasjem VGP zaradi zahtev izvira termalne 
vode Radenska. Dela je potrebno dokončati v celoti zaradi izdenega gradbenega dovoljenja 
in pridobitve uporabnega dovoljenja. 

6471 M 1/212 Medvode 
Sprejeti proračun 51.150.000 

Veljavni proračun 49.679.950 
Realizacija 49.679.950 

Ostanek 0 
V letu 1996 so bila zaključena v letu 1995 pričeta dela pri rekonstrukciji križišča "Color" 
v Medvodah od km 2.750 v dolžini 340 m. Križišče je razširjeno za dodatne vozne pasove 
za potrebe zavijalcev, vsled česar je bilo potrebno prestaviti avtobusni postajališči in 
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obnoviti oziroma prestaviti kompletno komunalno infrastrukturo. Križišče je 
semaforizirano, pri novem avtobusnem postajališču pa je urejen semaforiziran prehod za 
pešce. Celotni stroški rekonstrukcije brez odškodnin in odkupa potrebnih zemljišč ter 
izdelave tehnične dokumentacije so znašali 90.4 mio SIT. Med MPZ in Občino Medvode 
je bila sklenjena pogodba po kateri je bila Občina Medvode dolžna kriti stroške 
rekonstrukcije v višini 12,5 mio SIT. Zaradi pomanjkanja sredstev občina teh obveznosti 
še ni poravnala. Za rekonstrukcijo križišča Na Klancu bi bilo smotrno z Občino Medvode 
in izbranim izvajalcem ter MPZ skleniti ustrezno tristransko pogodbo, ki bi zajemala tudi 
kritje teh stroškov. 

6475 M 4/253 obvoznica Novo mesto 
Sprejeti proračun 

145.000.000 SIT 
Veljavni proračun 129.856.545 SIT 

Realizacija 108.942.600 SIT 
Ostanek, 

20.913.945 SIT 
V letu 1996 je bilo pridobljeno pravnomočno lokacijsko dovoljenje za celotno traso 
obvoznice. Za I. fazo obvoznice Bučna vas - Muhaber je bil izdelan in revidiran projekt 
PGD, PZI za cesto in viadukt, pridobljena so vsa potrebna zemljišča in gradbeno dovoljenje 
za viadukt. V novembru je bil tudi opravljen razpis za oddajo del, vendar izvajalec del za 
I. fazo še ni izbran. Razlog za to je v tem, ker še ni izdelan in potrjen investicijski program, 
na osnovi katerega bi lahko šli v sklepanje pogodbe, v decembru pa je izšlo Navodilo o 
pripravi investicijske dokumentacije, na osnovi katerega je potrebno pred investicijskim 
programom izdelati predinvesticijsko zasnovo. Za II. fazo obvoznice Bučna vas - Ločna 
se izdeluje projekt PGD, PZI. Planirana sredstva so se koristila tudi za odkupe za drugo 
fazo, ki pa zaradi odklonilnega stališča nekaterih strank niso mogla biti porabljena in so bila 
prerazporejena. 

6476 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška-Goriška 
Sprejeti proračun 

4.650.000 SIT 
Veljavni proračun 0 SIT 

' Realizacija 0 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Pripravlja se investicijsko-tehručna dokumentacija, pridobivala so se zemljišča vendar se je 
zapletlo in postopek ni mogel biti zaključen. Dela se bodo nadaljevala v letu 1997. 

, * 

6478 R 319/1105 Hudinov most na Jezerskem 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun3.895.000 SIT 
Realizacija 

3.895.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izdelani so zasnovalni projekti za tri mostove, to je Grabnaijev, Hudinov in Taborski most, 
kakor tudi lokacijska dokumentacija. 

6480 R 314/1081 križišče v Mostah 
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Sprejeti proračun 
4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 976.500 SIT 
Realizacija 

976.500 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Za novo križišče v Mostah se je pripravljala investicijsko-tehnična dokumentacija in druga 
pripravljalna dela, samo'investicijo bo pokrival skladno z dogovorom o sanaciji obstoječih cest 
zaradi povečanih obremenitev v času gradnje AC čez Trojane. 

6481 R 322/1134 Mlaka-Kokrica 
Sprejeet proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 

0 SIT 
Realizacija 

0 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
PP Kranj bi moralo dovršiti pogodbena prevzeta dela do 15.02.1996. Projekt I.faze je bil 
izdelan novembra 1996 z zamudo 9 mesecev. Sklenjen je aneks za izdelavo PGD s 
spremenjeno dinamiko plačil : preostanek pogodbenih vrednosti v višini 3,716.344,00 SIT . 
Penali so obračunani v višini 30% pogodbene vrednosti. Zato so bila vsa preostala sredstva na 
postavki prerazporejena. Odškodnine v višini 14.860.000 za pridobivanje zemljišča je potrebno 
izplačati v 1.1997. Na predlog revidenta, da se izdela nove idejne rešitve, je izoblikovano 
stališče naročnika in upravnega organa, da morajo biti rešitve usklajene s pravnomočnim 
lokacijskim dovoljenjem in prostorkimi načrti Občine Kranj. 
Ponovna revizija PGD/PZI bo konec aprila 1997. 
6482 R 315/1093 Zlatorog - Savica 

Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 3.866.100 SIT 

Realizacija 3.633.050 SIT 
Ostanek 233.050 SIT 

Pozno jeseni 1996 je bila izdelana tehnična dokumentacija, pridobljena zemljišča in pričeta 
dela pri modernizaciji odseka od km 4.500 v dolžini 1000 m. Elementi vozišča so v največji 
možni meri prilagojeni obstoječemu vozišču zaradi čim manjših posegov v okoliško 
zemljišče, sicer nebi dobili soglasja TNP. Celotni stroški modernizacije bodo predvidoma 
znašali 32 mio SIT, od česar so bila v letu 1996 izvedena pripravljalna dela. Modernizacija 
odseka naj bi bila zaključena avgusta leta 1997. 

6483 R 326/1162 Mirna 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 3.522.250 SIT 
Realizacija 3.522.250 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Leta 1991 izdelan projekt za izgradnjo pločnikov skozi Mirno od km 5.800 do km 7.300 
ni več ustrezal dejanskemu stanju. Potrebna je bila korekcija. Prvi razpis za oddajo projekta 
zar&di premalo ponudnikov ni uspel, na drugem so bila dela oddana Dolenjski projektivi. 
Projekt je bil izdelan novembra 1996, zato razpis gradbenih del v letu 1996 ni bil možen. 
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Planska sredstva skupno so bila angažirana za izdelavo projekta. 

6486 R 343 b/1431 Limbuš-Laznica 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 46.500.000 SIT 

Realizacija 46.499.999 SIT 
Ostanek 

1 SIT 

sofinanciranje MO Maribor 32.347.236 SIT 

Na osnovi podpisane pogodbe z izvajalcem del CP Maribor v skupni vrednosti 180,047.790 
SIT v decembru leta 1995 in glede na razpoložljiva sredstva podpisanim aneksom št. 1 v 
skupni vrednosti 140,421.236 SIT, od tega sofinanciranje občine 32,347.236 SIT, smo 
lahko pričeli z izvedbo šele v mesecu novembru leta 1996. Zaradi vremenskih razmer v 
zadnjih dveh mesecih leta 1996 je izvedenega le 10 % pogodbene vrednosti aneksa. 

6490 R 319/1109 Škofja Loka (žabnica - Grenc) 
Sprejeti proračun 74.400.000 SIT 

Veljavni proračun 74.400.000 SIT 
Realizacija 73.901.000 SIT 

Ostanek 499.000 SIT 

Rekonstrukcija ceste mestnega značaja je bila načrtovana v treh fazah: 
faza odsek od km do km stroški izvedbe v mio SIT višina izbrane ponudbe 
1. 4.536- 5.200 1. in 2. faza skupaj 1. in 2. faza skupaj 
2. 5.200- 5.400 82.3 75,7 mio SIT 
3. 5.400-6.500 120 ocena 
V okviru ostanka sredstev, po plačilu odškodnin za zemljišča in stroškov izdelave tehnične 
dokumentacije za vse 3 faze je bilo v letu 1996 možno izvesti dela na 1. in 2. fazi. Občina 
Škofja Loka, kot soinvestitor del, je krila stroške izvedbe v višini 15.8 mio SIT. Izvedeni 
sta dve avtobusni postajališči, pločniki, javna razsvetljava in prestavljeni tangirani 
komunalni vodi in urejeno samo vozišče. 

6493 M 10-1/1314-1315 Lenart 
Sprejeti proračun 

63.000.000 SIT 
Veljavni proračun 63.000.000 SIT 

Realizacija 62.998.871 SIT 
Ostanek 

1.129 SIT 

sofinanciranje MO Maribor 68.452.972 SIT 

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije PGD-PZI, je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Izveden je bil razpis za oddajo izvedbenih del. Predlaganje izbrani izvajalec CP Maribor, 
z vrednostjo ponudbe 211,196.464 SIT. Z njim pogodba, zaradi nepotijene sofinancerske 
pogodbe, še ni podpisana. Investicijski program je potijen. 

Ministrstvo za promet in zveze / 42 

poročevalec, št. 36/1 306 31. maj 1999 



6498 M 2/373 križišče Strunjan 
Sprejeti proračun 

23.250.000 SIT 
Veljavni proračun 23.250.000 SIT 

Realizacija 23.249.999 SIT 
Ostanek 

1 SIT 
Zaključeni so vsi upravni postopki, pridobljena, revidirana in potijena je projektna 
dokumentacije PGD/PZI, gradbeno dovoljenje bo izdano v spomladi 1997. Z javnim razpisom 
je izbran najugodnejši ponudnik za izvedbo del SCT Ljubljana. 
V sklepanju in podpisovanju je pogodba o sofinanciranju z občino Piran. Pogodba za 
izvajanje del bo sklenjena po podpisu sofinancerske pogodbe. 
6569 M 10-10/1035 most Idrija 

Sprejeti proračun 
100.000.000 SIT ' 

Veljavni proračun 100.000.000 SIT 
Realizacija 100.000.000 SIT 

Ostanek 
0 SIT 

Rekonstruiran in razširjen je most čez Idrijco s cestnimi priključki in dvemi križišči. / 
Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 1996 pa dokončana in v celoti obračunana. Glede 
na to, daje na zadevni postavki primanjkovalo 33,5 mio SIT, so bila ta sredstva plačana 
iz postavke 6802-478 (Večje sanacije objektov). 

6691 M 3/242 Radlje, klanci (obvoznica) 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.300.000 SIT 

Realizacija 9.300.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. Cestni del projekta PGD-PZI je v revizijskem 
postopku. Izdelava investicijskega programa je v teku. Z odkupi zemljišč se še ni pričelo. 
Projekt PGD-PZI viadukta je v izdelavi. Sprememba namembnosti zemljišča ni plačana. 

6692 M 10-8/1260 Huda luknja 
Sprejeti proračun 

217.000.000 SIT 
Veljavni proračun217.000.000 SIT 

Realizacija217.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Zgrajen je bil nov odsek ceste z dvema objektoma in daljšim podpornim zidom, ki je 
predstavljal tehnično zelo zahteven poseg v ozki soteski ob reki Paki. Angažirana so bila tudi 
sredstva predobremenitve 97. 

6698 M 10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče-Litija) 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 5.653.042 SIT 
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Realizacija 139.238 SIT 
Ostanek 

5.513.804 SIT 
Izdelana, ravidirana in potrjena je kompletna tehnična dokumentacija PGD in PZI. Pridobljena 
so soglasja, razen Zavoda za spomeniško varstvo, ki ima dodatne zahteve. Pri pridobivanju 
zemljišč so bile izredne težave, vendar je, razen štirih zemljišč, ki so pod skrbništvom, zemljišče 
pridobljeno. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je vložena na MOP. Pozno jeseni je 
bil izvršen javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca del, ki pa je bil zaradi nezagotavljanja 
finančnih sredstev v letu 1997 razveljavljen. 

6701 R 356/1317 Petrovci naselje 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.299.700 SIT 
Realizacija 9.299.666 SIT 
Ostanek 33 SIT 

Izdelan je bil projekt za izvedbo del za rekonstrukcijo odseka od km 1.700 v dolžini 800 
m. Projekt obsega ureditev križišča z obstoječimi avtobusnimi postajami, ureditev dostopa 
do šole in sanacijo nastalega plazu ter ureditev vozišča. Vrednost investicije je 40 mio SIT. 
Dela so potekala v okviru razpoložljivih sredstev iz proračuna in predobremenitev. 
Podpisana je bila tripartitna pogodba z izvajalcem in občino Gornji Petrovci. Z deli je 
izvajalec pričel v septembru. Realizirana so bila vsa sredstva iz proračuna 1996, izvajala so 
se tudi dela v okviru predobremenitev. 

6705 M 10-1/318 Petanjci - Murska Sobota (Cankarjeva cesta) 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 7.223.500 SIT 
Realizacija 7.223.475 SIT 
Ostanek 25 SIT 

Izdelan je bil idejni projekt Cankarjeve ceste. Ocenjena vrednost investicije znaša 150 mio 
SIT. S predvidenimi sredstvi je bil izdelan projekt ter odkupljena zemljišča. 

6706 R 326/1166 Sevnica - Planina 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 3.425.500 SIT 
Realizacija 3.425.500 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V planu je bila rekonstrukcija ceste med km 12.900 in km 14 000, vendar zaradi zamude 
pri izdelavi projektne dokumentacije v letu 1996 ni bilo možno oddati del in izvesti 
rekonstrukcije. Zato je bil izveden razpis za sanacijo plazu v km 18.970 v dolžini 140 m. 
Planska sredstva skupaj s sredstvi iz predobremenitve proračuna 1997 bodo zadostovala 
za izvedbo celotne sanacije. Podpisana je bila pogodba v vrednosti 29.482.153 SIT. 
Izvajalec je z deli začel novembra. Izvedena so bila samo pripravljalna dela. 

6708 R 348/1292 Sp. Duplek-Zg. Duplek-Dvorjane 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.300.000 SIT 

Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
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sofinanciranje občine Duplek 60.259.632 SIT 
Na osnovi izdelane projektne dokumentacije PGD-PZI je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Izdelan je razpis za oddajo izvedbenih del. Z izbranim izvajalcem del CP Maribor z 
vrednostjo ponudbe 204,855.001 SIT, zaradi nepotijene sofinancerske pogodbe, izvajalska 
pogodba še ni podpisana. Tudi investicijski program še ni potijen. 

6717 R 343/1430 Zreče (križišče) 
Sprejeti proračun 4.550.000 SIT 

Veljavni proračun 4.550.000 SIT 
Realizacija 4.550.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Za rekonstrukcijo križišča je bila v letu 1995 sklenjena pogodba, do 31.12.1996 pa 
izvedena dela v vrednosti 59.4 mio SIT (iz predobremenitve proračuna 1997 37.2 
mio SIT). Izvedena so zemeljska dela in prestavitve komunalne infrastrukture ter 
postavljena javna razsvetljava, na vozišču pa je položen nosilni sloj asfalta. Predvidoma 
bodo stroški dokončanja vseh del znašali cca 30 mio SIT. Povečanje stroškov so povzročila 
dodatna dela pri zamenjavi temeljnih tal ob prestavitvi ceste (potek nove trase preko 
smetišča), dopolnitev javne razsvetljave in zaščita in prestavitev komunalnih vodov. Vsa 
dela bi bilo možno izvesti do poletja 1997. 

6788 R 330/1189 Zgornja Besnica - Trebeljevo 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvedena je bila sanacija brežin od km 16,120 v dolžini 1100 m. Proračunska sredstva niso 
zadostovala za modernizacijo naslednjega odseka. 

6792 471 L Zelena meja (Pungart, Črni potok) 
Sprejeti proračun 27.900.000 SIT 

Veljavni proračun 27.900.000 SIT 
Realizacija 27.797.087 SIT 

Ostanek 102.913 SIT 
V okviru projekta zelena meja je bila sklenjena tripartitna pogodba za modernizacijo 
lokalne ceste L 3614 Lazec-Stari kot-Novi kot-državna meja v vrednosti 22.925.642 
SIT. Modernizacija ceste R 373 Lazec-Stari kot-Novi kot-državna meja v dolžini 9000 m 
je bila izvedena v avgustu 1996. 

6793 M 12-1/323-325 Lendava (obvoznica) 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.286.610 SIT 

Realizacija 9.286.606 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Izdelana je bila študija variant poteka obvoznice Lendave in Dolge vasi in idejni projekt 
izbrane trase Obvoznice v dolžini 8000 m. Vsa dosedaj izdelana dokumentacija je bila 
predana DARS-u, ki je po "Nacionalnem programu izgradnje avtocest" zadolžen za 
realizacijo obvoznic. 
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6794 R 320/1120 Sodražica - žlebič 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 6.454.589 SIT 
Realizacija 6.454.589 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izvajali so se odkupi zemljišč za obnovo vozišča na odseku od km 3 0 do km 4,200 in pri 
priključku v vas Sušje. Zaradi težav pri nadaljnem odkupu zemljišč je bil preostanek 
sredstev v višini 2,8 mio SIT prerazporejen s postavke. 

6796 R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem mostu 
Sprejeti proračun 65.100.000 SIT 

Veljavni proračun 53.400.650 SIT 
Realizacija 53.400.650 SIT 

Ostanek , 0 SIT 
Rekonstrukcija poteka od km 1.040 do km 1.710 v dolžini 670 m. Na zahtevo investitorja 
je bilo potrebno projekt PGD in PZI predelati. Nova širina ceste je 5.0 m in širina bankin 
0.50 m. Izvršena je bila revizija predelanega projekta. Na razpisu so bila dela oddana za 
52.585.849,70 SIT. Dela so stekla avgusta. Zgrajen je bil 28 m dolg AB propust, razširitev 
ceste v km 1.190, kamnita zložba v km 1.460, izvaja se nasip v km 1.300 ter sistem drenaž 
in propustov. V km 1.350 seje sprožil zemeljski plaz, ki se sanira (vgraditev novega nasipa 
iz kamnitega materiala). Zaradi dodatnih del (kamnita zložba) je bil potreben aneks v 
vrednosti 14,3 mio SIT. 

6797 R 301/1012 obvoznica Šempeter 
Sprejeti proračun 

67.000.000 SIT 
Veljavni proračun 67.000.000 SIT 

Realizacija 67.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Finančna sredstva so bila angažirana za izvedbo del na obvoznici Šempeter skladno s 
sofinancersko pogodbo med DARS in DRSC. Dela so v celoti izvedena in plačana. 

6798 M 10/282 Celje severna magistrala 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 0 SIT 
Realizacija 0 

SITObstoječa magistralna cesta je na omenjenem odseku urejena kot dvopasovnica. Na trasi 
sta dve semaforizirani križišči (križišče Dečkova-Bežigrajska z Mariborsko ter križišče 

Trnoveljska-Podjavorškova z Mariborsko) s pasovi za leve zavijalce. Trasa novopredvidene 
ceste naj v maximalni možni meri ohranja obstoječo traso, predvideva se širitev ceste - ureditev 

v štiripasovnico. Potrebno je ustrezno voditi peš in kolesarski promet ob magistralni cesti. 
Urediti je potrebno odvodnjavanje. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

*************************************************************** 
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6799 R 314/1077 - 1078 Školja Loka (Stari Dvor - Petrol) 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 je bila v pripravi dokumentacija za rekonstrukcijo mestne ceste z vso 
pripadajočo infrastrukturo od km 0.000 v dolžini 1600 m. Stroški bodo precej visoki zaradi 
mestnega značaja ceste. Vsa proračunska sredstva so bila namenjena kritju stroškov 
izdelave tehnične dokumentacije in plačilu odškodnin za potrebna zemljišča. Z deli bo 
možno pričeti v letu 1997 po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Sofinancer del bo Občina 
Školja Loka. 

6975 Zelena meja (Bezgarji) 
Sprejeti proračun 38.000.000 SIT 

Veljavni proračun 38.000.000 SIT 
Realizacija 37.987.052 SIT 
Ostanek 12.948 SIT 

Za plačilo v letu 1995 izvedenih del pri asfaltiranju lokalnbe ceste žaga-Bilpa-Dol. Laze je 
bilo plačano 13,3 mio SIT. Za preostala sredstva 21,7 mio SIT so se zemeljska dela 
nadaljevala na odseku Bezgaiji-Bezgovica v dolžini 2.075 m. Pri gradnji so se zaradi 
neugodnih geoloških razmer pojavila dodatna dela, zaradi nestabilne brežine pa je bilo 
potrebno izjesti kamnito zložbo. Naknadno so bili sprojektirani tudi štiije ploščati propusti. 
Dva je bilo možno nadomestiti z cengšo izvedbo okroglih cevnih propustov fi 140. Zaradi 
težav pri pridobivanju zemljišč so se dela na zadnjih 500 m trase zavlekla. Pripravljen je bil 
razpis za gradnjo dveh ploščatih propustov v vrednosti 38 mio SIT, izbran izvajalec. 
Pogodba je v fazi podpisovanja. Odsek Bezgovica-Bezgaiji dolžine 2075 m je izveden v 
tamponu. 

6977 M 10-10/1040 Prapetno 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 3.926.330 
SIT 

Realizacija 3.926.325 
SIT 

Ostanek 5 SIT 
Izdelana je lokacijska dokumentacija. Izdelan je projekt PGD/PZI (IBT Ljubljana). Projekt 
PGD/PZI je bil revidiran. Komisija je projekt zavrnila, ker je bil nepopoln in sicer : 
a) naročiti in izdelati je potrebno zaključno geološko poročilo z navodili projektantu o 

sanaciji plazu ; 
b) naročiti in izdelati je dopolnila k hidrološkem poročilu ; 
c) preveriti je rešitve v projektu mostu ; 
d) na podlagi zgornjih rešitev bomo izdelali projektno nalogo, ki bo podlaga za 

dokončanje projekta. 
V teku so aktivnosti glede na sklepe revizijske komisije. Ponovna revizija bo predvidoma maja 
1997. 
Lokacijsko dovoljenje je izdano decembra 1996. 
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6978 R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica 
Sprejeti proračun 9.300.000 

Veljavni proračun 9.300.000 
Realizacija 9.300.000 

Ostanek 0 
Za planirana sredstva 9,3 mio SIT je bil izdelan projekt ceste od km 10.300 v dolžini 
1700m in odkupljena zemljišča. Pripravljen je bil razpis za modernizacijo na tem odseku 
ceste. Izbrani izvajalec je v oktobru začel z deli. V okviru proračunskih sredstev so bila 
izvedena zemeljska dela. 

6979 R 314/1085 most čez Dreto v Gornjem Gradu 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 11.900.000 SIT 

Realizacija 11.900.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Gradi se nadomestni most čez Dreto s cestnimi priključki v dolžini 300 m. Sklenjena je 
dvoletna pogodba z rokom dokončanja 31.05.1997. Zaradi prepozno izdanega gradbenega 
dovoljenja ni bilo možno v letu 1996 izvršiti vseh planiranih del, zato je bil del denarja 
prerazporejen. 

6982 R 351/1302 dve inundaciji v Veržeju 
Sprejeti proračun 

37.200.000 SIT 
Veljavni proračun 4.390.000 SIT 

Realizacija 4.390.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
V izdelavi je projekt PGD in lokacijska dokumentacija za pet inundacijskih objektov in 
ceste v dolžini 1400 m. Izdelane so preliminarne vodarske osnove za oceno pretočnosti in 
velikosti inundacijskih odprtin ter geološke preizkave terena. Vodna uprava (MOP) je 
izdala smernice za izdelavo vodnogospodarskih pogojev za izdelavo mostov v Veržeju. 
Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja lokacijskega in gradbenega dovoljenja je bilo 
del denarja prerazporejenega. 

7239 M 10-5/346 Ajdovščina križišča 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 12.402.000 SIT 

Realizacija 12.401.999 SIT 
Ostanek 

1 SIT 
Zaključeni so bili vsi upravni postopki, pridobljena, revidirana tn potrjena je projektna 
dokumentacija PGD/PZI, gradbeno dovoljenje je bilo izdano v februarju 1997. Pogodba za 
izvajanje del je sklenjena z SGP Primorjem, pričetek del v marcu 1997. Zaradi nenačrtovano 
dolgotrajnega postopka so bila sredstva prerazporejena. 

7240 M 10-10/1033 križišče Kalce 
Sprejeti proračun 

SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
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9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.300.000 SIT 

Realizacija 9.300.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Za izvajanje križišča M 10-10/1033 je bila sklenjena gradbena pogodba z SGP Primorje 
Ajdovščina . Izvajalec je na podlagi odločbe o priglasitvi del pričel z deli v novembru 1996. 
Zaradi neugodnih vremenskih razmer in zimskega obdobja so dela v decembra 1996 
prekinjena. Na odločbo o priglasitvi del so bile vročene štiri pritožbe krajanov, ki jih je upravni 
organ Občine Logatec odstopil MOP-u. Ker odločba o priglasitvi del ni pravnomočna z deli 
ne bo možno pričeti do razrešitve. 
Občina Logatec se je zavezala, da bo uredila cestno infrastrukturo (vključujoč vse 
pritožbenike) z povezavo na rekonstruirano križišče M 10-10/R 378, za katerega je v postopku 
izdelava lokacijske dokumentacije. 

7242 M 10-3/328 Debro-Laško 
Sprejeti proračun 

44.000.000 SIT 
Veljavni proračun 44.000.000 SIT 

Realizacija 44.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Postavka predstavlja sofinanciranje mostu čez Savinjo in priključka na desnem bregu na 
magistralno cesto M 10-3, odsek 328. Sklenjena je sofinancerska pogodba z občino Laško, 
kjer znaša delež države 67.0 mio SIT. Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 1996 pa 
dokončana in v celoti obračunana. 

7244 R 345/1282 most čez Sušico v Lesičnem 
Sprejeti proračun 

18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 18.600.000 SIT 

Realizacija 18.600.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
Gradi se nadomestni most čez Sušico s čestnimi priključki v dolžini 50 m. Sklenjena je 
dvoletna pogodba z rokom dokončanja 15.05.1997. 

7245 R 359a/1330 most čez Svečino v Plaču 
Sprejeti proračun 

18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 18.600.000 SIT 

Realizacija 18.600.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Gradi se nadomestni most čez Svečino s cestnimi priključki v dolžini 200 m. Sklenjena je 
dvoletna pogodba z rokom dokončanja 30.04.1997. 

7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 
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Realizacija 27.516.536 SIT 
Ostanek 383.464 SIT 

Geološko-geotehnične raziskave so bile izvedene na 17 lokacijah. Projekti sanacij plazov 
in usadov so bili naročeni za 13 lokacij. Vsa dela so bila izvedena in oddana, razen idejnega 
projekta plazu pod Elblom na M 10-1, kjer so potrebne dodatne variantne rešitve. 
Geodetski posnetki so bili izvedeni na 6 lokacijah. 

7274 Odprava posledic neurij v letu 1995 
Sprejeti proračun 

300.000.000 SIT 
Veljavni proračun300.000.000 SIT 

Realizacija300.000.000 SIT • 
Ostanek 0 SIT 

Sredstva so bila angažirana za takojšnjo vzpostavitev prevoznosti ob naravnih "nesrečah. 

7289 R 336/1222 Hrastnik-Dol 
Sprejeti proračun 

39.000.000 SIT 
Veljavni proračun 39.000.000 SIT 

Realizacija 39.000.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Zgrajen je nov propust, regulacija potoka Brnica in rekonstruirana cesta v dolžini 340 m. 
Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 1996 pa dokončana in v celoti obračunana. 

7297 R 319/1111 Gorenja vas-Trebija 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 5.995.410 SIT 

Realizacija 5.995.406 SIT 
Ostanek 4 SIT 

Projektno dokumentacijo je izdelal OZZING d.o.o. Trbovlje in je v revidiranju. Revizijska 
komisija bo konec marca 1997. Za 4 avtobusna postajališča še ni sklenjen aneks za izdelavo 
projekta. Soglasja so pridobljena, razen vodnogospodarsko soglasje in soglasje LRZVNKD, 
ki sta v pridobivanju. Pridobljeni so podatki o zemljiščih na podlagi le-teh se bo pridobivalo 
zemljišča. Po odločbi o spremembi namembnosti kmetijskega zemljišča odškodnine niso 
plačane (III. in IV.faza). 

S' 
7298 R 302/1029 most čez Limarico v Trenti 

Sprejeti proračun 
74.400.000 SIT 

Veljavni proračun 44.400.000 SIT 
Realizacija 44.400.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Gradi se nov objekt čez reko Limarico in rekonstruira neustrezen del trase pred in za 
mostom v skupni dolžini 50 m. Sklenjena je dvoletna pogodba z rokom dokončanja 
31.05.1997. Zaradi prepozno izdanega gradbenega dovoljenja ni bilo možno v letu 1996 
izvršiti vseh planiranih del, zato je bilo 30,0 mio SIT prerazporejenih. 

7299 M 4/256 križišče Jugorje 
Sprejeti proračun 
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4.650.000 SIT 
Veljavni proračun 2.323.650 SIT 

Realizacija 2.323.650 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Za predvidena sredstva po planu 1996 seje izdeloval projekt PZI. Projekt predvideva 3. 
zavijalni pas na M 6 za priključek lokalne ceste proti Semiču v naselju Jugoije. Projekt je 
v končni fazi izdelave. Ostanek sredstev v višini 2.326.326.350 SIT je bil prerazporejen. 

7300 R 370/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 963.800 SIT 
Realizacija 963.795 SIT 

Ostanek 5 SIT 
Del planskih sredstev je bil angažiran za plačilo projektov in odkup zemljišč. Ker je bil 
projekt za izvedbo izdelan za prva fazo modernizacije, to je od km 9.300 do km 10.300 
(navezava na asfalt skozi Ribnico) šele konec oktobra (brez revizije), ni bilo možno izvesti 
razpisa za izvedbo del in se gradnja ni pričela. Zato predobremenitev proračuna ni bila 
izkoriščena. 

7301 R 357/1320 Kranjčeva v Lendavi 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 4.908.330 SIT 
Realizacija 4.908.330 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izdelan je bil PZI za rekonstrukcijo ceste na odseku od km 0.355 v dolžini 652 m. Odsek 
se je preplastil iz sredstev postavke Obnova uničenih in poškodovanih odsekov M, R, L 
cest. Preostala sredstva v proračunu so bila namenjena za izdelavo študije variant 
novogradnje dela regionalne ceste zaradi preložitve tranzitnega prometa izven strnjenega 
naselja. Občina Lendava se ni strinjala z nobeno varianto, ki jo je izdelal BPI Maribor. 
Postopek je zastal, zato so bila sredstva prerazporejena. 

7302 R 337/1234 Majšperk - Jurovci 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.649.851 SIT 

Ostanek 149 SIT 
Narejena je bila projektna dokumentacija za odsek od km 2.010 v dolžini 2070 m. Na 
osnovi podpisane izvajalske pogodbe v mesecu oktobru, z izvajalcem del CP Maribor v 
skupni vrednosti 34,459.159 SIT smo v letu 1996, razen asfalterskihi del, končali vsa ostala 
s pogodbo določena dela. Asfaltiranje vozišča sledi v pomladnih mesecih takoj, ko bodo 
asfaltne baze zopet obratovale. 

7303 R 329 Moravče - Čatež 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 0 SIT 
Realizacija 0 SIT 

Pripravljal seje projekt modernizacije makadamske ceste, za katerega pa so vodarji izdali 
smernice, ki predvidevajo dvig nivelete za dva metra po celi dolžini. Zato je bilo naročeno 
preprojektiranje z minimalnimi elementi s čimer pa se občina ne strinja v celoti. Zato 
planirana sredstva niso bila angažirana za nadaljnjo izdelavo projektov. 
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7304 R 314/1072 Hudajužna 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 3.688.000 
SIT 

Realizacija 3.688.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

V območju Hude južne je del ceste izveden v območju strmo odsekanega pobočja s 
katerega padajo skale in kamenje. Zaradi nevarnosti za ljudi je odločeno, da se cesta 
prestavi na drugo stran reke Bače, katera dela zavoj v območju prestavitve. Potrebno je 
zgraditi dva mostova preko Bače, prestaviti cesto in urediti strugo reke Bače. Izdelana je 
lokacijska dokumentacija in PGD projekti. S postavke je bilo prerazporejenih 0,9 mio SIT. 

7305 M 10 -3/330 Širje - Zidani most 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V izdelavi je lokacijska dokumentacija in projekta PZI, PGD. Naročeno je bilo tudi 
geološko poročilo ter vodnogospodarske smernice. Dela se bodo lahko pričela šele v letu 
1997, zato so bila planska sredstva porabljena za plačilo projektov in odkupe potrebnih 
zemljišč. 

7306 M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik 
Sprejeti proračun * 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Za projekt rekonstrukcije ceste je bila potijena projektna naloga za odsek od km 3.750 do 
km 4.500. Izdelan je bil tudi projekt PZI. V okviru rekonstrukcije se izvaja širitev ceste za 
0,5 m, odvodnjavanje skupaj s propusti in ureditev brežin. Pridobljeno je bilo tudi soglasje 
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju v zvezi s projektom bencinske 
črpalke, ki se povezuje s cestnim projektom. Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši 
ponudnik. Podpisana je bila pogodba v višini 39.952.283 SIT, s podjetjem PETROL pa je 
bila tudi podpisana sofinancerska pogodba v vrednosti 3.554.976 SIT. Dela so zaradi zime 
prekinjena. 

7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas - Bič 
Sprejeti proračun 10.000.000 SIT 

Veljavni proračun 10.000.000 SIT 
Realizacija 10.000.000 

SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvedena je bila preplastitev priključka na Ml v Radohovi vasi v dolžini 248 m in v 
nadaljevanju preplastitev L 7722 v dolžini 268 m do R 365. Dela so v celoti končana. 

201 Investicijsko vzdrževanje 

Ministrstvo za promet in zveze / 52 

poročevalec, št. 36/1 316 31. maj 1999 



1139 Ukrepi za odpravo črnih točk 
Sprejeti proračun 

148.800.000 SIT 
Veljavni proračun 148.800.000 SIT 

Realizacija 148.795.841 SIT 
Ostanek 4.158 SIT 

V okviru proračunske postavke so se izvajali ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na 
magistralnih in regionalnih cestah in sicer: 

• postavitev prometnih znakov spremenljive vsebine na 16. lokacijah, 
• semaforizacija križišč in prehodov za pešce na 4. lokacijah, 
• izboljšanje tornih karakteristik vozišča na 5. lokacijah, 
• drugi gradbeni ukrepi na 10 lokacijah. 

Iz postavke se je financirala tudi zapora 37 prometno nevarnih črnih priključkov na 
magistralno cesto M 1 med Trebnjim in mejo z Republiko Hrvaško, ter zamenjava 350 
polkrožnih zaključnic na varnostnih ograjah z vkopanimi zaključnicami. 
Vsa predvidena dela, razen del po dvoletnih pogodbah, so bila izvedena ter vsa sredstva na 
postavki porabljena.' 

1146 Osvetlitev prehodov za pešce 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 46.500.000 SIT 

Realizacija 46.499.890 SIT 
Ostanek 109 SIT 

Iz proračunske postavke se je financirala ureditev in osvetlitev prehodov za pešce na 11. 
lokacijah. Vsa dela so bila izvedena, sredstva na postavki pa v celoti porabljena. 
Sredstva na postavki niso zadoščala za izvedbo del na vseh evidentiranih lokacijah, zato smo 
večino predlogov morali uvrstiti v predlog plana za leto 1997. 

1151 Oprema cest 
Sprejeti proračun 

37.200.000 SIT 
Veljavni proračun 41.700.000 SIT 

Realizacija 41.700.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Iz proračunske postavke so se financirala naslednja dela: 
• osvetlitev treh tunelov, 
• zamenjava dotrajane signalizacije v enem tunelu, 
• semaforizacija treh križišč, 
•. postavitev zaščitve ograje (new jersey) na enem odseku. 

Poleg navedenega se je iz sredstev postavke financirala ureditev signalizacije, parkirišč in 
pešpoti za potrebe obiska Papeža Janeza Pavla II. v Postojni. 
Vsa predvidena dela na postavki so bila izvedena, sredstva pa v celoti porabljena. 

1153 Počivališča in avtobusne postaje 
Sprejeti proračun 

9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.300.000 SIT 

Realizacija 9.269.606 SIT 
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Ostanek 30.394 SIT 
Iz proračunske postavke se je financirala: 

• ureditev para avtobusnih postajališč v Ljutomeru in 
• ureditev (oprema) počivališč ob magistralni cesti M 1 na področju Cestnega podjetja 

Kranj. 
Vsa predvidena dela so bila izvedena in sredstva na postavki v celoti porabljena. 

1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih 
Sprejeti proračun 20.000.000 SIT 

Veljavni proračun 20.000.000 SIT 
Realizacija 19.999.052 SIT 

Ostanek 948 SJT 
V letu 1996 je bilo opravljenih 124 komisijskih in tehničnih pregledov izvedenih del. Na 
večini objektov so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti pred 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Največ ugotovljenih pomanjkljivosti se nanaša na 
zagotovitev ustrezne prometne varnosti. Na večini izvedenih obnovitevnih del niso 
postavljene varovalne ograje, oziroma stare in prenizke ograje niso zamenjane z novimi. 
Za izvedbo najbolj nujnih dodatnih del na pregledanih objektih je bilo skenjenih 18 pogodb 
v skupni vrednosti 19.999.052 SIT. Na ostalih pregledanih objektih ugotovljene 
pomanjkljivosti niso odpravljene, predvsem na objektih, kjer je za izvedbo dodatnih del 
potrebno zagotoviti večja finančna sredstva, ki presegajo namen sredstev te planske 
postavke. 
Sklenjene so bile pogodbe za dodatna dela na naslednjih cestnih odsekih: 

1. R 324/1148 Ig-Škofljica, Ig 
2. R 364/1342 žuniči-Preloka 
3*. R 342/1266 Šentvid-Zavodnje 
4. R 334/1208 Livold-Brezovica, Knežja Lipa 
5. R 353/131 1 Pavlovci-Ormož 
6. M2/238 Škocjan-Ruda, Koper 
7. R 337/1233 Poljčane-Majšperk 
8. R 326/1159 žužemberk-Pluska 
9. R 312/1063 Col-Predmeja ( več odsekov) 
10. R 320/1120 Sodražica-žlebič 
11. R 336/1216 želodnik-Drtija, Moravče 
12. R 322/1 135 Kokrica-Kranj, c. Staneta žagaija 
13. R 309/1059 Aver-Gračišče, Kubed 
14. M1/224 Otočec-Dobruška vas, Otočec 
15. R 355/1315 Vaneča-Dankovci, Moščanjci 
16. R312a/1067 Solkan-Lokve 
17. R 361/1322 Hoče-Pohoije, Reka 
18. evidenčna pogodba za plačilo stroškov tehničnih pregledov 

Večje pomankljivosti, ki niso odpravljene so bile ugotovljene na naslednjih objektih: 

R 322/1134 Tržič-Križe ureditev pločnikov v križišču Benk v skladu s 
projektom 

R 336/1222 Hrastnik-Dol sanacija podpornega zidu in deformiranega 
vozišča na mestu aktivnega plazu ter odstranitev 
previsne skale v prostem profilu vozišča 
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R 362/1333 Senovo-Brestanica dokončanje pločnika v dolžini 1350 m v skladu s 
projektom 

R 336b/1228 Kolodvorska c. v 
Zagorju 

dela na zavarovanju vodotoka v skladu z 
vodnogospodarskim soglasjem 

R 320/1120 Sodražica-žlebič dokončanje del na krivini v km 5,250 v skladu s 
projektom 

R 342/1226 Šentvid-Zavodnje sanacija zidu in aktivnega zidu pri vodnjaku 
Ramšak 

R 342/1265 Črna-Šentvid sanacija in protierozijska zaščita brežin 
M 10/293 želodnik-Dob prestavitev PTT kabla v skladu s soglasjem 

Telekoma in izvedba zavarovanja pred hrupom v 
skladu s sanitarnim soglasjem 

M 10/280,281 Križišče Ulipi izvedba avtobusnega postajališča v skladu s 
projektom 

R 301a/1019 Cesta na Mangrt ureditev betonskih parapetnih zidov 
M 10/311 Črni Kal preplastitev celotnega tretjega pasu na Črnem 

Kalu 
R 372/1436 Preseije-Rakitna dokončanje del na ureditvi odvodnjavanja in 

postavitvi odbojnih ograj v skladu s projektom 
R 368/1351 Prebold prestavitev trafo postaje iz profila ceste 
R 358c/l 327 Stročja vas-Ljutomer izvedba križanja z železniško progo v skladu s 

soglasjem Sž 

1167 Ostalo in sofinanciranje 
Sprejeti proračun 

65.000.000 SIT 
Veljavni proračun 65.000.000 SIT 

Realizacija 65.000.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

V letu 1996 seje nadaljevala sanacija mostu Kandija čez Krko v Novem mestu. V okviru 
sofinancerske pogodbe z mestno občino Novo mesto je po dvoletni pogodbi realiziranih 
32.753.108 SIT v letu 1996. Predmet pogodbe je bila sanacija jeklene nosilne konstrukcije 
mostu in sanacija kamnitih obrežnih opornikov cestnega mostu, vozišča in priključkov z 
izdelavo projekta sanacije. Investicijska dela je vodila Mestna občina Novo mesto s svojimi 
strokovnimi službami. Dela so končana in finančno zaključena. 
Sklenjena je bila tripartitna pogodba za izvedbo gradbenih del pri rekonstrukciji križišča 
Polule pri Celju na cesti M 10-3/328 Celje - Šmarjeta z deležem RS v vrednosti 5.381.566 
SIT. Dela so končana in finančno zaključena. 
Sklenjena je bila tripartitna pogodba za izvedbo elektroinštalacijskih del pri rekonstrukciji 
križišča Polule pri Celju z deležem RS v vrednosti 3.029.163 SIT. Dela so končana in 
finančno zaključena. 
Sklenjena je pogodba o sofinanciranju pri rekonstrukciji dela regionalne ceste R 322 v 
Mengšu v znesku 10.035.192 SIT. Dela so v okviru sofinanciranja končana in finančno 
zaključena. 
V okviru sofinanciranja je RS sodelovala z Občino Šentjernej pri ureditvi križišča 
regionalne ceste R 333/1204 Novo mesto-Šentjernej z lokalno cesto L 5854. V ta namen 
je občina izvedla razpis za oddajo del in izbrala izvajalca. Občina je pridobila tudi vsa 
potrebna zemljišča in odločbo o priglasitvi del. Skupna vrednost investicije je znašala 
18.139.545 SIT. Sofinancerski delež RS znaša 10.040.520 SIT, delež občine pa znaša 
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8.773.024 SIT. Dela so v okviru sofinanciranja končana in finančno zaključena. 

1174 Popravila lesenih mostov na R cestah 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 

Realizacija 27.900.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

S sredstvi na zadevni proračunski postavki so bili popravljeni naslednji leseni mostovi: 
- objekt pri Studenicah na R 337/1233 v km 3.550 
- most čez Kotredeščico na R 336/1219 Zagoije-Bevško 
- razširitev mostu čez Škofeljščico na Škofljici v leseni izvedbi na M 6/261 
- dva mostova čez Krko v Kostanjevici na R 333/1205 
- most v Lokah na R 326/1441 
- most v Hudi luknji na M 10-8/1260 
- most na cesti R 345/1278 žiče-Dole 
- most na cesti R R 340/1251 v Logarski dolini 
- most na cesti R 316/1098 v Stari Fužini 

1220 R 352/1307 Segovci - Podgrad 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi. Izvajalec je v letu 1996 nadaljeval z deli na 
prestavitvi telefonskega voda, postavitvi betonskih robnikov, polaganju nosilnega asfalta 
in AB. Zaradi dodatnih del (zamenjava nenosilnih tal, prestavitev električnega in 
telefonskega kabla zaradi spremembe trase) na postavki manjka še cca. 20 mio SIT, katere 
bi bilo potrebno zagotoviti v letu 1997. 

1254 Elementar - naravne nesreče M ceste 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 

Realizacija 27.900.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Sredstva so bila angažirana za takojšnjo vzpostavitev prevoznosti ob naravnih nesrečah. 

1255 Elementar - naravne nesreče R ceste 
Sprejeti proračun 

93.000.000 SIT 
Veljavni proračun 93.000.000 SIT 

Realizacija 93.000.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Sredstva so bila angažirana za takojšnjo vzpostavitev prevoznosti ob naravnih nesrečah. 

1634 M 10-5/344 Razdrto - Manče 
Sprejeti proračun 15.000.000 SIT 

Veljavni proračun 15.000.000 SIT 
Realizacija 15.000.000 
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SIT 
Ostanek 0 SIT 

Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi. Vrednost aneksa v letu 1996 je 15 mio SIT. Dela 
po aneksu (dokončanje nadomestne gradnje župnišča, kanalizacije in rekonstrukcije ceste) 
so končana. 

1639 Manjša intervencijska popravila objektov 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 74.400.000 SIT 

Realizacija 74.400.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

S sredstvi na zadevni proračunski postavki so bila izvršena popravila na naslednjih objektih: 
- izgradnja nadomestnega propusta na R 338/1242 Bizeljsko - Brežice 
- ureditev podpornega zidu, hodnika in ograje pri mostu čez Savo v Krškem 
- sanacija omejenega mostu čez Rašico v Rašici na M 6/261 
- sanacija nadvoza in priključkov nad M 1/229 Čatež - Obrežje 
- sanacija voziščnega ustroja in ograj na podvozu za železnico v Šmaiju pri Sevnici na R 
326 
- sanacija parapetnih zidov in robnega venca na viaduktu na cesti M 10/292 Trojane - 
želodnik 
- gradnja priključnega mostu na R 340 pri Apnenšku 
- interventna sanacija predora na Ljubelju na M 1-1/232 

1646 R 355/1315 Martjanci - Petrovci 
Sprejeti proračun 31.000.000 SIT 

Veljavni proračun 31.000.000 SIT 
Realizacija 31.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Dela so se nadaljevala po dvoletni pogodbi. Sredstva predvidena s proračunom so 
zadostovala za dokončanje del. Urejena je bila prometna signalizacija, postavljena 
varnostna ograja, dokončani obcestni jarki ter položen asfaltbeton po celotnem odseku 
trase. Opravljen je bil tehnični prevzem, ugotovljene so bile manjše pomanjkljivosti, ki so 
bile odpravljene, vendar še niso plačane. 

1655 Sanacija brežin na M in R cestah 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 46.500.000 SIT 

Realizacija 46.497.145 SIT 
Ostanek 2.855 SIT 

Izvedene so bile sanacije brežin na naslednjih cestnih odsekih: 
• R 326 Boštanj-Tržišče, odseka 308 in 309, 
• R 352 Sladki vrh, 
• R 324 Vrzdenec-Šentjošt, 
• M 10-10 želin-Reka - 1 brežina, 
• M 10-9 Trbovlje-Zagoije - 2 brežini. 
Vsa dela so bila v celoti končana. 

2680 R 301A/1019 cesta na Mangart 
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Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 
Veljavni proračun 4.650.000 SIT 

Realizacija 4.650.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Ocenjena vrednost vseh asfalterskih del je bila 40 mio SIT brez odbojnih ograj. Za 
razpoložljiva sredstva 17.4 mio SIT je bilo v letu 1996 izvedeno: fino planiranje, polaganje 
AB 0/16 v debelini 6 cm in širini 4 m, čiščenje betonskih koritnic ter urejene bankine. 
Modernizacija je potekala na sledečih odsekih: od km 5 .950 do km 6.450 od km 6.600 do 
km 7.700, od km 7.900 do km 8.100 in od km 8.400 do km 8.900. Opravljen je bil 
komijski pregled. 

2698 M 1/207 Žirovnica - Lesce 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 je bila izdelana tehnična dokumentacija za izvedbo del na odseku od km 2,583 
do km 2,883 in od km 3,667 do km 5 0. Višina izbrane ponudbe za dela na obeh odsekih 
je znašala 45,7 mio SIT. V okviru proračunskih sredstev in predobremenitve proračuna 
1997 je bila v letu 1996 izvedena preplastitev na leta 1994 rezkanem odseku od km 3.667 
do km 5.000, oziroma od izvoza avtoceste do izvoza R 315 proti Jesenicam, vključno s 
preplastitvijo nadvoza nad R 315. Razpisan odsek od km 2,583 do km 2,883 ostane 
nerealiziran. 

2702 R 368/1351 Prebold 
Sprejeti proračun 31.000.000 SIT 

Veljavni proračun 30.786.300 SIT 
Realizacija 30.045.072 

SIT 
Ostanek 741.227 SIT 

V letu 1996 so bila dokončana v preteklih letih pričeta dela na odseku od km 2.307 v 
dolžini 1226 m. Vsa dela so bila fizično zaključena in finančno obračunana v okviru 
sredstev po proračunski postavki. 

2715 R 333/1206 Križaj - Čatež ob Savi 
Sprejeti proračun 23.250.000 SIT 

Veljavni proračun 23.250.000 SIT 
Realizacija 21.159.898 SIT 

Ostanek 90.102 SIT 
Nadaljevala so se dela začeta v letu 1995. Na podlagi razpisa je bila izvedena preplastitev 
odseka od km 0.000 v dolžini 1800 m. Dela so v celoti končana in finančno zaključena. 

2721 R 326/1162 Trebnje - Mokronog 
Sprejeti proračun 27.900.000 SIT 

Veljavni proračun 27.198.300 SIT 
Realizacija 27.198.300 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Nadaljevala seje rekonstrukcija ceste. Odsek je bil razdeljen na dva dela: od km 1.960 do 
km 3.100 in od km 3.100 do km 4.040. Podpisana je bila pogodba v vrednosti 34.865.772 
SIT za drugi odsek. Dela na tem odseku so stekla v septembru. Na 80 % trase je bil zgrajen 
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nasip za razširitev ceste levo in desno od obstoječega vozišča. Na zamočviijenih tleh so bila 
zamenjana nenosilna temeljna tla. Podpisan je bil aneks za dodatna in več dela v višini 
4.182.294 SIT. Položena je bila prva asfaltna plast v bitodrobiiju. Zaradi zime so bila dela 
prekinjena. Za dokončanje del v okviru pogodbene obveznosti je v planu 1997 potrebno 
zagotoviti 20 mio SIT, preostali del je bil plačan v letu 1996. 

2726 R 333/1205 Kostanjevica - Križaj 
Sprejeti proračun 20.000.000 SIT 

Veljavni proračun 20.000.000 SIT 
Realizacija 20.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Nadaljevala so se dela na odseku od km 8.075 v dolžini 945 m. Na tem odseku so bili 
izboljšani elementi ceste, izveden propust, odvodnjavanje in zgornji ustroj. Odsek je 
dokončan. Na odseku od km 9,020 do km 10,035 je bil položen asfaltbeton. Preplaščen je 
bil tudi odsek od mostu čez Krko v Kostanjevici v km 7,593 do km 8,075. Dela so 
končana. 

2728 Program PHARE (Učja) 
Sprejeti proračun 

4.650.000 SIT 
Veljavni proračun 4.650.000 SIT 

Realizacija 4.481.000 SIT 
Ostanek 169.000 SIT 

Za modernizacijo navedene ceste je bil v letu 1996 sklenjen aneks v vrednosti 4.481.000 
SIT (planska sredstva 1996) ter za vrednost 12.519.000 SIT za sredstva preobremeniteva. 
Poleg tega je bil sklenjen drugi aneks v vrednosti 15.983.926 SIT za sredstva programa 
PHARE, vendar so ta sredstva na drugi planski postavki (8201). 
Finančna konstrukcija je torej sledeča: 
- porabljena sredstva v letu 1995 13.000.000 
SIT 
- proračun 1996 . 4.481.000 SIT 
- preobremenitev 1997 12.519.000 SIT 
- konto 8201 ( sredstva Phare) 15.983.926 
SIT — 

Skupaj: 45.983.926 SIT 
Izvršena in plačana so vsa dela (zemeljska dela, ureditev odvodnjavanja, oporni zidovi, 
položitev tampona in bitudrobirja na celotni trasi) razen dela' po predobremenitvi 
(asfaltbeton, krone na zidovih in talna signalizacija) ki niso še niti izvedena in seveda tudi 
ne plačana. Dela, ki jih je še potrebno izvesti, so položitev asfaltbetona, krone na opornih 
zidovih ter talna signalizacija. 

2735 R 364/1343 Vinica - Stari trg 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Nadaljevala so se v letu 1995 začeta dela pri modernizaciji odseka Radenci-Stari trg od km 
17.200 v dolžini 2.940. V letu 1996 so bila izvedena zemeljska dela v vrednosti 19,3 mio 
SIT, od tega 10 mio SIT kot predobremenitev proračuna 1997. 
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2752 R 352/1306 Šentilj - Trate 
Sprejeti proračun 27.900.000 SIT 

Veljavni proračun 27.900.000 SIT 
Realizacija 27.900.000 SIT • 

Ostanek 0 SIT 
Nadaljevala so se dela pri rekonstrukciji odseka ceste od km 0.200 v dolžini 800 m po 
dvoletni pogodbi. Izvedena je bila kamnita zložba in nov propust fi 120 cm. Narejeni so bili 
nasipi, nakar se je z deli prekinilo zaradi pomanjkanja sredstev. Na urgenco DRSC je 
izvajalec nadaljeval z deli iz sredstev po preobremenitevu. Položena je bila nosilna plast 
asfalta BD 22. Z deli se bo nadaljevalo v letu 1997 (obrabna plast asfalta, dodatni težnostni 
nasip). 

2754 R 301/1004 žaga - Kobarid 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Vrednost razpisanih del na odseku ceste od km 3.800 v dolžini 2.200 m je bila 50 mio SIT. 
Razpoložljivih sredstev je bilo 43 mio SIT, zaradi tega se je odsek krajšal za 500 m. 
Izvedena je bila preplastitev s predhodno izravnavo, urejeni so bili jarki za odvodnjavanje 
in na posameznih odsekih so bili položeni robniki. Opravljen je bil komisijski pregled. Dela 
so delno izvedena, dokončana bodo v letu 1997. 

SIT 
SIT 
SIT 
SIT 

2757 Obvozi v času sanacij objektov 
Sprejeti proračun 

13.950.000 SIT 
Veljavni proračun 13.950.000 SIT 

Realizacija 13.949.999 SIT 
Ostanek 1 SIT 

Sredstva na zadevni proračunski postavka so bila izkorščena za sanacijo obvoza ob sanaciji 
mostu čez Dravo na Ptuju, za izvedbo začasnega obvoza v času sanacije mostu čez 
Babnišnico v Mednem na M 1/212 in za izgradnjo začasnega mostu v času sanacije mostu 
čez Pirešico v Pirešici na M 10-8/1262. 
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2755 R 336/1221 Trbovlje - Hrastnik 
Sprejeti proračun 9.300.000 

Veljavni proračun 9.300.000 
Realizacija 9.299.999 

Ostanek 1 
Dela so potekala po dvoletni pogodbi. Podpisan je bil dvoletni aneks v vrednosti 9,3 mio 
SIT za leto 1996 in preobremenitev proračuna 1997 v vrednosti 114,7 mio SIT. Pripravljen 
je bil popis del za dokončanje razpisanega odseka, ki zajema tudi stroške dokončanja 
regulacije potoka Bobnarica, brez katere ni možno nadaljevati modernizacije tega odseka. 
Položene so bile pobočne kanalete, izvedeni so bili propusti, pobočne drenaže. V gradnji 
je bila kamnita zložba v km 1.340, kjer je izveden tudi sistem pobočnih drenaž in del 
vzdolžne drenaže. V km 1.200je vgradnji podporni zid in v km 1.730 oporni zid. Saniran 
je tudi plaz, ki seje sprožil nad zidom. 
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2764 Sanacije propustov 
Sprejeti proračun 

74.400.000 SIT 
Veljavni proračun 74.400.000 SIT 

Realizacija 74.399.827 SIT 
Ostanek 173 SIT 

S sredstvi na zadevni proračunski postavki so bili popravljeni oz.zgrajeni naslednji propusti 

- izgradnja propusta na cesti R 378/1375 Trebija - žiri 
- sanacija objekta čez Pako v Velenju na cesti M 10-8/1260 
- izgradnja dveh propustov na cesti R 336/1223 Rimske toplice - Jurklošter 
- sanacija propusta v Gradišču na cesti R 333/1204 Novo mesto - Šentjernej 
- manjše sanacije šestih propustov na cesti M 10-4/341 in R 380/1378 
- izgradnja nadomestnega propusta na cesti R 352 pri Črncih 
- manjše sanacije dveh propustov na cesti R 342/1265 v km 5.900 in na cesti R 341/1255 
v 

km 4.500 

2766 R 342/1265 Črna-Šentvid 
Sprejeti proračun 

46.500.000 SIT 
Veljavni proračun 46.500.000 SIT 

, Realizacija 46.500.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Nadaljevala seje v letu 1995 začeta modernizacija odseka od km 16.692 v dolžini 2016 m. 
Po nalogu DRSC se je preverilo varianto z ožjim profilom. Preprojektirana je bila širina 
ceste iz 6.00 m na 5.00 m. Izvajala so se dela pri regulaciji Javorskega potoka, ki so bila 
v celoti izvedena. Dela so se nadaljevala tudi na nespornem delu trase (rešene odškodnine), 
kjer so se izvajale kaste in oporni zidovi in delno tudi trasa v makadamski izvedbi. Z deli 
se bo nadaljevalo v delu 1997. 

• 
2769 R 338/1241-1242 Bizeljsko 

Sprejeti proračun 37.200.000 SIT 
Veljavni proračun 37.200.000 SIT 

Realizacija 37.200.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Z razpoložljivimi sredstvi so se dela nadaljevala po dvoletni pogodbi pri prestavitvi 
komunalnih vodov, delni regulaciji potoka in izgradnji propustov. Zaradi težav pri odkupu 
zemljišč je bil izdelan korigiran projekt, ki je predvideval zmanjšanje stroškov odkupa in 
prestavitve komunalnih vodov. Izdano je bilo GD za del trase od km 6,942 do km 7,460, 
ki je v gradnji. Pojavili so se zemljiški problemi na drugem delu trase, kjer je krajevna 
skupnost zahtevala gradnjo obvoznice, vendar je od te zahteve odstopila. Ker leta 1996 ni 
bilo možno porabiti sredstev iz predobremenite, so bila ta sredstva porabljena za 
preplastitev cestnega odseka na odseku 1242 od km 0,600 do km 3 0 ter za položitev 
obrabne plasti na odseku, ki je bil rekonstruiran v letu 1994. Podpisan je bil aneks za 
položitev zaključnega asfaltbetona in preplastitev na odseku od km 0.600 do km 3.000 v 
vrednosti 22.600.177 SIT. Izvajajo se dela pri regulaciji Bizeljskega potoka, prestavitvi 
komunalnih vodov in zamenjave nenosilnih tal na odseku do bencinske črpalke. 

2777 Zaporni sloji in površinske prevleke 
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Sprejeti proračun 
484.571.000 SIT 

Veljavni proračurri81.208.600 SIT 
Realizacija481.202.524 SIT 

Ostanek 6.076 SIT 
Zaradi pomanjkanja sredstev v preteklih letih je veliko cestnih odsekov ostalo 
nedokončanih, to pomeni, da manjkajo zaporni sloji. Le-to pospešuje propadanje vozišč, 
na nekaterih odsekih pa je potrebno obrabno plast obnoviti. Odseki (18 kom v dolžini 22,9 
km) so bili obnovljeni po klasičnem postopku z asfaltbetonom. 

2782 Sanacije zidov 
Sprejeti proračun 

111.600.000 SIT 
Veljavni proračun 111.600.000 SIT 

Realizacija 111.436.722 SIT 
Ostanek 163.278 SIT 

V okviru postavke je bilo saniranih 15 zidov v skupni dolžini 1004 m. Saniranih je bilo 14 
zidov. 

2783 R 314/1076 Selca - Praprotno 
Sprejeti proračun 51.150.000 SIT 

Veljavni proračun 51.150.000 SIT 
Realizacija 51.150.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 seje nadaljevala rekonstrukcija odseka od km 4.200 do km 8.800. Na 
pododseku od km 4.200 do 5.000 dela še niso bila pričeta, na pododseku od 5.900 do km 
8.800 pa je bil v letu 1995 položen nosilni sloj asfalta. V letu 1996 so se dela odvijala na 
pododseku od km 5.000 do 5 .900, kjer je bila cesta zaradi hude zime popolnoma uničena. 
V okviru proračunskih sredstev so na temu pododseku izvedena zemeljska dela in položen 
bitudrobir. Stroški za dokončanje vseh del na odseku od km 5.000 do km 8.800 (obrabni 
sloj, ureditev bankin in prometne, signalizacije z odbojnimi ograjami ter deli po 
odškodninskih zahtevkih krajanov kot nadomestili za zemljišča) bodo v letu 1997 
predvidoma znašali 52 mio. SIT. V letu 1996 so bila sredstva predvidena s 
predobremenitvijo proračuna 1997 angažirana za položitev AB v višini 35 mio SIT, vendar 
del zaradi jesenskega obdobje ni bilo mogoče izvesti. Dela bodo izvedena v pomladanskem 
obdobju 1997. 

4022 Sanacije plazov 
Sprejeti proračun 

325.500.000 SIT 
Veljavni proračun325.500.000 SIT 

Realizacija325.246.525 SIT 
Ostanek 253.475 SIT 

V letu 1996 so bile končane sanacije, pričete v letu 1995, na naslednjih gradbiščih: 
1. R 321 plazovi in usadi na Lancovem, 
2 R 362 plaz na Goijaftah, 
3. R 346 plaz na Tratah, 
4. M 10-9 sanacije brežin na odseku Zagoije-Renke, H. faza, 
5 M 10-10 sanacije brežin na odseku Godovič-Zala, odseki 9, 10 in 11 
V letu 1996 so bile pričete in dokončane sanacije plazov na naslednjih cestnih odsekih, 
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oziroma lokacijah: 
1. R 319 pod Kladjem I, 
2. R 319 pod Kladjem II, 
3. R 330 plaz na cesti Zadvor-Trebeljevo, 
4. R 345 plaz na cesti Črnolica-Lesično v km 6,200, 
5. R 340 sanacija usada pred mostom v Ljubnem, 
6. R 314 sanacija plazu nad Smrečjem, 
7. R 348 sanacija plazu Vurberg (Dvoijane), 
8. R 342 sanacija usadov pred Merholčevimi ridami, 
9. M 10-10 sanacija brežin na cesti Godovič-Zala, odsek 1 la, 12, 13, 14 in 16, 
10. M 10-9 sanacija brežin na cesti Zagorje-Renke, III. faza, 
11. M 6 sanacija plazu in brežine Glinek, 
12. M 10 sanacija plazu Tepanje. 
Na gradbiščih: 
1. R 330 Rovanov klanec, 
2. M 1 plaz Šentilj, 
3. R 314 plaz na cesti Stahovica-Črnivec, 

so se v letu 1996 pričela sanacijska dela, ki so bila v skladu z dvoletnimi pogodbami in 
terminskimi plani dokončana v tolikšni meri, kolikor je bilo to predvideno. V letu 1997 se 
bodo na teh gradbiščih z obnovo vozišč dela dokončala do maja 1997. 

4023 Zasaditve in ozelenitve brežin 
Sprejeti proračun 

18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 18.600.000 SIT 

Realizacija 18.600.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Razpoložljiva sredstva so bila angažirana podobno, kot v preteklem letu kot vzorec 
racionalnega in ekološko naravnanega trošenja sredstev. V okviru postavke so bila 
izvedena naslednja dela: > 

PREDMET VRED V LETU 
VFGFTACTISK A ZAŠČITA RRF.žlN R 109/1059 MOSTT(*!TF. 8 208 217 SIT 
I l"RFDTTFV RRF7TN R 114/1 90« T TVOT D-RRF70VTP A PRT 939 875 SIT 
VF^FTAPTICVA 7 A^f^TTA RRF^NA R 700/1 OSO MO^TTt^F 4 ^«0 101 STT 
TTRFDTTFV O^OT 1PF KNF*TA T TPA - RRF7DVTPA NA R «10S17 STT 
7A^TTA RRFvfN T TVOT r)-RRF70VTrA NA R 174/190« 014 Q07 9TT 
7A<^TTA RRF*TN T TVOT n-RRF70VTPA NA R 774/109« 074 001 CTT 
T1RFDTTFV OT^OT TPF KNF5TA T TP A-RRF7PVTPA R 774/190« QO7^qi STT 
VFfrFTAPIT^K' A 7 A^PTTA RRF?TN R 700/1 OSO MOST^TF. 1 S1 7S7 STT 
PR OTIFR n/l Kk' A /AŠCITA SKAI NFCIA PORODI A R llft/l^l 97 885 SIT 
TTRFniTFV RRFvTN PT A7TTT AKFNPF R 779/1100 600 994 STT 
nonATNA nn a na t tr ffittvt rrf^tnna pt a7tit a^fnpf 475 8?? SIT 
Skupaj 18.600,000 SIT 

4081 R 324/1148 Ig 
Sprejeti proračun 23.250.000 SIT 

Veljavni proračun 23.250.000 SIT 
Realizacija 23.250.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Občina Ig je pisno izjavila, da ni možno pridobiti potrebnih zemljišč za rekonstrukcijo 

Ministrstvo za promet in zveze / 63 

31. maj 1999 327 poročevalec, št. 36/1 



zemljišča pri potoku Draščica. Zadevna proračunska postavka je bila uporabljena za 
rekonstrukcijo ceste R 324/1148 Ig - Škofljica v območju štirih novozgrajenih objektov 
(stacionaža od km 2 0 do km 3,600). Za ta dela je bil podpisan aneks v vrednosti 
23.250.000 SIT. Dela so bila izvedena novembra in so v celoti obračunana. 

4852 Obnove cest po odločbah PIRŠ 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 

Realizacija 27.900.000 SIT 
Ostanek 0 

SIT 
Sredstva so bila realizirana pri odpravi odločb, ki jih je izdal Prometni inšpektorat 
Republike Slovenije in sicer na sledečih cestnih odsekih ter za navedena dela: 

ŠL cesta odsek ime odseka T.ač. stac. dolžina ukrep 
] R 371 1359 sanacjja pobočia pod Starim gradom 3 580 50 m zaščitne 
7. R 333 1704 canar.ija vrmSfa Hnlcnnr.anjp prppla<jtitpv 

4853 M 1/220-227 nadvozi Višnja gora-Obrežje 
Sprejeti proračun 

20.460.000 SIT 
Veljavni proračun 20.460.000 SIT 

Realizacija 20.460.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

S sredstvi s te proračunske postavke sta izvedeni sanaciji dveh nadvozov nad magistralno 
cesto M 1 na odseku 226 v km 2.600 (Zaloke) in odseku 227 v km 5.480 (Sv. Urh), 
vključno s pristopnimi cestami v skupni dolžini 100 m. Investicija je pričeta v letu 1995, 
v letu 1996 pa dokončana in v celoti obračunana. 

4854 R 315/1089 Bled - Soteska 
Sprejeti proračun 22.500.000 SIT 

''Veljavni proračun 22.500.000 SIT 
Realizacija 22.500.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1994 so bila pričeta dela pri rekonstrukciji odseka od km 3.160 v dolžini 1200 m. 
Na odseku so na dolžini 600 m izvedena vsa dela razen obrabnega sloja. Na preostalem 
delu na geološko nestabilnem področju v območju "Mačkovca" pa je dokončana 
stabilizacija pobočja pod cesto (jet grouting ) in deloma pobočja nad cesto (zgornji dve 
etaži sidranih slopov). Skupna vrednost do sedaj izvedenih del znaša 110.2 mio SIT. Za 
dokončanje vseh del na odseku (spodnja etaža sidranih slopov, obrabni sloj in ozelenitev) 
so bila v letu 1996 angažirana sredstva proračuna 1997 (78.2 mio SIT). S temi sredstvi bo 
možno dela v celoti zaključiti predvidoma do julija 1997. 

4984 R 301F/1024 Zalošče 
Sprejeti proračun 50.000.000 SIT 

Veljavni proračun 43.622.538 
SIT 

Realizacija 43.597.896 SIT 
Ostanek 24.624 SIT 
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Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi na odseku od km 0.800 v dolžini 700 m. Kasneje 
je bila podaljšana stacionaža in sicer od km 0.000 do km 1.500 in vključuje tudi naselje 
Dornberk. Končana so bila dela na vseh zidovih. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč je 
bil hodnik za pešce od P1 do P6 prestavljen na drugo stran vozišča. Dela pri obnovi 
vodovoda in prestavitvi tel. kanalizacije so bilo končana. Na dolžini 300 m so bili položeni 
robniki in bitudrobir. Podpisan je bil aneks za dodatna in več dela kot posledica združitve 
dveh projektov (Zalošče - Dornberk) v znesku 24,6 mio SIT. Po sofinancerskem 
sporazumu je Mestna občina Nova Gorica financirala obnovo odseka v Dornberku v višini 
22 mio SIT. 

4987 R 345/1279 žiče-Dramlje 
Sprejeti proračun 3.720.000 SIT 

Veljavni proračun 3.720.000 SIT 
Realizacija 3.720.000 

SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvedena je bila modernizacija 2 km regionalne ceste v skromnejših izmerah, plačilo zapade 
v leto 97. 

4988 R 349/1293 Videm ob Ščavnici - Okoslavci 
Sprejeti proračun 14.000.000 SIT 

Veljavni proračun 10.000.000 SIT 
Realizacija 10.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Z deli je izvajalec nadaljeval po dvoletni pogodbi na navedenem odseku od km 0.760 v 
dolžini 1600 m. Izvedene so bile razširitve, prestavitve komunalnih vodov, propusti. Na 
celotnem odseku je bil položen BD 22. Asfaltbeton in horizontalno signalizacijo bo možno 
izvesti spomladi 1997. 

5557 M 1/368 Jesenice 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 so bila pričeta dela pri rekonstrukciji mestne ceste v samem centru Jesenic od 
km 3.000 v dolžini 900 m. Za izvedbo del je podpisana tristranska pogodba v skupni 
vrednosti 122.4 mio SIT, od česar krije občina Jesenice kot soinvestitor 24.9 mio SIT. V 
letu 96 so bila v celoti izvedena dela na 300m dolgem pododseku (razen obrabnega sloja). 
Dela na preostalem odseku bodo pričeta koncem marca 1997 in zaključena v juliju 1997. 
S pogodbo angažirana sredstva ne bodo zadoščala za dokončanje rekonstrukcije na 
celotnem predvidenem odseku. 

6274 Sanacije objektov na M in R cestah 
Sprejeti proračun 

235.000.000 SIT 
Veljavni proračun235.000.000 SIT 

Realizacija234.999.135 SIT 
Ostanek 

865 SIT 
Sredstva so porabljena za dokončanje sanacij 16 objektov in sicer : 
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Cesta/Odsek/Km Kraj Ime premostitve 

R 330/1190/150 ŠMARTNO 
R 330/1165/50 ŠMARTNO 
R 336-A/1227/750 IZLAKE 
M 10-5/345/2100 VIPAVA • 
M 10-10/1038/70 BAČA PRI MODREJ 
R305-C/1045/2300 NEBLO 
M 10-10/1005/1200 MLINSKO 
R 322/1138/3450 MENGEŠ 
R 341/1255/5100 PREVALJE 
M 11/352/2000 HAJDINA 
R 318/1104/400 J A VORNIK 
M 6/261/12200 TURJAK 
R 355/1316/2530 MURSKA SOBOTA 
M 3/244/6450 OžBALT 
M 10-8/123 8/1560 MESTINJE 
R 324/1148/2300 IG 

ČRNI POTOK 
REKA 
LESJI POTOK 
VIPAVA 
BAČA 
KOZBANJŠČEK 
IDRIJA 

PŠATA 
MEžA 
Nadvoz nad železnico 
SAVA 
BAJDINSKI POTOK 
LEDAVA 
ČRMEN1CA 
MESTINJŠČICA 
ŽELIMELJŠČICA 

Sanacije navedenih objektov so pričeta v letu 1995, v letu 1996 pa dokončane in v celoti 
obračunane. 

6484 R 330/1189 Sostro - Besnica 

V letu 1995 je bil izdelan projekt modernizacije ceste na pododseku od km 0.745 do km 
3.316. Javni razpis za oddajo del je bil na zahtevo investitoija ponovljen. Izbran je bil 
najcenejši ponudnik, vendar pogodba zaradi zapletov pri izbiri ponudnika ni bila podpisana. 
Potreben bo ponovni razpis gradbenih del zato planirana sredstva niso bila porabljena. 
6488 R 368/1351 Podmeja 

Podpisan je bil dvoletni aneks v vrednosti 48.616.420 SIT. Dokončane so bile odtočne 
glave izpustov, urejene bankine ter brežine. Zaradi slabih vremenskih razmer izvajalec ni 
začel z gradnjo zahtevnih podpornih in opornih konstrukcij. Dela so ponovno stekla 
novembra 1996. Zgrajen je bil propust v km 4.020 in kamnita zložba v km 4.000. Zaradi 
slabih geoloških razmer (plazovi) je pričakovati dodatna dela in povečan obseg investicije 
za cca 18 mio SIT. 

6492 M 10-5/347 Selo-Nova Gorica (Črniče) 

Dela je izvajalo SGP Primorje od januaija do 19.09.1996, ko je bil komisijski pregled izvedenih 
del. Po aneksu štev.2 je obveznost plačila v višini 31,937.863,00 SIT v letu 1997. 

Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 0 SIT 

Realizacija 0 SIT 

Sprejeti proračun 4-650.000 SIT 
Veljavni proračun 4.650.000 SIT 

Realizacija 4.650.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Sprejeti proračun 35.000.000 SIT 
Veljavni proračun 35.000.000 SIT 

Realizacija 35.000.000 SIT 
Ostanek 

0 SIT 
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Pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu so odpravljene, razen projekta izvedenih 
del, katerega obveznost je še izvajalca del. 

6494 R 312A/1067 Solkan - Lokve 
Sprejeti proračun 35.000.000 SIT 

Veljavni proračun 35.988.884 SIT 
Realizacija 34.988.884 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1995 začeta dela so se nadaljevala in končala v letu 1996. Izvedla so se sledeča dela: 
obnovitev propustov, nadvišanje podpornih zidov, postavitev robnikov, postavitev zaščitnih 
ograj, izravnava vozišča in položitev AB. Vrednost pogodbenih del je 54 mio SIT, vrednost 
aneksa za leto 1996 paje35 mio SIT. Opravljen je bil tudi komisijski pregled brez večjih 
pripomb. 

6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero 
Sprejeti proračun 40.000.000 SIT 

Veljavni proračun 40.000.000 SIT 
Realizacija 40.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 so bila dokončana v letu 1995 pričeta dela pri manjši rekonstrukciji odseka 

od km 0.250 do km 1.350. V okviru predvidenih sredstev je bilo možno dela v celoti 
dokončati na skrajšanem odseku. Vrednost vseh izvedenih del je znašala 50.9 mio SIT. 

6497 M 1/221 - 229 Višnja gora - Obrežje (EBRD) 
Sprejeti proračun 12.300.000 SIT 

Veljavni proračun 12.300.000 SIT 
Realizacija 12.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Na osnovi izdelanega razpisnega projekta so bila dela oddana za vrednost 54,3 mio SIT. 
Preplastitev je bila v celoti izvedena na odseku št. 226 do km 6.400, izravnalna asfaltna 
plast pa do km 7.440. Manjka še obrabna zaporna asfaltna plast v dolžini 1040 m. Podpisan 
je bil aneks za ta dela v višini 10.971.205 SIT. 

6570 R 338/1236 Križni vrh 
Sprejeti proračun 37.200.000 SIT 

Veljavni proračun 37.200.000 SIT 
Realizacija 37.142.040 SIT 

Ostanek 57.960 SIT 
Nadaljevala seje v letu 1995 začeta rekonstrukcija odseka od km 3.680 v dolžini 2180 m. 
Vrednost dvoletne pogodbe za leto 1996 je 96,7 mio SIT. Dela so se glede na razpoložljiva 
sredstva nadaljevala na odseku dolžine 1800 m. Odsek je bil skrajšan zaradi pomanjkanja 
sredstev in nerešenih zemljiških zadev. Na tem odseku je bil položen BD 22, razen kjer niso 
bila pridobljena zemljišča, izvajala so se dela na hodnikih in ureditvi brežin. Sredstva so 
realizirana tudi v okviru preobremeniteva. Izvajalec je ob trasi uredil trajno deponijo 
odvečnega materiala s ceste. Masa tega materiala in povečan tovorni promet sta sprožila 
plaz velikosti 200><80 m, ki ga mora izvajalec sanirati po navodilih geomehanika. 

6695 M 6/263 Ribnica-Dolenja vas 
Sprejeti proračun 37.200.000 SIT 

Veljavni proračun 29.232.850 
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SIT 
Realizacija 29.229.973 

SIT 
Ostanek 2.876 SIT 

Izvedena so bila dela na sanaciji vozišča in zgrajen pločnik, ki gaje sofinancirala občina od km 
5.000 do km 6.000 . Tehnični pregled je bil izvršen. Zaradi nezadostnih sredstev za celoten po 
projektu predviden ukrep je bil ta smiselno skrajšan zato tudi poraba nekoliko manjša. 

6696 R 335/1214 Črnomelj - Vinica 
Sprejeti proračun 18.600.000 SIT 

Veljavni proračun 18.600.000 SIT 
Realizacija 18.600.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Nadaljevala so se dela po dvoletni pogodbi na odseku od km 0.520 v dolžini 960 m. 
Vrednost pogodbe v letu 1996 je znašala 39 mio SIT. (18,6 mio SIT proračun 1996, 20 
mio SIT preobremenitev 1997). Odsek je bil izveden vbitodrobirju. Dela so bila prekinjena 
in izvedena v okviru proračunskih sredstev za leto 1996. Dodatna dela so nastala zaradi 
nenosilnih tal, dodatnega odvodnjavanja, dodatnih odbojnih ograj in prestavitve daljnovoda 
zaradi projektirane prestavitve osi trase. 

6699 R 345/1281 Črnolica - Lesično 
Sprejeti proračun 13.950.000 SIT 

Veljavni proračun 13.950.000 SIT 
Realizacija 13.950.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1995 je bila pričeta modernizacija tehnično zahtevnega odseka od km 13.520 v 
dolžini 500 m (podporni in oporni zidovi, odvodnjavanje, ureditev brežin in asfaltiranje 
vozišča). V letu 1996 so bila vsa dela ob angažiranju sredstev iz proračuna leta 1997 v 
celoti dokončana. Vrednost vseh izvedenih del je znašala 35.7 mio SIT, od česar znaša 
predobremenitev proračuna 1997 21.8 mio SIT. 

6702 Sanacija objektov med Krko in Savo 
Sprejeti proračun 

86.000.000 SIT 
Veljavni proračun 86.000.000 SIT 

Realizacija 86.000.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvedena je sanacija inundacijskega objekta na cesti L2257 med jeklenima mostovoma 
preko Save in Krke ter sanacija vmesnega stebra mostu preko Save. Investicija je pričeta 
v letu 1995, v letu 1996 pa dokončana in v celoti obračunana. 

6703 R 374/1365 Pudob 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvajala so se dela na odseku od km 6.810 do km 8.250 skozi Pudob. Projektna 
dokumentacija je bila dopolnjena, izvajali so se še pločniki. Delež sredstev za izvedbo 
pločnikov je prispevala občina. Vozišče skozi Pudob je bilo izvedeno v bitodrobirju. 

Ministrstvo za promet in zveze / 68 

poročevalec, št. 36/1 332 31. maj 1999 



6704 R 314/1081 križišče Podgorje 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.649.999 SIT 

Ostanek 1 SIT 
V letu 1996 je bil izdelan idejni projekt, lokacijska dokumentacija, PGD, PZI in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. V okviru proračunskih sredstev so se pridobila vsa zemljišča, delno 
pa so bila sredstva namenjena tudi plačilu spremembe namembnosti. 

6707 Jurklošter - Dežno 
Sprejeti proračun 18.600.000 SIT 

Veljavni proračun 18.600.000 SIT 
Realizacija 18.600.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izvedena je bila modernizacija makadamske ceste. 

6712 R 355/1315 plaz Dankovci 
♦ 

Sprejeti 
proračun 27.900.000 SIT 

Veljavni proračun 27.900.000 SIT 
Realizacija 27.603.338 SIT 

Ostanek 296.661 SIT 
V letu 1996 je bila dokončana sanacija I. faze, pričeta v letu 1995 ter izvedena sanacija II. 
faze do tiste mere, kolikor je bilo predvideno v dvoletni pogodbi. Dela bodo dokončana 
do maja 1997. 
6787 R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt 

Sprejeti proračun 18.600.000 SIT 
Veljavni proračun 18.600.000 SIT 

Realizacija 18.600.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Zaradi katastrofalnega neurja septembra 1995 je bil na več mestih uničen in v celoti 
neprevozen odsek od km 2.000 do km 5.000. Zasilna prevoznost je bila vzpostavljena v 
makadamu minimalne širine 3 m. Predhodno je bila asfaltirana, kot možnost obvoza, 
povezava med Sorico in Petrovim Brdom v BNOS debeline 7 cm od km 0 0 v dolžini 4400 
m. Na cesti Petrovo Brdo-Podrošt je bil v km 4.920 izveden AB zid ter kamnite zložbe 
pred in za AB zidom z zemeljskimi deli. Dela so izvedena v vrednosti proračuna 1996 in 
predobremenitve proračuna 1997 (102 mio SIT ). V pripravi je aneks za izvedbo 
podpornega zidu v dolžini cca 40 m na najbolj kritičnem delu ceste v vrednosti 31 mio SIT 
(do višine izbrane ponudbe - 150 mio SIT). 

6790 R 346/1284 Rogatec - Stoperce 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V letu 1996 so se dela odvijala na odseku od km 1.092 do km 3.090, kjer je bilo potrebno 
dokončati dela začeta v letu 1993 (AB in odvodnjavanje) in v nadaljevanju pri 
modernizaciji odseka od km 3.090 do km 4.110 (pripravljalna dela). Za izvedbo del je bila 
podpisana dvoletna pogodba v vrednosti 40,8 mio SIT (6,8 mio SIT za leto 1996). Do 
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sedaj angažirana (pogodbena) sredstva ne bodo zadoščala za dokončanje drugega odseka 
v celoti (višina izbrane ponudbe 87,5 mio SIT). 

6791 R 387/1412 Kalce-Hrušica 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Vloga za priglasitev del oddana. Na podlagi sklenjene izvajalske pogodbe smo 07.10.1996 
pričeli z gradbenimi deli na odseku 10.000 km - 11.000 km. Dne 29.10.1996 so bila ustavljena 
vsa dela na zgoraj navedenem odseku, zaradi nerešenih lastniških zadev. Kasneje smo pričeli 
z deli na odseku od km 8.000-10.000. Dne 21.11.1996 so bila prekinjena vsa dela zaradi 
snega. 

6795 R 330/1191 Sopota ( Podkum) - Jagnjenica 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Dela so se izvajala od km 17.140 do km 17.785. Izvedena je bila razširitev ceste (dodatni 
nasipi), zavarovanje brežin z zidovi in kamnitimi zložbami. Objekt je v fazi gradnje in bo 
dokončan v letu 1997. 

6800 M 10-10/1039-1034 Bača - Godovič 
Sprejeti proračun 60.000.000 SIT 

Veljavni proračun 60.000.000 SIT 
Realizacija 59.910.000 SIT 

Osfanek 90.000 SIT 
Izvaja se rekonstrukcija odseka od km 3 0 v dolžini 1000 m. Nadaljevala so se v letu 1995 
začeta dela na M 10-10 Spodnja Idrija-želin. Dela so se izvajala po dvoletni pogodbi v 
vrednosti 124 mio SIT. Za leto 1996 je bil podpisan aneks v vrednosti 95 mio SIT. Na 
osnovi geomehanskih raziskav je med profili P4-P6, P8, P10-P11-P20, P34, P39 in od P49 
do P53 bilo potrebno izvesti težnostne zložbe, kar je bistveno povečalo vrednost investicije 
(28 mio SIT). Med profili P1 in P32 je položen BD, končana je zložba v P53 in izvedena 
asfaltna prevleka (BD) od P35 do konca. Končana so dela na P1-P3. Dela na zložbi P34, 
kjer je bila ugotovljena napaka na projektu in je bilo potrebno obstoječi zid podreti ter ga 
nadomestiti s težnostno zložbo, še niso končana. 

6801 Manjše sanacije objektov (do 20 mio SIT ) 
Sprejeti proračun 241.800.000 SIT 

Veljavni ptoračun 241.800.000 
SIT 

Realizacija 241.800.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Sredstva s te postavke so porabljena za sanacijo 11. objektov na magistralnih in regionalnih 
cestah Republike Slovenije. Obnova sedmih objektov je končana, za preostale štiri sanacije, 
ki so se pričele v letu 1996, pa so sklenjene dvoletne pogodbe. Sanirani so bili, oz. se 
izvajajo sanacije nasljednih objektov : 
Cesta / Odsek Ime premostitve Kraj 
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M 10/291 
Ml./ 212 
M 10-8 / 1262 
R336/1217 
R 346/ 1284 
R321-E/1429 
R 324 / 1148 
M 3/ 244 
M 1 /226, 227 
R318/1104 
M 6/261 

MOTNIŠNICA 
BABNIŠNICA 
PIRESICA 

DRTIJŠČICA 
SKRALSKA 
PERAČICA 
želimljščica- 4 ob 
ČERMENICA 
R 363, L 2241 
SAVA 
Bajdinski potok 

LOČICA 
MEDNO 

PIREŠICA 
GORA PRI PECAH 
ZG. SVEČA 
POSAVEC 

ŠKOFLJICA 
OžBALT 

ZALOKE 
JAVORNIK 
TURJAK 

6802 Večje sanacije objektov (po spisku) 
Sprejeti proračun 353.400.000 

Veljavni proračun 353.400.000 
Realizacija 353.400.000 

Ostanek 0 
Sredstva s te postavke so porabljena za sanacijo devetih objektov na magistralnih in 
regionalnih cestah Republike Slovenije. Obnova treh objektov je končana, za preostalih šest 
sanacij, ki so se pričele v letu 1996, pa so sklenjene dvoletne pogodbe. 
Sanirani so bili, oz. se izvajajo sanacije naslednjih objektov : 

SIT 
SIT 
SIT 
SIT 

Cesta / Odsek Ime premostitve Kraj 

M 10-10 /1034 
R 315/ 1090 
R 335 / 1211 
M 3 / 244 
M 10-8/1257 
R 380 / 1378 
R 380 / 1378 
R 380 / 1378 
R 330 / 1165 

IDRIJCA 
SAVA BOHINJKA 
LAHINJA 
JAVNIŠKI GRABEN 
DRAVA 
REKA 
REKA 
SUŠAČKI POTOK 
REKA 

IDRIJA 
MOKRI LOG 
PRIMOSTEK 
JAVNEK 
DRAVOGRAD 

TREBČANE 
ZABIČE 
NOVOKRAČINE 
ŠMARTNO 

6803 R 361/1332 Hoče-Areh 
Sprejeti proračun 

27.900.000 SIT 
Veljavni proračun 27.900.000 SIT 

Realizacija 27.900.000 SIT 
s Ostanek 0 SIT 

Na osnovi podpisane izvajalske pogodbe v mesecu oktobru z izvajalcem del SCT d.d. v 
skupni vrednosti 36,899.113 SIT je bilo v letu 1996, razen asfalt-betona zgrajenega vse, 
kar je s pogodbo določeno. Polaganje asfalta sledi v pomladnih mesecih takoj, ko bodo 
asfaltne baze zopet obratovale. 

6976 R 349/1296 Cankova 
Sprejeti proračun 41.850.000 SIT 

Veljavni proračun 41.850.000 SIT 
Realizacija 41.850.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
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Z deli seje nadaljevalo po dvoletni pogodbi v vrednosti 160 mio SIT (v letu 1995 26,5 mio 
SIT, v letu 1996 s proračunom 2,5 mio SIT in 42,5 mio SIT s preobremenitvijo). Občina 
je sofinancirala izvedbo pločnikov v vrednosti 16,5 mio SIT. Podpisan je bil aneks za leto 
1996. Izvajala so se dela pri prestavitvi komunalnih vodov ter dela na celotni trasi, kjer je 
bil položen asfaltbeton, robniki in pločniki, ki so izvedeni v tamponu. 

6986 M 3-3/1290 Šikole - Hajdina 
Sprejeti proračun 46.500.000 SIT 

Veljavni proračun 25.000.000 SIT 
Realizacija 25.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izvajala seje obnova ceste od km 11.660 v dolžini 1433 m. Obnova seje začela leta 1994, 
vendar je bila prekinjena zaradi sanacije odseka skozi Pragersko. Pripravljen je bil popis del 
za dokončanje obnove. Na celotnem odseku so končana asfalterska dela. Urejene so bile 
brežine in postavljena signalizacija. Dela na tem odseku so v celoti zaključena. Poraba je 
bila manjša tudi zato, ker so bile nekatera dela izvedena v predhodnem obdobju. 

6987 M 10/300 Brezovica - Sinja Gorica 
Sprejeti proračun 27.900.000 SIT 

Veljavni proračun 27.900.000 SIT 
Realizacija 27.400.000 SIT 

Ostanek 500.000 SIT 
Za odsek od km 1.400 v dolžini 1200 m je bilo potrebno obnoviti in dopolniti PZI. Za 
odsek od km 0.000 do km 1.380 je bila v decembru 1995 izdelana LD, dopolnjena je bila 
s presojo vpliva na okolje. Izdelani so bili vsi PZI. Zaradi težav pri pridobivanju GD in 
zaradi potrebe po izboljšanju prometne varnosti je bila izvedena preplastitev ceste od km 
0,116 do km 1,201 in od km 1,425 do km 2,550. Dela so končana 

6988 R 339/1245 Višnja vas-Dobrna 
Sprejeti proračun 46.500.000 SIT 

Veljavni proračun 46.500.000 
SIT 

Realizacija 46.500.000 
SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izvedena je bila manjša rekonstrukcija 600 m ceste. 

6989 R 323/1143 Sp. Brnik - Cerklje 
Sprejeti proračun 27.900.000 

Veljavni proračun 15.900.000 
Realizacija 15.900.000 

Ostanek 0 SIT 
Za rekonstrukcijo pododseka od km 2.200 do km 3.500 je bila v letu 1996 podpisana 
tristranska pogodba z občino Cerklje kot sofinanceijem v vrednosti 69.1 mio SIT. Občina 
Cerklje pokriva po določilih pogodbe stroške rekonstrukcije v višini 12.8 mio SIT. Zaradi 
dolgotrajnega vsklajevanja zahtev občine so bila v letu 1996 izvedena le dela pri sistemu 
za odvod meteorne vode v skupni vrednosti 18.4 mio SIT. 

6990 R 381/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica 
Sprejeti proračun 9.300.000 

SIT 
SIT 
SIT 
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Veljavni proračun 2.351.370 SIT 
Realizacija 2.351.370 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izdelan je bil projekt za obnovo ceste na odseku od km 8.200 v dolžini 2000 m. Postopek 
se je zavlekel, ker je bilo potrebno ponoviti razpis za izdelavo projektne dokumentacije 
zaradi premajhnega števila ponudnikov na prvem razpisu. Z izbranim izvajalcem je bila 
podpisana dvoletna pogodba. Za dokončanje del v letu 1997 bo v okviru pogodbene 
vrednosti potrebno zagotoviti sredstva v proračunu za leto 1997 (obnova vozišča, 
odvodnjavanje, odbojne ograje, podaljšanje propustov in odvodnjavanja). 

6991 R 381/1380 Ilirska Bistrica 
Sprejeti proračun 18.600.000 SIT 

Veljavni proračun 18.600.000 SIT 
Realizacija 18.600.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izdelan je projekt PZI za obnovo ceste na odseku od km 0.000 v dolžini 370 m. Izbran je 
bil najugodnejši ponudnik za izvedbo del. Pogodba je podpisana. Izvaja se kanalizacija 
meteorne vode od km 0.040 do km 0.420. 

6992 R 313/1069 Prem - Obrov 
Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 

Veljavni proračun 9.300.000 SIT 
Realizacija 9.300.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Projekti PZI za obnovo ceste na odseku od km 8.200 v dolžini 2300 m so bili izdelani v 
septembru 1996. Do konca leta je bil izbran najugodnejši ponudnik za sanacijo vozišča. V 
okviru obnove so bila izvedena pripravljalna dela. 

7237 M 3/248 most čez Dravo na Ptuju 
Sprejeti proračun 40.000.000 SIT 

Veljavniproračun 40.000.000 SIT 
Realizacija 40.000.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izvedena je kompletna sanacija mostu čez Dravo. Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 
1996 pa dokončana in v celoti obračunana. 

7238 M 3/248 most čez Muro v Veržeju 
Sprejeti proračun 32.000.000 SIT 

Realizacija 32.000.000 SIT 
Veljavni 

proračun 32.000.000 SIT 
Ostanek 0 

SIT 
Izvedena je kompletna sanacija mostu čez Muro. Investicija je pričeta v letu 1995, v letu 
1996 pa dokončana in v celoti obračunana. 
7271 R 321 Lesce - Radovljica 

Sprejeti proračun 9.300.000 SIT 
Veljavni proračun 9.300.000 SIT 

Realizacija 9.300.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 
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V letu 1996 je bil obnovljen odsek od km 0.000 v dolžini 450 m. Dela so izvedena po 
potijeni tehnični dokumentaciji in so obsegala celotno zamenjavo zgornjega cestnega 
ustroja in ureditev odvodnjavanja. Izvedena so s sredstvi proračunske postavke in sredstvi 
za odpravo posledic zime (postavka 8239-478) v skupni vrednosti 16.7 mio SIT. Dela so 
finančno zaključena. 

7290 478 R 362/1333 Senovo (naselje) 
Sprejeti proračun 27.900.000 SIT 

Veljavni proračun 27.900.000 SIT 
Realizacija 27.900.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Odsek je bil razdeljen na dva pododseka: Za prvi pododsek je bilo gradbeno dovoljenje že 
pridobljeno. Na drugem je bilo potrebno dopolniti PGD, PZI. Pridobljeno je bilo tudi 
gradbeno dovoljenje za drugi pododsek, kar je bil pogoj za podpis pogodbe o sofinaciranju 
občine Krško. Na celotni dolžini trase je bila položena prva asfaltna plast, prestavljeni so 
bili komunalni vodi, urejeni pločniki in zelenice. Avtobusna postaja pri nakladalni rampi 
ne bo v celoti zgrajena, ker bo rampo uporabljal rudnik Senovo. Zaradi zime so bila dela 
prekinjena. 

7291 R 323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec 
Sprejeti proračun 2.000.000 SIT 

Velj avni proračun 1.261.900 
SIT 

Realizacija 1.261.900 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izdelana je bila tehnična dokumentacija za pododsek od km 3.500 do km 6.000. Za 
izvedbo del na odseku od km 3.483 v dolžini 600 m in od 4.364 v dolžini 984 m je 
podpisana pogodba z dinamiko plačil v letu 1997 v skupni vrednosti 23.8 mio SIT. Z deli 
bo možno pričeti po spomladi 1997. 

7307 R 320 Rakek (skozi naselje) 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvaja se rekonstrukcija ceste na odseku od km 0.350 v dolžini 700 m. V letu 1996 seje 
izvedla zamenjava cevi glavnega vodovoda, Telekom Ljubljana je obnovil kabelsko 
telefonsko kanalizacijo. Izvaja se kanalizacija in postavljajo se robniki. Pri izvedbi 
kanalizacije dela ne potekajo po planu, ker so izkopi oteženi zaradi V. kategorije zemljine. 
V letu 1996 so bila izvedena dela v okviru vrednosti proračuna za leto 1996. Skladno s 
pogodbo je v proračunu 1997 potrebno zagotoviti 30,5 mio SIT. 

7308 R 322 /1134 Tržič - Križe 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Odsek ceste med Tržičem in Križami od km 0.000 v dolžini 2000 m je bil popolnoma 
uničen zaradi neurejenega odvodnjavanja in neustreznega zgornjega ustroja. Na najbolj 
uničenih mestih je odstranjen celoten zgornji ustroj, na preostalih mestih je bilo vozišče 
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rezkano, deloma urejeno je bilo tudi odvodnjavanje. Sočasno z obnovo ceste je bil zgrajen 
kanalizacijski sistem, ki gaje financirala občina Tržič. Dela so izvedena v okviru sredstev 
proračuna in predobremenitve proračuna 1997 v skupni vrednosti 25.8 mio SIT. Na 
odseku bi bilo potrebno v celoti dokončati sistem za odvodnjavanje ter opremo ceste. 

7309 R 387/1412 Kalce - Hrušica 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V rekonstrukciji je cestni odsek od km 5,600 do km 6,020 za vrednost 24.972.690 SIT. 
Ker so bila dela začeta pozno jeseni 1996, so bila izvedena le v vrednosti 4,65 mio SIT. 

7310 R 356/1317 Martinje - Dolič 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.625.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Podpisan je bila pogodba z izvajalcem del v okviru proračuna in preobremenitve. Sredstev 
je skupno s preobremenitvijo na razpolago za celoten odsek. Dela so izvedena v tamponu, 
cesta bo čez zimo prevozna v makadamu. Asfalt bo položen spomladi 1997 na celotni 
dolžini trase 2130 m. 

7311 R 374/1365 Stari trg - Lož 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
V izvedbi je bila obnova vozišča od km 6.400 do km 6.810. Podpisana je bila pogodba z 
izvajalcem v vrednosti 15.890.768,45 SIT. 

7312 478 M 10-10/1033 Hotedrščica - Podstrane 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izdelan je bil projekt obnove v obstoječi širini cestišča pododseka od km 6.500 do km 
8.950. Ker se je investitor odločil , da se ne izvaja obnova ceste po projektu, ampak se 
izvede preplastitev, seje le-ta izvedla od km 5.100 v dolžini 3850 m. Dela so končana, 
razen talne signalizacije in odbojnih ograj. 

7313 R 358/1322 Črenšovci - Razkrižje 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 1.585.500 
SIT 

Realizacija 1.585.500 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izdelan je bil projekt PZI za obnovo ceste na odseku od km 0.000 v dolžini 2000 m. 
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Podpisana je bila pogodba za izvedbo del. Na cesti so začeta sanacijska dela in so izvedena 
pribl. 50 %. Izravnava in AB bo položen spomladi 1997. Čez zimo je cesta prevozna. Do 
izbrane ponudbe izvajalca manjka cca. 25 mio SIT. 

7314 R 357/1318,1319 Martjanci - Dobrovnik - Dolga vas 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izvaja se obnova ceste skozi Martjance, kjer je bila podpisana sofinancerska pogodba z 
občino Moravci. Podpisana je bila tudi tristranska pogodba med izvajalcem in 
sofinacerjema. Dela so se izvajala na postavitvi drenaže in robnikov ter na sami trasi. 
Asfaltbeton bo položen predvidoma spomladi 1997. 

7315 M 10-10/1005 Kobarid 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Razpis za projekte ni uspel, zato so bila dela oddana direktno. Dela so bila razpisana od km 
0 0 do km 0,800 na osnovi popisa del. Popis del zajema preplastitev mestoma z zamenjavo 
tampona. Zaradi niveletnih pogojev obstoječih hišnih vhodov nivelete ceste ni bilo možno 
spreminjati. Dela so v teku, podpisana je bila pogodba za zmanjšani obseg del v vrednosti 
17,6 mio SIT. 

7316 R 308/1058 Črni vrh - Col 
Sprejeti proračun 4,650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Razpisana je bila preplastitev ceste na odseku od km 5,6 v dolžini 3,9 km. Podpisana je bila 
pogodba za izvedbo del od km 5,600 do km 6,600 v vrednosti 21.973.475 SIT. Dela so 
v teku, vendar so bila zaradi zime začasno prekinjena 

7317 R 306/1048 Opatje selo - Komen 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.650.000 SIT 
Realizacija 4.650.000 SIT 

Ostanek 0 SIT 
Izveden je bil razpis za obnovo ceste od km 9.600 v dolžini 3900 m. Izbran je bil izvajalec, 
vendar seje z deli pričelo šele, koje župan občine Komen dosegel z investitorjem dogovor, 
da z lastnimi sredstvi financira razširitev ceste za 1 m. Pred pričetkom del je občina 
pridobila idejni projekt za navedene spremembe ter predložila podpisano pogodbo z 
izvajalcem za dodatna dela. Dela so v teku. Skladno s pogodbo je v proračunu 1997 
potrebno zagotoviti 21,2 mio SIT. 
7318 M 10-3/336 Križišče Krško 

Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 
Veljavni proračun 4.304.740 

SIT 
Realizacija 4.304.740 SIT 
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Ostanek 0 SIT 
V izdelavi je projekt t.i. obvoznice, ki bi razbremenila sedaj močno obremenjeno 
semaforizirano križišče pri mostu čez Savo v Krškem. Projekt zaradi lokacijskih problemov 
še ni končan. Planska sredstva so bila angažirana za izvedbo projekta in delno za odkupe 
zemljišč. 

7319 R 366/1349 Kamnik-Ločica 
Sprejeti proračun 4.650.000 SIT 

Veljavni proračun 4.349.000 
SIT 

Realizacija 4.348.981 SIT 
Ostanek 19 SIT 

Izvedena je bila študija evidentiranja nujnih ukrepov na državnem omrežju ob izgradnji AC 
Vransko-Šentjakob. 

8239 Obnova uničenih in poškodovanih odsekov M, R, L cest 
Sprejeti proračun 0 SIT 
Veljavni proračun 2.956.800.000 SIT 

Realizacija 2.956.800.000 SIT 
Ostanek 0 SIT 

V letu 1996 je v okviru postavke Obnove uničenih poškodovanih odsekov M, R in L cest 
potekala obnova poškodovanih cestnih odsekov po odjugi v zimi 1995/96. V prvi prioriteti 
je bilo evidentiranih skupno 192 odsekov v skupni dolžini 124,7 km. Prva dela v okviru 
sanacij so stekla že v maju v okviru priprav na papežev obisk v Sloveniji predvsem po 
magistralnih cestah, kjer seje pričakoval v času obiska močno povečan promet. Dela na 
sanacijah ostalih cestnih odsekov so se nadaljevala nato v juniju, juliju in avgustu. Med tem 
časom so občine podale zahtevo, da se del sredstev iz naslova sanacij cest po odjugi 
nameni tudi za sanacijo lokalnih cest. Vlada RS je to zahtevo upoštevala in za lokalne ceste 
namenila 550 mio SIT. Tako je za sanacijo M in R cest ostalo 2,4 mrd SIT. Število 
rangiranih cest prve prioritete je bilo vsled tega zmanjšano od prvotno predvidenih 192 le 
za 7, oziroma je bilo namesto 124,7 km sanacij cestnih odsekov izvedeno 121,4 km. V 
okviru sredstev za sanacije lokalnih cest (550 mio SIT) so bila izvedena različna sanacijska 
dela na lokalnih cestah 141 občin. 

8710 R 354/1313 Središče ob Dravi 
Sprejeti proračun 44.640.000 SIT 

Veljavni proračun 44. 012.220 
SIT 

Realizacija 44.012.220 SIT 
Ostanek 0 SIT 

Izvajala seje rekonstrukcija ceste skozi naselje Središče ob Dravi od km 7.755 v dolžini 
800 m. Podpisana je pogodba za izvedbo del v vrednosti 59 mio SIT. Z občino Ormož je 
dogovoijeno sofinaciranje v vrednosti 10 mio SIT. Na željo KS Središče ob Dravi je 
začasno odpadla avtobusna postaja, dokler se ne najde nova lokacija. Dela na tem odseku 
so bila v celoti končana. Izvedeno je bilo odvodnjavanje, položeni robniki in asfaltirano 
vozišče ter pločniki. 

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT RS 

Prometnemu inšpektoratu so bila s proračunom RS za leto 1996 dodeljena sredstva na 
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postavko materialnih stroškov. 

4534 Materialni stroški 
Sprejeti proračun 
Veljavni proračun 
Realizacija 96 
Ostanek 

18.705.000 SIT 
24.005.000 SIT 
23.987.995,59 SIT 

17.004,41 SIT 

S sklepom vlade RS, z dne 10.10.1996, je bilo na postavko 4534 prerazporejenih sredstev v 
višini 3.500.000 SIT iz postavke 5220 Pri Upravi RS za zračno plovbo. 
S sklepom vlade RS, z dne 27.11.1996, je bilo na postavko 4534 prerazporejenih sredstev v 
višini 1.800.000 SIT iz postavk 3828 in 3826 pri Upravi RS za pomorstvo. 

Programi so bili izvedeni v obsegu, ki ga predvideva splošno uveljavljen normativ ob 
predpostavki, da se inšpekcijski pregledi izvajajo tedensko tri dni, dva dneva pa sta namenjena 
za pisarniško delo. Prometni inšpektorat RS se pri delu sproti odziva na nastale razmere in v 
okviru zastavljenih ciljev. Inšpekcijske nadzore je izvajal na vseh delovnih področjih in uspešno 
reagiral na vse nastale situacije. 
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25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Osnovne skupne značilnosti: 

Predlog proračuna za Ministrstvo za okolje in prostor je izdelan na osnovi zatečenega obsega 
delovanja ministrstva in upoštevanjem novih nalog, ki so bile prenesene na ministrstvo z zakonom 
o državni upravi in zakonom o^ministrstvih. Predlog je bil usklajen z memorandumom za leto 1996. 
Za ovrednotenje programov ministrstva so bila upoštevana memorandumska izhodišča za leto 1996. 

Ministrstvo za okolje in prostor je pri pripravi proračuna za leto 1996 izpostavilo temeljne cilje, ki 
bi jih bi bilo potrebno, v letu 1996 realizirati. Osnovni cilji politike so bili: 

• Nadaljevanje uveljavljanja določb Zakona o varstvu okolja na vseh področjih, zlasti pa na področju 
obremenjevanja, sanacije okolja in organiziranja obveznih javnih služb. 

• Zaustavitev propadanja vodnogospodarskih objektov in izboljšanje vzdrževanja stanja vodnega 
režima ter izboljšanja organiziranosti in gospodaijenja na tem področju. 

• Izvedba sanacij večjih poškodb na vodotokih po vodnih ujmah. 
» Na stanovanjskem področju, pričetek uresničevanja nacionalnega stanovanjskega programa v 

okviru katerega je potrebno do konca desetletja v Sloveniji zagotoviti okoli 15.000 neprofitnih 
najemnih stanovanj. 

• Na področju urejanja prostora dograjevanje zakonske regulative tako na planskem, 
organizacijskem, izvedbenem in pravnem področju, s posebnim poudarkom na modernizaciji 
geodetske službe in delovanja inšpekcijskih služb. 

• Nadaljevanje izvajanje programa zapiranja Rudnika urana žirovski vrh. 

Za realizacijo navedenih zastavljenih ciljev in za opravljanje tekočih operativnih nalog in programov 
na zatečenem nivoju bi bila po oceni ministrstva potrebna sredstva (brez sredstev za plače) v višini 
14.217 milijonov tolarjev. Ker v okviru proračuna Republike Slovenije ni bilo možno zagotoviti vseh 
potrebnih sredstev, je bilo nujno vse programe za realizacijo zastavljenih ciljev močno zmanjšati 
oziroma njihovo izvedbo preložiti v poznejši čas. 

S proračunom Republike Slovenija za leto 1996 je bilo za programe Ministrstva za okolje in prostor 
(vključno s sredstvi za plače) predvideno 11.326,880.000 tolarjev sredstev, kar je za 506 milijonov 
manj kot je predvideval proračun za leto 1995 oziroma le 65% sredstev predloga ministrstva. S 
sprejetim proračunom za leto 1996 je bilo predvideno 2.926 milijonov tolarjev za plače in osebne 
prejemke zaposlenim v državnih organih in 8.400 milijonov tolarjev za realizacijo programov in 
izvajanje operativnih nalog, ki so naložene ministrstvu. V primerjavi s predvidenimi sredstvi za 
izvedbo programov in opravljanje operativnih nalog je bilo v letu 1996 predvidenih za 400 milijonov 
manj sredstev kot v letu 1995 ta sredstva pa so bila s spremembo proračuna med letom še zmanjšana 
in sicer na 7.973 milijonov tolarjev, to je za 400 milijonov tolarjev na račun zmanjšanja sredstev in 
razlika zaradi prenosa sredstev drugim izvajalcem programa. 

S tako določenimi sredstvi seveda ni bilo možno realizirati vseh zastavljenih ciljev. Programi 
ministrstva so bili zato bistveno zmanjšani. Posledično je bilo zagotovljeno bistveno manj neprofitnih 
stanovanj. Zaradi nezadostnih sredstev za varstvo okolja na tem področju ni bilo možno bolj 
učinkovito intervenirati in sanirati nekatera ekološka bremena. Zapiranje rudnika žirovski vrh je 
zaradi nezadostnih sredstev upočasnjeno. Programi vzdrževanja na vodnogospodarskem področju 
so bili znižani, tako daje bil program vzdrževanja finančno le nekoliko nad nivojem v preteklem letu, 
fizično pa pod nivojem prejšnega leta. Ministrstvo za okolje in prostor se je moralo zaradi nezadostnih 
sredstv v celoti odpovedati programom investicijskih vlaganj na področju voda. Program sanacij 
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poškodb na vodnogospodarskih objektih in vodotokih, po vodnih ujmah iz preteklih let pa se je 
zmanjšal na zagotovljena sredstva, ki le delno zagotavljajo sanacije poškodb v letu 1994 in 1995. 
Nujno posodabljanje opreme za delo predpisanih monitoringov in geodetskih služb pa je bilo 
upočasnjeno. 

Prvotno zmanjšan program ministrstva, kije bil vsklajen z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi po 
sprejetem proračunu, je bil med letom zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev za realizacijo 
programov in izvajanja operativnih nalog (za 400 milijonov tolarjev), še nekoliko zmanjšan. Najbolj 
je bil zmanjšan program varstva okolja (153 milijonov) in programi vzdrževanja vodnega reržima 
(82,4 milijonov). Za 165,6 milijonov tolarjev pa so bila zmanjšana sredstva za realizacijo drugih 
programov. 
Ob koncu leta se je pokazalo, da so, tudi zaradi zmanjšanja sredstev za posamezne programe, 
proračunska sredstva na posameznih proračunskih postavkah nezadostna, nekatere programe ni bilo 
možno v celoti realizirati, izvajanje nekaterih, ki niso bili v prvi prioriteti, za njih pa ni bilo dovolj 
sredstev, pa je bilo potrebno v celoti ali deloma preneseno v naslednje leto, zato so bili v skladu z 
določili Zakona o izvrševanju proračuna predlagani tudi prenosi proračunskih sredstev z ene postavke 
na drugo. Prenose znotraj proračunskih uporabnikov je, skladno z določilom Zakona o izvrševanu 
proračuna, izvedlo Ministrstvo za finance, na predlog in na osnovi utemeljitve uporabnika. Prenosi 
sredstev med uporabniki, ki jih je predlagalo in utemeljilo Ministrstvo za okolje in prostor, pa so bili 
izvedeni na osnovi sklepov Vlade RS. 

Iz pregledov realizacije programov posameznih organizacijskih enot ministrstva je razvidno, da so 
bili programi ministrstva v pretežni meri realizirani v obsegu kot so bili načrtovani v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev. Za realizacijo zastavljenih programov pa je bilo v okviru 
ministrstva, v letu 1996, po sklenjenih pogodbah angažirano tudi že za 783.919 tisoč tolarjev sredstev 
leta 1997. Največ prenesenih pogodbenih obveznosti je pri Upravi RS za varstvo narave (449.249 
tisoč tolarjev) in Uradu RS za prostorsko načrtovanje (148.374 tisoč tolarjev). Tako velik obseg 
prenesenih pogodbenih obveznosti pa bodo nedvomno vplival na obseg programa leta 1997. 

Ministrstvo za okolje in prostor je, poleg sredstev iz proračuna RS, prejelo še 865.972 tisoč tolarjev 
sredstev za dokapitalizacijo Ekološko-razvojnega sklada RS od kupnin po Zakonu o lastninjenju in 
za 255.761 tisoč tolarjev namenskih sredstev iz tujih donacij. Zaradi omenjenih dodatnih sredstev, 
so se sicer proračunska sredstva ministrstv med letom sicer povečala za 1,121.733 tisoč tolarjev (v 
letu 1995 za 728.368 tisoč tolarjev) vendar so to namenska sredstv za dodatne točno določene 
namene. 
Sredstva od kupnin so se v skladu z zakonom o lastninjenju in sklepi vlade RS tekoče nakazovala na 
Ekološko razvojni sklad RS. Med letom je bilo na sklad preodkazanih za 775.693 tisoč tolarje, razlika 
(90.279 tisoč tolarjev) pa po zaključku leta. 
Sredstva iz tujih donacij so se koristila v skladu z izvajanjem programov, za katere so bila pridobljena. 
Do konca leta je bilo porabljenih za 193.342 tisoč (75,6% razpoložljivth) sredstev, razlika (62.419 
tisoč tolarjev) pa se prenaša v leto 1997. 

Po, med letom spremenjenem proračunu, kljub precejšnem povečanju sredstev iz drugih virov v letu 
1996 ( za 393.365 tisoč tolarjev) in povečanju sredstev med letom za plače (za 460.245 tisoč 
tolarjev), je imelo Ministrstvo za okolje in prostor v letu 1996 na voljo v globalu le 12.481.504 tisoč 
tolarjev sredstev kar je le 133.552 tisoč več kot v letu 1995. 

Skupna poraba sredstev Ministrstva za okolje in prostor je, v letu 1996, bila 12.250.602.975,50 
tolaijev, kar je 98,2 % s proračunom predvidenih sredstev oziroma le za 102.028.518 tolarjev večja 
kot v letu 1995. Iz primerjav je razvidno, daje Ministrstvo za okolje in prostor, v letu 1996 imelo na 
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voljo realno precej manj sredstev kot v letu 1995. Realno so se najbolj zmanjšala sredstva iz 
proračuna za gradnjo stanovanj, varstva okolja in za vzdrževanje vodnega režima, s tem daje bilo 
znižanje sredstev za varstvo okolj nadomeščeno z ugodnimi krediti Ekološko razvojnega sklada. 

Organizacijske enote ministrstva pa so pri poslovanju dosegle še za 181.193.673,34 tolarjev 
prihodkov iz lastne dejavnosti (prodaje publikacij, ogledi lokacij, analize vzorcev vode, počitniške 
dejavnosti in podobno). S prejetimi sredstvi iz lastne dejavnosti so se pokrivali stroški, ki so nastali 
pri opravljanju te dejavnosti. Za stroške je bilo izplačanih 148.506.152 tolaijev in za prometni davek 
2.496.670 tolaijev, razlika je bila deloma (6.092.190 tolarjev)odvedena v proračun. 

Podrobnejši pregled realizacije programov je podan po organizacijskih enotah ministrstva. 

2511 - Osrednja enota MOP 

Osrednja enota ministrstva opravlja osnovne vodstvene, povezovalne, koordinacijske, organizacijske 
in druge temeljne naloge funkcioniranja ministrstva kot celote. V okviru osrednje enote ministrstva 
je nujno tekoče zagotovljati zadostne strokovne podlage za pripravo zakonov in drugih predpisov, 
navodil ter za delovanje v vladnih in mednarodnih aktivnostih. S programom za leto 1996 je bilo 
financiranje temeljnih raziskovalnih projektov opredeljeno kot prednostna naloga. V okviru osrednje 
enote ministrstva pa naj bi se zagotavljala tudi sredstva za raziskovalne projekte na področju varstva 
okolja in urejanja prostora z raziskavami graditve objektov in stanovanjskim področjem, sredstva za 
delovanje Geoinformacijskega centra, ki naj bi ob sodelovanju in soglasju Centra Vlade RS za 
informatiko, skrbel za pospešen prenos informacijske tehnologije in posebnih specialnih znanj na 
področju prostorskega planiranja in geodezije iz razvitega dela evrope ter uveljavljanje in razvoj 
informatike v ministrstvu kot celoti. V okviru osrednje enote ministrstva pa se, preko dokapitalizacije 
skladov, zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje nacionalnega stanovanjskega programa in 
programa varstva okolja, ki ga izvajta Stanovanjskisklad RS in Ekološko razvojni sklad RS. 

S sprejetim proračunom za leto 1996 je bilo za realizacijo programov osrednje enote ministrstva 
zagotovljenih 2.255.953 tisoč tolaijev ali za 779.723 tisoč tolarjev manj kot v letu 1995. V primeijavi 
s predvidenimi sredstvi v letu 1995 so se najbolj zmanjšala sredstva za dokapitalizacijo stanovanjskega 
sklada in sicer za 787.682 tisoč tolaijev. Manjše znižanje proračunskih sredstev je bilo tudi po drugih 
ekonomskih namenih razen pri sredstvih za plače delavcev zaposlenih na ministrstvu. Zaradi 
povečanja števila delavcev kot posledica organizacijskih sprememb in usklajevanja osebnih dohodkov 
z rastjo plač naj bi se sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, pri tej enoti ministrstva, 
povečala za 80.327 tisoč tolaijev. 

S spremembami proračuna med letom so se proračunska sredstva tej enoti povečala za 74.040 tisoč 
tolaijev in to predvsem na račun plač (za 67.681 tisoč tolaijev). Poleg proračunskih sredstev, ki so 
po spremembah proračuna, bila 2.319.297 tisoč tolaijev je osrednja enota ministrstva pridobila še za 
1.100.450 tisoč tolarjev sredstev iz drugih virov in sicer 865.972 tisoč tolaijev iz naslova kupnin po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij za dokapitalizacijo Ekološko-razvojnega sklada in 
234.478 tisoč tolaijev tujih donacij. 

Poraba sredstev je bila nekoliko manjša od predvidenih sredstev v proračunu in to predvsem pri 
izplačilih sredstev za osebne dohodke in plačilih storitev. Skupno je bilo porabljenih za 2.319. 297 
tisoč proračunskih sredstev in za 174.521 tisoč sredstev iz tujih donacij. Sredstva iz naslova kupnin 
so bila v višini 775.693 tisoč tolarjev, do zaključka poslovnega leta, na osnovi sklepov Vlade RS, 
preodkazana na Ekološko razvojni sklad RS, razlika (90.279 tisoč tolaijev) pa po zaključku 
poslovnega leta. 
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Osrednja enota ministrstva seje pri realizaciji izvajanja programov srečevala z mnogimi problemi tako 
kadrovske kot finančne narave. Za zelo obširno in heterogeno področje delovanja kot ga pokriva 
Ministrstvo za okolje in prostor je nedvomno potrebnih veliko različno specializiranih vrhunskih 
strokovnjakov, ki pa jih je na tako majhnem trgu delovne sile, kot je slovenski težko dobiti. Nemalo 
težav pa je tudi zaradi omejevanja zaposlovanja saj je v okviru osrednje enote ministrstva kar 34 
sistemiziranih delovnih mest nezapolnjenih. Med letom je ministrstvu uspelo pridobiti 16 novih 
delavcev, kar pa je glede na potrebe premalo. Pomanjkanje strokovnih delavcev je, v okviru 
možnosti, ministrstvo reševalo z zunanjimi izvajalci, kar pa je povezano nemalokrat z večjimi stroški. 
Za izplačilo plač, prispevkov in drugih osebnih prejemkov je bilo pri osrednji enoti ministrstva 
izplačanih za 406.755 tisoč tolarjev kar je nekaj manj kot je bilo predvideno s proračunom po 
spremembi, oziroma 19% več kot je bilo predvideno s prvotno sprejetim proračunom. Večje število 
delavcev, kot posledica organizacijskih sprememb pridobitve nekaterih novih delavcev ter selitve 
delavcev na druge lokacije je prispevalo, da planirana sredstva za materialne stroške osrednje enote, 
kljub celoletnem varčevanju niso zadoščala. V skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna je 
bilo na postavko materialnih stroškov (3340) prenesenih 13.645 tisoč sredstev iz drugih postavk tako 
da so znašala sredstva za materialne stroške 73.645 tisoč tolarjev, ki so bila v celoti porabljena. 

Za izvedbo programa priprave predpisov s področja, ki ga pokriva ministrstvo je bilo s proračunom 
predvidenih 57.700 tisoč tolarjev. Plačila opravljenih del priprave predpisov oziroma osnov za 
izdelavo predpisov pa so v 1996. letu bila 57.374 tisoč tolarjev s tem, da se v leto 1997 prenaša še 
za 6.544 tisoč tolarjev pogodbenih obveznosti za še ne opravljena dela. 

V 1996 je bilo v pripravi več zakonov od katerih je Državni zbor RS že sprejel; Zakon o regijskem 
parku Škocjanske jame, Zakon o ratifikaciji konvencije o biološki raznovrstnosti in Zakon o graditvi 
objektov. V postopku sprejemanja pa so še zakoni: 
- Predlog Zakona o podzemnih jamah, 
- Predlog Zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, 
- Predlog Zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne rezerve za pomoč pri odpravi 

posledic naravnih nesreč, 
- Predlog Zakona o ratifikaciji Bonske konvencije, 
- Predlog Zakona o ratifikaciji Kopenhagenskega amandmaja k montrealskem protokolu o 

substancah ki škodljivo vplivajo na ozonski plašč, 
- Predlog Zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskim 

centrom za srednjeročno vremensko napoved, 
- Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije o presoji vplivov na okolje, ki segajo preko državnih 

meja, 
- Predlog Zakona o ratifikaciji Protokola o nadaljnem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o 

prekomejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979, 
- Predlog Zakona o ratifikaciji konvencije o zaščiti in uporabi prekomejnih vodnih tokov in 

mednarodnih jezer. 

Pripravljenih in sprejetih je bilo tudi 37 drugih predpisov s področja okolja, s področja prostora pa 
je bilo izdelanih 23 pozakonskih aktov za graditev v okviru projekta harmonizacije tehnične 
regulative. 

Na področju promoviranja in osveščanja okoljevarstvene in prostorske problematike so bile potrebe 
precej večje kot razpoložljiva sredstva ( 20.000 tisoč tolarjev), zato je bilo potrebno manjkajoča 
sredstva (5.000 tisoč tolaijev) zagotoviti s prenosom iz druge postavke za realizacijo programa je bilo 
porabljenih 24.351 tisoč tolaijev, za 1.648 tisoč neporavnanih pogodbenih obveznosti pa se prenaša 
v leto 1997. 
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Za realizacijo programov Geografskega informacijskega centra so bila sredstva predvidena, glede na 
vsebino programov, na štirih postavkah in sicer skupno 176.948 tisoč tolaijev. Med letom so bila 
proračunska sredstva za te namene zmanjšana na 170.226 tisoč tolarjev, uporabljena pa zaradi zamud 
pri sklepanju pogodb z izvajalci za 5.405 tisoč manjšem znesku. Programi leta 1996 niso bili v celoti 
realizirani saj se v leto 1997 prenaša za 22.965 tisoč pogodbenih obveznosti. 

Programi Geografsko informacijskega centra za leto 1996 so bili po vsebini naslednji: 
1. Vodenje GIC in ONIX Projekt 
2. Prostorska informatika 
3. Izobraževanje in programska oprema 
4. Računalniška oprema in komunikacije 

Realizacija je potekala skladno z nalogami in programi manjši zamik pri izvedbi je bil le zaradi 
zahtevnosti vodenja postopkov pri projektu ONIX in oddaji del javnih naročil in deloma tudi zaradi 
administrativnih in tehničnih težav. 

Za aktivnosti in naloge predsedovanja Alpski konvenciji in priprave gradiv je bilo skupno porabljeno 
8.055 tisoč tolarjev in sicer polovica iz proračunskih sredstev RS, polovica pa iz prispevkov drugih 
udeleženk konvencije. 

S sprejetim proračunom je bilo za programe ciljnih raziskovalnih projektov predvidenih 43.500 tisoč 
tolaijev, med letom so bila sredstva zmanjšana na 25.086 tisoč tolarjev, ki so bila skoro v celoti tudi 
porabljena. Za dela po sklenjenih pogodbah za ciljne raziskovalne projekte pa bo potrebno v 
naslednjem letu zagotoviti še skupno 47.636 tisoč tolaijev in sicer za raziskovalna projekta na 
področju prostora 15.000 tisoč tolaijev, za raziskovalne projekte na področju stanovanj 31.868 tisoč 
tolarjev in 168 tisoč tolaijev za področje okolja. 

Za zagotovitev lastne udeležbe pri realizaciji projektov iz programa PHARE je bilo s proračunom 
predvidenih 33.000 tisoč tolaijev in sicer za udeležbo države pri realizaciji programa TIMAV in 
ZAŠČITA GORICE. Med letom pa so bila planirana sredstva za lastno udeležbo pri realizaciji 
programa PHARE, s prenosom sredstev iz Uprave RS za varstvo narave povečana za 13.000 tisoč 
tolarjev in sicer za udeležbo pri nakupu Gombačeve domačije. Sredstva so bila v celoti porabljena. 

Sredstva za dokapitalizacijo skladov so se v skladu z realizacijo programov tekoče nakazovala na 
sklade. Stanovanjski sklad je pridobljena sredstva že med letom v celoti angažiral, pri ekološko- 
razvojnemu skladu pa so se sredstva koristila z manjšo zakasnitvijo. 

2512 - Geodetska uprava RS 

Plan del je predvideval izvedbo določenega števila operativnih in razvojnih nalog. Geodetska uprava 
je planirala izvesti določeno število specialnih - strateško pomembnih nalog. 

Med letom je prišlo do precejšnjih prerazporeditev proračunskih sredstev zaradi premajhnih sredstev 
za plače, nezmožnosti nabave specialne geodetske opreme, neporavnanih obveznosti države do občin 
za najemnine in zaradi drugih razlogov. Do največje prerazporeditve (60.000.000 SIT) je prišlo, ker 
je bilo premalo zagotovljenih sredstev za plače. Potrebna sredstva so se zagotovila v glavnem s 
prenosom sredstev iz skupine "plačila storitev", tako da so se le-ta zmanjšala za 26%. Tako veliko 
zmanjšanje je seveda imelo negativen učinek na predvideno izvedbo geodetskih del, zlasti na sanacijo 
geodetskih mrež, nastavitev registra stavb, vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra in 
nabavo prepotrebne specialne geodetske opreme. Nabave specialne geodetske opreme nismo mogli 
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realizirati neposredno, ker so bila sredstva zagotovljena v skupini storitev iz katerih nabava ni bila 
mogoča, zato so preostala sredstva namenjena za nabavo geodetske opreme (11.699.000 SIT) 
prenakazana na Servis skupnih služb Vlade RS, preko katerega je realizirana nabava predmetne 
opreme. Ker država še ni v celoti uredila obveznosti do občin glede najemnin za prostore in opreme 
območnih geodetskih uprav in njihovih izpostav, je del sredstev (19.000.000 SIT) prerazporejen za 
te namene na Servis skupnih služb Vlade RS. Razen navedenih prerazporeditev so bile potrebne še 
posamezne prerazporeditve (5.170.000 SIT) znotraj posameznih proračunskih postavk Geodetske 
uprave RS, ker na posameznih postavkah razpoložljiva sredstva pač niso zadoščala, to predvsem velja 
za sredstva potrebna za materialne stroške, reševanje komasacijskih pritožb ter vzpostavitev digitalnih 
načrtov zemljiškega katastra. 

Pod takimi okoliščinami smo skušali zmanjšati obseg del, kljub temu pa: 
1. izvesti čim več del, predvidenih v prvem planu 
2. izvesti vse naloge v sklopu mednarodnega sodelovanja z najboljšo možno kvaliteto. 

Po posameznih namenih je bila realizacija programov naslednja: 

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 
V času od ustanovitve je komisija v mednarodnem merilu dosegla pomembne rezultate. Dokaz za to 
je predlaganje Slovenije za nosilca regionalne skupine UNGEGN (regionalna skupina ZN za 
standardizacijo zemljepisnih imen) za naslednje 5 letno obdobje (1997-2002). 

Dela na osnovnem geodetskem sistemu lahko načeloma razdelamo na: 
1. zgoščevanje državnega koordinatnega sistema, ki omogoča ekonomično navezavo vseh geodetskih 
operacij v prostoru - vodenje evidence nepremičnin, gradbena dela, kartografska dela, 
fotogrametrična dela; 

2. začasno sanacijo temeljnih mrež državnega koordinatnega sistema (osnove nastale v 19. stoletju) 
oziroma ustvaijanje pogojev za uvajanje novega koordinatnega sistema; 

3. razvoj osnovnega geodetskega sistema; 

4. ustvarjanje baz podatkov osnovnega geodetskega sistema, potrebnega za. njegovo vodenje, 
uporabo, analizo in razvoj; 

5. ustvarjanje materialnih in kadrovskih pogojev na Geodetski upravi za vodenje osnovnega 
geodetskega sistema in razvoj državnega koordinatnega sistema materializiranega z državnimi 
temeljnimi mrežami; 

Geodetska uprava je na vseh področjih bila aktivna v mejah finančnih sredstev, ki jih je dobila za 
izvedbo tovrstnih aktivnosti. Zapletlo seje pri 5. točki - ustvarjanju materialnih in kadrovskih pogojev 
za vodenje osnovnega geodetskega sistema, kar zajema tudi nabavo specialne geodetske kot tudi 
računalniške opreme in izobrazbo strokovnjakov. Dejstvo je, da je Slovenija s osamoosvojitvijo 
prevzela tudi posle definiranja osnovnega koordinatnega sistema, kar je prej izvajal Vojaški geografski 
inštitut iz Beograda. V Sloveniji nismo imeli inštitucije, ki naj bi pokrivala to zapleteno področje 
geodezije v celoti. Geodetska uprava v tem trenutku ustvarja to službo in zaradi tega potrebuje temu 
ustrezno večja finančna sredstva. 

Projekt posodobitve evidenc nepremičnin in razvoj prometne infrastrukture zahteva uvedbo 
sodobnega koordinatnega sistema na območju celotne Evrope, ki zagotavlja prostorsko - koordinatno 
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kompatibilnost evidenc različnih držav. 

Dela v zvezi z državno mejo razdelimo lahko na dva dela: 
1. Obnova in vzdrževanje državne meje, kije priznana in v naravi označena. Taka je meja z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko. 
Zaradi političnih sprememb (nova država Slovenija) in zastarelosti podatkov m mejne dokumentacije 
ter ekonomičnosti postopkov, smo se z vsemi sosedi dogovorili o spremembi Sporazumov o skupni 
državni meji in uvajanju nove moderne tehnologije pri izmeri in pripravi mejne dokumentacije 
(uvajanje GPS, ortofoto načrti, zmanjšanje števila mejnih znakov). 
Pričakujemo boljše sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve pri pripravi novih Sporazumov o 
skupni državni meji. 

2. Določitev državne meje s Hrvaško. 
Delo v zvezi z določitvijo in označitvijo državne meje s Hrvaško potekajo v glavnem le na strokovni- 
geodetski ravni in v skladu z nalogami, kijih določa Diplomatska komisija. 
Projekt določitve in označitve državne meje, ki je po dolžini 670 km enaka dolžini proti drugim 
sosednim državam, je kompleksno, interdisciplinarno delo. 
Če želimo, da bo meja s Hrvaško v doglednem času določena in označena bo potrebna boljša 
organiziranost na medministrski ravni in zagotovitev ustreznih finančnih sredstev. 

Zemljiški kataster in kataster zgradb 
Iz opisa realizacije proračunskih nalog izhaja vsa raznolikost potreb evidence zemljiškega katastra 
tako po modernizaciji samih baz (prehod iz papiija v digitalno sliko), kot tudi po modernizaciji 
vodenja in vzdrževanja baz in poslovanja naših izpostav. Ker sta obe strani medsebojno odvisni, je 
lahko le del sredstev vložen v digitalizacijo zemljiškokatastrskih načrtov, ki bo ob nespremenjeni 
količini proračunskih sredstev dokončno zaključena šele v naslednjih osmih letih, kar je z ozirom na 
izkazane potrebe uporabnikov (občine, planerji, gradnja avtocest,  ) zelo dolgo obdobje. Tudi 
sofinancerjev novih izmer (in s tem uporabnikov, ki potrebujejo dokončno upravno in pozicijsko 
definirane meje) je več, kot smo imeli v lanskem letu za te naloge namenjenih proračunskih sredstev. 
Ker je nesporno dejstvo, daje pogoj za nastavitev ustrezne evidence nepremičnin urejena, sodobna 
in ažurna evidenca zemljiškega katastra, bo potrebno vanjo v prihodnjih letih vlagati bistveno večja 
sredstva. Na zemljiški katastre se veže tudi vrsta nalog, ki jih bo potrebno realizirati pred vstopom v 
Evropsko skupnost (katastre vinogradov, trajnih nasadov, višinske kmetije, subvencije v kmetijstvu, 
....). 
Enega od elementov nadgradnje evidence zemljiškega katastra v enotno evidenco nepremičnin smo 
prav tako začeli vzpostavljati" v lanskem letu - registrer stavb. Seveda pa je izveden obseg nalog zelo 
majhen ob dejstvu, daje potrebno v register uvesti 600.000 objektov, ki pa predstavljajo, v povezavi „ 
z ustrezno davčno politiko, pomemben del dodatnih proračunskih sredstev. 

Kartografija 
Na področju vodenja kartografskih geodetskih evidenc smo realizirali dela v vrednosti 127 milijonov 
SIT, od tega je bilo približno 72 milijonov SIT lastnih sredstev, 55 milijonov SIT pa je sredstev 
sofinanceijev. 
Prioritetno smo izvajali program izdelave Državne topografske karte v merilu 1:25 000. Državna 
topografska karta v merilu 1: 25 000 (DTK 25) je v danih pogojih edina tiskana karta, ki pokriva 
ozemlje celotne Slovenije v največjem možnem merilu in jo je hkrati mogoče tudi vzdževati v realnem 
času. Izvajamo ga s sodelovanjem Ministrstva za obrambo. 
Zaradi relativno dragega vzdrževanja smo uspeli na novo izdelati le 55 listov Temeljnih topografskih 
načrtov v merilu 1:5 000. S takim tempom obnove, ki zaradi pomankanja sredstev traja že nekaj let 
dosegamo komaj 50 letni cikel obnove, kar je povsem nenormalno za načrte teh meril, na leto bi 
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morali obnoviti najmanj 250 listov, če bi želeli zagotoviti zadovoljiv sedem letni cikel obnove. Zaradi 
pomanjkanja ažurnih temeljnih topografskih načrtov 1:5 000 je leta 1996 močno poraslo 
povpraševanje po Digitalnih ortofoto načrtih v merilu 1:5 000 tako, da smo s težavo zadostili vsem 
potrebam. Predvidevamo, da se bo povpraševanje v prihodnjih letih še povečalo. 

Register prostorskih enot 
V testno vzdrževanje centralne baze RPE-ja preko komunikacijskega omrežja smo vključili 18 
izpostav območnih geodetskih uprav. Da bo sistem lahko prešel v operativno fazo, bo treba vključiti 
vseh 46 izpostav. Na ta način bo centralna baza RPE-ja vzdrževana sproti. Vsem uporabnikom, kot 
so: register prebivalstva, poslovni register in pristojni organ za izdelavo volilnih imenikov bodo na 
voljo kakovostni in ažurni podatki. 

Vodenje evidenc Geodetskega dokumentacijskega centra 
Stalne naloge, ki zajemajo vzdrževanje evidenc podatkov o hranjenih gradivih, vzdrževanje katalogov 
podatkov geodetske službe in vzdrževanje baz položajnih temeljnih geodetskih točk so bile v celoti 
realizirane. Posebne naloge so zajemale opremo obnovljenih listov državne topografske karte 
1:25000. 

Neposredni stroški vodenja evidenc po območnih geodetskih upravah 
V skladu s sprejetim planom so bile realizirane vse naloge, nekatere v celoti, druge le delno in so bile 
zaradi tega tekom leta prerazporejena sredstva za druge (vendar tudi že vnaprej planirane) naloge, 
za katere so v planu predvidena premajhna sredstva. V celoti so bila skozi naloge porabljena vsa 
predvidena sredstva. 

Ugotavljamo, da bo potrebno v prihodnosti še večjo vlogo in pozornost posvetiti nalogi - izboljšava 
pozicijske natančnosti ZK točk in zgostitev obstoječih oz. postavitev novih izmentvenih točk. Upamo, 
da bomo v letu 1997 za te namene lahko pridobili večja sredstva. 

Ciklično aerosnemnaje 
V letu 1996 je bila narejena študija za naslednji cikel CAS (1997 - 1998 - 1999) na osnovi katere smo 
naročili tudi projekt cikličnega aerosnemanja za leto 1997. Na njegovi podlagi bomo lahko pridobivali 
kvalitetne izvorne topografske podatke za različne geodetske evidence. 

Projekt in začetek izdelave Državnih topografskih kart 
Za nadaljni razvoj in izdelavo državnega kartografskega sistema so naloge povezane s projektom in 
začetkom izdelave Državnih topografskih kart bistvenega pomena. V lanskem letu smo naredili 
metodološko tehnološki del strategije topografsko kartografskega sistema Slovenije. Skladno z njo 
smo pridobili prve projektne študije za izdelavo Državne topografske karte v merilu 1:50 000, za kar 
smo namenili tudi največ sredstev. 

Vzpostavitev Digitalnih topografskih baz 
Geodetska uprava RS nadaljuje z vzpostavitvijo sistema digitalnih topografskih in kartografskih baz 
podatkov. Glavni napori so bili usmetjeni v zajem in kontrolo kakovosti Generalizirane kartografske 
baze in Evidence zemljepisnih imen, vzpostavljene iz topografskih kart merila 1:25 000. Ta nivo 
digitalnih baz podatkov smo izbrali, ker smo v zadnjih dveh letih začeli z intenzivno izdelovo karte, 
ki so ta trenutek osnovni vir za zajem podatkov v digitalno obliko. S tem smo zagotovili osnovne 
informacijske sloje za območje celotne države v razmeroma kratkem času in za sorazmerno majhna 
sredstva. Zemljepisna imena smo zajeli iz 164 listov državne topografske karte 1:25 000, kar pomeni 
daje Evidenca zemljepisnih imen vzpostavljena že za 95% ozemlja Slovenije. 
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Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah 
Za proračun Uprave RS za jedrsko varnost lahko na splošno ugotovimo, daje realizacija programov 
v primeijavi s predvidevanji v prvotno sprejetem proračunu zadovoljiva znotraj ekonomskega namena 
"Materialni stroški - državni organi" so bila sredstva tako pičla, da pri realizaciji dejansko ni šlo za 
izvajanje prvotno zastavljenega programa (po prvotno predlaganem proračunu URSJV) temveč za 
prekrivanje osnovnih potreb za delo uprave; v tem smislu so tu mišljene predvsem proračunske 
postavke 1319 - "Publikacije in obveščanje javnosti", 4411 - "Varstvo pri delu", 4412 - "Knjižnica 
URSJV", 5019 - "Komisija za jedrsko varnost in preverjanje operaterjev" in 3656 - "Vzdrževanje 
pripravljenosti". 

Za obsežnejše programe znotraj posameznih proračunskih postavk smo izvedli javne razpise za 
oddajo del oziroma storitev. V nekaterih primerih smo pri tem slepo sledili zakonskim določbam ter 
izgubljali čas in sredstva, saj (po splošno znanih podatkih) v Sloveniji ni bilo konkurenčnih izvajalcev, 
ki bi sodelovali s svojimi ponudbami. V okviru ekonomskih namenov "Plačila storitev" ter "Investicije 
in investicijsko vzdrževanje" je potrebno tudi omeniti, da se planirani programi na posameznih kontih, 
zaradi neustrezno dodeljene višine sredstev v proračunu, drobijo v letne podprograme, ki se izvajajo 
v več letih, kar onemogoča racionalno (pa tudi bolj ekonomično) izvedbo projekta. 

Kot je razvidno iz tabelarnega dela tega poročila (realizacija plana MOP/URSJV za leto 1996 - 
priloga 2) je odstotek realizacije (v %) kumulativno za vse ekonomske namene skupaj skoraj 99%. 
Sicer idealno sliko realizacije pa kazijo sledeča dejstva: 

- pri nekaterih postavkah (zaradi premajhne višine sredstev) dejansko ne gre za izvajanje programov, 
temveč zgolj za najosnovnejše aktivnosti na področjih, za katere je (skladno z zakonom o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev) pristojna URSJV; 

- zaradi istega razloga se nekateri programi delijo na podprograme, ki se izvajajo sukcesivno po 
letih, kar onemogoča racionalno in ekonomično porabo sredstev in izvedbo projektov; 

- zaradi nedodeljenih sredstev nekaterih programov, ki bi jih sicer morali izvajati (po domači 
zakonodaji npr. s področja jedrske varnosti, predvsem pa varstva pred sevanji) nismo izvedli, 
zaskrbljujoče pa je predvsem dejstvo, da logika linearnega dodeljevanja, predvsem pa krčenja 
sredstev onemogoča izvedbo takih programov tudi v prihodnosti. 

Uprava RS za jedrsko varnost dolgoročno tako ne more zagotavljati ustrezne upravne in strokovne 
korektnosti izvajanja programov, saj z višino dodeljenih sredstev, katerih linearna logika ne dopušča 
vsebinske presoje, le-teh ne uspemo izvršiti v zastavljenem in zahtevanem obsegu in kvaliteti. 

Geodetska uprava Republike Slovenije predstavlja pomemben člen v infrastrukturni zgradbi 
podatkovnih opredelitev ozemlja Republike Slovenije. Zato je povezovanje v procese evropske 
podatkovne integracije nujno potrebno in tudi gospodarsko koristno ne le za geodetsko službo, 
temveč za širšo družbeno skupnost. 

2511 - Uprava RS za jedrsko varnost 

2514 - Urad RS za prostorsko planiranje 

Delovno področje Urada RS za prostorsko planiranje in hkrati pravno podlago za oblikovanje 
proračunskih postavk Urada RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11.člena Zakona 
o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Ur. l.RS, št. 71//94) ter v ratificiranih mednarodnih 
pogodbah kot je naprimer Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur. 1. RS, št., 19/95). 
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V skladu z zgoraj navedenim zakonom opravlja Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje 
strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje, urbanistično 
in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana 
Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane (prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih 
objektov regionalnega in republiškega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje z njim; na 
nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti ter na prostorski informacijski sistem. 
Poleg tega se v okviru delovnega področja Urada nahajajo še zaključena delovna področja, ki se 
nanašajo na metodološke pravne podlage, na okoljski vidik prostorskega planiranja, mednarodno in 
medresorsko sodelovanje in splošne zadeve. 
V letu 1996 je zaradi velikega znižanja proračuna Urada napram ovrednotenemu programu dela, proti 
koncu leta za izvedbo nalog zmanjkalo sredstev na nekaterih postavkah. Na podlagi utemeljitev so 
bila dodatna sredstva prenešena na postavko 1802 Prostorski izvedbeni akti in druga dokumentacija 
v višini 7.165.000,00 SIT in na postavko 3248 Materialni stroški v višini 2.000.000,00 SIT. Notranja 
prerazporeditev sredstev med postavkami Urada je bila prenos iz postavke 6351 priprave za 
prostorsko planiranje, kjer sredstva niso bila porabljena, ker Izpostave Urada zaradi nesprejema plana 
novih zaposlitev niso mogle zaživeti, na postavko 1799 Prostorske analize in plan Slovenije v višini 
11.500.000,00 SIT. Opozoriti je potrebno tudi, daje poraba sredstev po postavkah Urada prikazana 
po dejanski porabi, ki temelji na evidenci Urada. Do razlik s prikazom stanja Ministrstva za finance 
prihaja izključno zaradi nerealizacij plačil ministrstva za finance, kljub pravilno in pravočasno 
predloženim dokumentom. 

» 

Za prostorske analize in plan Slovenije je bilo predvideno 86.500 tisoč tolaijev, ki so bili v celoti 
porabljeni za; 
1. Politika prostorskega razvoja R Slovenije 
Urad je v letu 1996 oblikoval strokovne podlage za politiko prostorskega razvoja republike Slovenije. 
Pripravo so spremljale številne težave, ki izhajajo iz čisto vsebinskih vidikov, splošne in posamezne 
stopnje znanstvenega in strokovnega vedenja ter poznavanja prostorskih razsežnosti različnih področij 
v okviru planiranja prostorskega razvoja. 
2. Priprava državnega prostorskega plana 
Za novi državni prostorski plan so bile za posamezne vsebinske sklope oblikovane usmeritve za 
zagotovitev strokovnih podlag ter na osnovi teh opredeljene vsebine nalog. Del teh nalog je v obliki 
projektov ali raziskovalnih nalog oddan zunanjim izvajalcem, del nalog pa izvaja Urad. V juniju 1996 
je bila svetovna OZN konferenca Habitat II. v Carigradu, za katero je bilo potrebno po sklepu Vlade 
RS pripraviti Slovensko nacionalno poročilo Habitat II, vključno z Nacionalnim programom 
aktivnosti za obdobje 1996-2000 ter Indikatorje s področja stanovanjskega gospodarstva in razvoja 
mest in naselij v Sloveniji za potrebe Svetovne Banke stanovanjskih in urbanih indikatorjev pri OZN. 

-Za izvršitev teh nalog so bila potrebna znatno višja sredstva kot jih je zagotovil Proračun na 
namensko oblikovani postavki 6343 Habitat. Glede na to, da se vsebina teh nalog obsega tudi 
strokovne podlage za Prostorski plan Slovenije, so bila sredstva za izvedbo teh nalog krita tudi iz 
postavke 1799. 
3. Okoljski vidik prostorskega planiranja 
Za področje državnega plana je služba UPP za okoljski vidik prostorskega planiranja pripravila 
prispevek k Politiki prostorskega razvoja za področje varstva okolja in predlog kazalcev za področje 
varstva okolja za PPSLO. V okviru priprave strokovnih podlag za PPSLO je spremljala nalogo 
Obravnava degradiranih območij v prostorskem planu. 
V letu 1996 je steklo delo na projektu Študija ranljivosti okolja za prostorski plan Slovenije (ŠROPP). 
ŠROPP je obsežen projekt, zato je bil izveden javni razpis za 5 podizvajalcev projekta. 

Prostorski izvedbeni akti in druga dokumentacija, naj bi po predvidevanju, stali 129.802 tisoč tolarjev. 
Sredstva so bila porabljena 99%-no glede na predvidevanja. 
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Pretežni del aktivnosti Urada je bil v letu 1996 usmerjen na področje priprave prostorske 
dokumentacije za posamezne odseke oziroma dele avtocestnega sistema. V letu 1996 je Urad vodil/- 
postopke priprave lokacijskih načrtov za 25 odsekov avtocest, Vlada RS pa je sprejela lokacijske 
načrte za 8 avtocestnih odsekov. Poleg nalog, povezanih z avtocestami je Urad opravljal tudi naloge 
v zvezi s pripravo prostorske dokumentacije za železniško omrežje, t.j. za povezavo Slovenije z 
Madžarsko na odseku med Puconci in državno mejo, in lokacijo radarja na Menini planini omrežja 
radarjev za vodenje zračnega prometa. Na področju energetike sta bila pripravljena in sprejeta 
lokacijska načrta za obnovo in doinštalacijo obstoječih hidroelektrarn Plave in Doblar na Soči.. 

Za druge odhodke za delo na drugih področjih je bilo predvideno in porabljeno 2.000 tisoč tolarjev. 
Sredstva so bila že do julija 1996 porabljena za pripravo strokovnih gradiv in sodelovanje pri delu 
mednarodnih skupnosti in komisij na osnovi sprejetih programov in pooblastil Vlade RS in 
Ministrstva za okolje in prostor. 

Regionalne priprave za prostorsko planiranje so bila sredstva načrtovana in realizirana v višini 
33.900 tisoč tolarjev. V prizadevanjih za ponovno uveljavitev regionalnega prostorskega planiranja 
v Sloveniji je Urad v letu 1996 izvedel oziroma dokončal planersko delavnico za Posavje in za 
Pomutje - Prlekijo. Del nalog ni bilo možno v celoti uresničiti, ker predvsem zaradi omejitve, 
zaposlovanja novih delavcev v državni upravi, še ni začela delovati nobena od osmih regionalnih 
izpostav Urada, določenih s pravilnikom o notranji organizaciji. Izdelani so bili tudi predprojekti 
in opravljena druga pripravljalna d$la za regionalno planersko delavnico Goriška - Severna 
Primorska, ki bo izvedena v povezavi s projektom PHARE - Cross-Border Cooperation Programme 
"Regionalna politika ob slovensko - italijanski meji". 
Z javnim razpisom smo vzpodbudili občine k izvedbi urbanističnih delavnic in natečajev ter jih deset 
sofinancirali, v nekaterih primerih pa tudi vsebinsko usmerjali. Naročenih in izdelanih je bilo več 
nalog z značajem analiz razvojnih možnosti, zasnov infrastrukturnih omrežij in preveritev sektorskih 
načrtovalskih predlogov. Rezultati teh nalog so predvsem uporabljeni kot strokovne podlage za 
uskladitev državnih in lokalnih interesov na regionalni ravni. 

Za intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov je bilo predvidenih in porabljenih 18.000 tisoč 
tolaijev. 
Na področju, ki se nanaša na prostorske akte lokalnih skupnosti je Urad, predvsem njegov sektor 
za prostorske akte lokalnih skupnosti je v letu 1996 opravljal naslednje naloge: 
1. pripravljal stokovna mnenja o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih 
aktov občin z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije ter predlogov sklepov Vlade 
RS na podlagi 49. in 50.člena zakona o urejanju prostora; 
2. opravljal naloge v zvezi s sofinanciranjem priprave občinske prostorske dokumentacije; 
3. nudil stokovno pomoč občinam pri pripravi planskih aktov in drugih urbanističnih dokumentov. 

V začetku meseca aprila je Urad RS za prostorsko planiranje objavil razpis za sofinanciranje 
strokovnih podlag za pripravo občinske prostorske dokumentacije ter izvedbo urbanističnih 
natečajev in delavnic. Namen razpisa je bil občine vzpodbuditi k pripravi novih ali izpopolnitvi 
obstoječih strokovnih podlag ter drugih strokovnih preveritev, analiz in študij, ki bodo služile kot 
osnova za kvalitetnejše in strokovno bolj dognane rešitve, opredeljene v prostorskih sestavinah 
planskih aktov in konkretizirane v prostorskih ureditvenih pogojih. Odziv občin je bil izredno velik, 
saj je bilo na razpis veljavno vloženih 72 ponudb. Zaradi skromnih sredstev namenjenih 
intervencijam pri izdelavi občinske prostorske dokumentacije seje izbor skrčil na 19 občin, s 
katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vse občine so v predvidenem roku oddale 1. 
fazo pogodbeno dogovorjenih nalog, s čemer je bil izpolnjen pogoj za nakazilo sredstev. 
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Za realizacijo prostorskih in komunalnih standardardov in normativov je bilo predvideno 1.973 tisoč 
tolaijev. Planirana sredstva so bila porabljena 99% no. V letu 1996 so se začeli postopki za pripravo 
strokovnih podlag za navodilo o pripravi občinskih planskih aktov v računalniški tehniki. Pripravljena 
je bila tudi vrsta priročnikov, ki bodo vsebovali priporočila za načrtovalce in s katerimi naj bi 
zagotovili kvalitetnejše rešitve posegov v prostor ter oblikovana vsebina za Glosar strokovnih izrazov 
s področja prostorskega planiranja. 

Programi planske kartografije in informatike so bili ovrednoteni v višini 14.983 tisoč tolarjev. Za 
realizacijo programov so bila porabljena vsa sredstva. Na področju zasnove geografskih 
informacijskih sistemov na lokalnem nivoju pa so bile v letu 1996 aktivnosti usmerjene v pripravo 
načrta organizacije, zasnove in izvedbe projekta MOP- Svetovna banka s poudarkom na 
geoinformacijski podpori planiranja in urejanja prostora na ravni lokalne skupnosti. Za potrebe 
izdelave novega prostorskega plana je bila vzpostavljena grafična baza za področje zasnove 
rekreacija. Velik obseg del se je nanašal na pripravo kartografskih izdelkov za potrebe Urada, za 
potrebe Alpske konvencije, vključno s promocijskimi plakati za razstavo HABITAT II. 

Materialni stroški Urada RS zaprostorsko planiranje so bili načrtovani in realizirani v višini 25.715 
tisoč tolaijev. Vzporedno s razširitvijo delovnega področja Urada in s tem povezano kadrovsko 
popolnitvijo, se poraja vedno obsežnejši sklop nalog skupnega pomena za cel Urad kot so skrb za 
prostorske in materialne pogoje del, za sistem stalnega usposabljanja in izobraževanja, za pripravo 
in izvajanje pogodbenih obveznosti, za zagotovitev normalnega pretoka proračunskih sredstev in 
obveznosti, koordinacijo ukrepov za obvladovanje delovnega procesa, za kadrovske zadeve, za 
sekretarska ter administrativno tehnična dela. Za izvedbo zgoraj navedenih nalog so potrebna sredstva 
za materialne stroške. V letu 1996 so se ti stroški tudi močno povečali zaradi selitve Urada, dne 
9.9.1996, na novo lokacijo, v poslovno stavbo na Dunajski 47 v Ljubljani. 

2516 - Hidrometeorološki zavod RS 

V Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so se, v zadnjih letih, začele okolje-varstvene 
dejavnosti intenzivno usklajevati s sprejetim Zakonom o varstvu okolja. To je bilo opazno tudi 
na delovnih področjih, na katerih po omenjenem zakonu opravljana svojo dejavnost HMZ. 
Posebna pozornost je bila posvečena nalogam osnovnih monitoringov (zrak, vode in okolje) 
in seveda tudi obratovalnim monitoringom. Prav spoznanje o pomembnosti izvajanja nalog 
monitoringov je tudi pospešilo pripravo podzakonskih predpisov in vključevanje HMZ v 
določen upravno/nadzorni segment. Začeli smo se dogovarjati tudi z drugimi resornimi 
ministrstvi. MOP in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta se dogovorila o 
ukinitvi izvajanja obrambe proti toči, vzpostavljeno je bilo sodelovanje med MOKom in 
Ministrstvom za obrambo in doseženo soglasje o enotni meteorološki službi za slovensko 
vojsko. Poglobilo se je sodelovanje z Ministrstvom za zdravstvo in Ministrstvom za promet 
in zveze. Obe ministrstvi sta za svoje dejavnosti pričeli uporabljati podatke monitoringov 
HMZ-ja. Precej želja o sodelovanju je preraslo v pogodbene povezave, ki so sicer vsebinsko 
zaživele, pri sami realizaciji pa je zaradi zapletenih postopkov finaciranja prihajalo do zapletov 
pri uporabi proračunskih sredstev. Za uporabo sredstev drugih proračunskih uporabnikov, 
kakor tudi lastno ustvarjenih sredstev, bi morali biti pripravljeni prožnejši predpisi. 

• * 
HMZ je v minulem obdobju ob pomoči MOP-a in Vlade R Slovenije poglobil sodelovanje z 
institucijami Evropske skupnosti. Vključitev Slovenije v Evropski center za srednjeročno 
napoved (ECMWF) je v postopku diplomatske izmenjave pisem, kateremu bo sledila še 
ratifikacija na državnem nivoju. Vidni so že rezultati sodelovanja Slovenije v skupini LACE 
(prognostiČni model za območje srednje Evrope). Sedanje sodelovanje z organizacijo 
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EUMETSAT (evropska agencija za dejavnosti meteoroloških satelitov) počasi prehaja v 
partnersko sodelovanje in drugačno obliko pogodbenega sodelovanja. 

Najpomembnejša mednarodna povezava HMZ je slejkoprej z WMO. Mednarodna aktivnost 
je v tesni povezavi s kakovostjo opravljanja nalog znotraj države. To še posebej velja za 
hidrološko in meteorološko službo. Po letu 1993 seje mednarodna dejavnost HMZ močno 
okrepila, saj smo za ta namen uspeli pridobiti tudi tuje financeije. V letu 1996 smo organizirali 
kar dva odmevna mednarodna meteorološka kongresa v Sloveniji. Na obisk je prišel tudi 
generalni sekretar WMO prof. Obasi, ki je visoko oceno usposobljenosti HMZ podprl s 
ponudbo organizacije delavnic in treningov WMO za potrebe srednje in vzhodne Evrope v 
Sloveniji. 

Poleg dejavnosti na osnovi mednarodnih meteoroloških konvencij je HMZ postal nosilec tudi 
za nekatere konvencije širšega značaja, kot sta Konvencija o klimatski spremembi (FCCC) in 
Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Pomembna je tudi dejavnost 
znotraj Konvencije o zaščiti in uporabi prekomejnih vodotokov in mednarodnih jezer ter v 
okviru Donavske konvencije. 

Strokovnjaki HMZ so sodelovali pri pripravi podzakonskih predpisov, zlasti s področja varstva 
zraka. Izdajanje letopisov z vseh področij dela HMZ v slovenskem in angleškem jeziku, 
izdajanje dnevnih, tedenskih in mesečnih biltenov je postala v zadnjih letih utečena dejavnost, 
ki je naletela na zelo dober sprejem pri uporabnikih. HMZ je sodeloval pri pripravi poročila 
o stanju okolja, državnih poročil za mednarodne potrebe in državne energetske strategije. Z 
interpretacijo podatkov ter s predlogi rešitev je HMZ pomembno prispeval k enemu največjih 
ekoloških dosežkov v zadnjih letih, to je zmanjšanje emisije S02 v državi za dobrih 32% v letu 
1995 glede na leto poprej. 

Med največje uspehe HMZ doslej štejemo dejstvo, da smo v letu 1996 prvič v zgodovini 
slovenske meteorologije na lastni delovni postaji izvedli uspešen izračun prognostičnega 
modela vremena v realnem času (Aladin/SLO). V tem pogledu smo se pridružili meteorološko 
najbolj razvitim državam na svetu. Pri razvoju modela sodelujejo strokovnjaki s HMZ. Model 
omogoča izračun razmeroma zanesljivih prognostičnih vrednosti v točkah z mrežno razdaljo 
10 km. Pred letom dni smo imeli na razpolago le modelske podatke iz evropskega centra 
(ECMWF) z mrežno razdaljo 100 km, kar pa glede na klimatsko raznolikost Slovenije še 
zdaleč ne zadošča. 

Državni zbor je sprejel okvirno lokacijo meteorološkega radaija. HMZ je takoj po sklepu 
pripravil predstavitev svojih dejavnosti in začel z obveščanjem krajanov. Strokovna pojasnila 
HMZ in neodvisnih strokovnjakov niso prepričala krajanov Senožeč, ki so se na 
posvetovalnem referendumu odločili proti postavitvi radaija. Postopek postavitve je nujno 
potrebno pospešiti. Meteorološki radar, ki je trenutno na popravilu v Združenih državah 
Amerike, ne sme ostati neoperativen neskončno dolgo. 

2517 Uprava RS za geofiziko 

Na Upravi RS za geofiziko imamo 15 proračunskih postavk. Vsaka proračunska postavka 
pokriva določen program. Naloge oziroma programi so opredeljeni predvsem z Zakonom o 
varstvu okolja, nekateri pa so vezani tudi s predpisi o potresno varni gradnji. Dejavnost Uprave 
RS za geofiziko pokriva področje seizmologije, druga geofizikalna področja in področje 
geologije. 
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V letu 1996 smo načrtovali izvedbo naslednjih nalog: 

- priprava slovenske verzije predpisa EUROCODE 8 
- strokovne podlage za pravilnik o seizmološkem monitoringu visokih pregrad 
- postavitev potresne opazovalnice Dobrina 
- vzpostavitev mreže 3 potresnih opazovalnic 
- izgradnja 3 potresnih opazovalnic močnih potresov in jih opremiti z akcelelografi 
- priprava težnostnega in geomagnetnega monitoringa 
- geološko ovrednotenje območij možnih močnejših potresov 
- seizmološki monitoring ob povečanih potresnih aktivnostih 
- izdelava manjkajoče zakonodaje za področje našega dela 
- organizacija strokovnih srečanj, na katerih bi obravnavali predvsem strokovne podlage za 

zakonodajo 
- nakup posebne seizmološke programske opreme 
- vzpostavitev računalniških podatkovnih baz v osnovnem podatkovnem sistemu 
- posodabljanje in urejanje geoloških podatkovnih baz 
- izdelava digitaliziranih tematskih geoloških kart RS 
- posodabljanje seizmološke opreme 
- plačilo članarin mednarodnim organizacijam 

Nekaterih nalog nismo izvedli v celoti oziroma smo njihovo izvedbo morali prenesti v naslednje 
leto. Razloge navajamo v zaključku. Ocenjujemo, da smo v letu 1996 dokončali glavnino 
načrtovanih programov in nalog. s 

Na URSG smo imeli v letu 1996 15 odobrenih proračunskih postavk. Postavke smo imeli 
zasnovane tako, da so predstavljale tudi programe na posameznih področjih. Proračunska 
sredstva, odobrena v letu 1996, smo porabili 98.1%. 

Čeprav je obseg porabe sredstev zadovoljiv, pa vsebinsko nekaterih nalog nismo uspeli opraviti 
v prvotno načrtovanem obsegu. Razlogi za to so bili: 

- odobrena sredstva na posameznih postavkah so bila-manjša od tistih, ki smo jih navedli za 
potrebna pri realizaciji posameznega programa; 

- proračun je bil sprejet pozno; 
- roki za oddajo pogodb na Ministrstvo za finance so bili zelo zgodnji, tu pa seje pojavil tudi 

problem dolgih plačilnih rokov, ki pogojujejo zgodnje sklepanje pogodb; 
- zaradi specifičnosti dela URSG imamo pogosto premalo ponudnikov za razpisane naloge, kar 

zahteva ponavljanje razpisov. 

Zaradi navedenih problemov smo morali nekatere naloge po finančnem obsegu in vsebinski plati 
prilagoditi novim razmeram. Pri teh spremembah pa nam je bilo glavno vodilo, da za razvoj 
stroke na posameznem področju čimbolj ustrezno porabimo dodeljena proračunska sredstva. 

2521 - Uprava RS za varstvo narave 

V skladu z proračunom Republike Slovenije za leto 1996 je imela Uprava za realizacijo nalog na 
področju splošnih zadev, gospodaijenje z vodami, varstva okolja, področjem narave oz. naravne 
dediščine, odprave posledic naravnih in drugih nesreč zagotovljenih 4.670.715.000,00 SIT. 
Aktivnosti Uprave so potekale podrejeno zahtevam 11. člena zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS št. 71/94) iz katerega prioritetno izhajajo upravne naloge in 
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upravni postopki, ki jih je vodil organ in tudi strokovne naloge na svojem področju. 

Za vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav ter naravnih vodotokov in s tem vodnega 
režima odtoka površinskih voda je imela Uprava za varstvo narave v letu 1996 zagotovljenih 1.5 
MLRD SIT, kar pomeni le 40 % potrebnih sredstev za sprotno in kontinuirano vzdrževanje, zato 
seje še povečala ogorženost zaradi škodljivega delovanja voda ob nastopu velikih voda, predvsem 
poplav in posledično temu nastajanje velikih erozijskih žarišč v celotni Sloveniji, tako daje stanje 
na nekaterih mestih že kritično. Zagotovljena so bila dodatna sredstva iz naslova odprave 
elementarnih nesreč, ki pa so lokalno omejene na mesto ujme in s tem na manjši del ozemlja ter ne 
presegajo 20 % ocenjenih škod. 

Pripravljeno je bilo Poročilo o stanju okolja kot prikaz temeljnih okoljskih problemov in posledicah 
ter odzivih na probleme. Na področju ravnanja z odpadki so bile upoštevane že sprejete opredelitve 
osnovnih nalog strategije ravnanja z odpadki v skladu z strategijo ravnanja z odpadki Evropske 
unije in sprejeto Baselsko konvencijo; lokalnim skupnostim je država z sofinanciranjem zagotovila 
preko javnega razpisa nepovratna sredstva v višini cca 674,4 MIO SIT za izgradnjo objektov in 
naprav obveznih lokalnih javnih služb, posebej pa za Primorski vodovod, kjer je zagotovila 
sofinanciranje sredstev v višini 199 MIO SIT. 

Na področju varstva narave je bil sprejet Zakon o regijskem parku Škocjanske jame in ratificirana 
Konvencija o biološki raznovrstnosti, tekle pa so tudi aktivnosti za ustavnavljanje zavarovanih 
območij predvsem naravnih parkov. 

Na podlagi interventnega Zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letu 
1995 in letu 1996 ter Zakona za odpravo posledic neurij v letu 1996 je bila zagotovljena pomoč 
države v višini 1.3 MLRD SIT, poleg tega pa je bilo s sklepom vlade zagotovljenih še 200 MIO SIT 
za odpravo posledic plazenja tal. 

V Upravi za varstvo narave je v preteklem letu teklo delo na upravnih postopkih na področju voda, 
hrupa, zraka in emisij v vode ter na področju naravne dediščine. V reševanju je bilo cca 3500 zadev 
in izdelanih je bilo cca 2600 strokovnih mnenj na osmih izpostavah Uprave. Izdelane so bile 
koncesijske uredbe za gospodarsko izkoriščanje vode za mHE, ribogojnice in izdane so bile odločbe 
o določitvi ali izbiri koncesionaija ter dovoljenja ministra. 

2522 - Inšpektorat za okolje in prostor 

S proračunom za leto 1996 je bilo za program inšpektorata predvidenih 550.010 tisoč tolaijev, 
s spremembami med letom pa so se proračunska sredstva inšpektorata zmanjšala na 532.968 
tisoč tolaijev, realizirana pa v višini 518.813 tisoč tolaijev, kar je 94,3 % prvotnih proračunskih 
sredstev. 
Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je v letu 1996 iz naslova materialnih 
stroškov realiziral 72.300.000,00 SIT, kar znaša po sprejetem proračunu v višini 99.719.000,00 
SIT 72,5%, po spremenjenem proračunu v višini 75.219.000,00 SIT pa 96,1%. 
Sredstva v skupni višini 24.500.000,00 SIT so bila prerazporejena na ostale organe v sestavi 
Ministrstva za okolje in prostor ter ožje ministrstvo z namenom, da se zagotovi realizacija 
najnujnejših programiranih nalog. 

Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa 
Pravno podlago za porabo sredstev predstavljajo: zakon o vodah (Ur. l.SRS, št.38781 in Ur.l. 
RS, št. 15791), zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 32/93 in Ur.l.RS, št. 1/96), Uredba o emisiji 
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snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št. 35/96), 
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur.l.RS, št. 70/96) ter Uredba o emisiji 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št. 73/94). 

V letu 1996 je bilo realiziranih 3.520.000,00 SIT, kar znaša tako po sprejetem in spremenjenem 
proračunu v višini 3 .556.000,00 SIT 99%. 

Realizirana finančna sredstva so bila porabljena za odkrivanje povzročiteljev onesnaževanja v 
primerih, ko onesnaževalec ni bil znan, za ugotavljanje onesnaževalcev in za zavarovanje 
dokazov povzročiteljev onesnaževanja okolja. 

Rušenje nedovoljeno izgrajenih objektov 
Pravno podlago za porabo sredstev predstavljajo: Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. 
1. SFRJ 47/86 p.b.), Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. 1. SRS št. 18/84, 
37/85, 29/86 in Ur. 1. RS št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. 
SRS št. 34/84, 29/86 in 59/96). 

V letu 1996 je bilo realiziranih 14.899.000,00 SIT, kar znaša po sprejetem proračunu v višini 
60.912.000,00 SIT 24,5%, po spremenjenem proračunu v višini 18.547.000,00 SIT pa 80,3%. 

Z navedene postavke je bil za potrebe izvedbe projekta "nadzorniki" v okviru programa javnih 
del izvršen prenos sredstev v višini 8.000.000,00 SIT na postavko "javna dela" Ministrstva za 
delo. Znižanje v višini 10.700.000,00 SIT je bilo realizirano na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije o zmanjšanju proračunskih sredstev (212 seja). 
Sredstva v višini 1.500.000,00 SIT so bila prenešena na servis skupnih služb Vlade za nabavo 
službenih vozil. Sredstva v skupni višini 22.165.000,00 SIT pa so bila prenešena na ostale 
organe v sestavi Ministrstva za okolje in prostor z namenom zagotovitve realizacije nalog, ki 
so bile v teku. 

Finančna sredstva se uporabijo v primeru, koje investitorju nedovoljenega posega v prostor z 
inšpekcijsko odločbo izrečen ukrep odstranitve objekta, njegovega dela oziroma druga oblika 
saniranja nedovoljenega posega v prostor, pa zavezanec v roku, ki mu je bil z odločbo določen, 
tega ne stori, zaradi česar se izvršba izvede po drugi osebi. Izvršbe izvajajo izvajalci izbrani na 
javnem razpisu. 

Na višino realizacije poleg že navedenega vpliva tudi: 
- porast števila odstranitev, kijih realizirajo zavezanci - investitorji sami, 
- vezanost porabe na planiranje v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, 

št. 57/96) in Pravilnika o postopkih izplačila iz proračuna (Ur.l. RS, št. 19/96 in 43/96). Tako 
v praksi prihaja do situacij, ko zaradi odpovedi izvajalca delo prevzame drugi, s tem pa se pri 
slednjem preseže načrtovana poraba. Posledica je, da je potrebno pri vsakem presežku 
spreminjati FEP obrazce, kar predstavlja dodatno obremenitev za IRSOP in hkrati zamudo 
pri izplačilu. Situacija pa je praktično nerešljiva, če se pojavi presežek ob koncu leta, ko so 
potekli že vsi roki za oddajo spremenjenih FEP obrazcev v soglasje. Ravno takšna situacija 
je nastopila v mesecu novembru leta 1996, zaradi česar je bilo potrebno prenesti v leto 1997 
plačilo v višini 818.725,00 SIT in s tem tudi breme plačila zamudnih obresti, posledica tega 
je, daje za navedeno višino nižja realizacija za leto 1996. 

Izvršbe odločb 
Pravno podlago za porabo sredstev predstavlajo: Stanovanjski zakon (Ur.l. RS, št. 18/91, 21/94 
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in 23/96), Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS št. 32/93 in 1796) in Zakon o splošnem upravnem, 
postopku (Ur.l.SFRJ 47/86 p. b.). 

V letu 1996 je bilo realiziranih 2.587.000,00 SIT , kar znaša po sprejetem proračunu v višini 
8.000,00 SIT 32,3%, po spremenjenem proračunu v višini 3.500.000,00 SIT pa 73,9%. 
Sredstva v višini 4.500.000,00 SIT so bila prenešena na servis skupnih služb Vlade za nabavo 
službenih vozil. 

S področja okolja se poraba sredstev nanaša predvsem na plačilo sanacijskih ukrepov, ki vnaprej 
niso predvidljivi po številu, obsegu in finančni obremenitvi. Tudi na tem področju je vedno več 
zavezancev, ki posege v okolje sanirajo sami. 

i 

Izvedenska mnenja 
Pravni temelj za porabo sredstev predstavlja: Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. 
SFRJ 47/86 p. b.). 

V letu 1996 je bilo realiziranih 212.000,00 SIT, kar predstavlja tako po sprejetem kot po , 
spremenjenem proračunu 4,2%. 
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26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IA SOCIALNE ZADEVE 

Obrazložitev je pripravljena po ekonomskih namenih proračunskih sredstev in sicer za socialne 
transfere, subvencije, dotacije in plačila storitev ter investicije in investicijsko vzdrževanje. Iz 
obrazložitev je razvidno v kolikšni meri so bili doseženi zastavljeni cilji na področju dela ministrstva 
in v kakšni meri so bili izvedeni posamezni programi. 

Iz podatkov je razvidno, da so proračunska sredstva omogočila plačilo vseh zakonskih obveznosti, 
kar je bilo doseženo tudi s prerazporeditvami sredstev znotraj ministrstva. Programi dotacij in 
storitev so bili realizirani v okviru zagotovljenih sredstev, ki so omogočili financiranje vseh javnih 
zavodov na področju dela ministrstva s tem, da so bile v letošnje leto prenesene določene obveznosti 
v manjšem obsegu za financiranje socialno varstvenih zavodov. Programi subvencij oz. aktivne 
politike zaposlovanja so bili izvedeni v okviru zagotovljenih sredstev, iz podatkov pa je razvidno, 
da so bili doseženi pomembni rezultati. Obseg sredstev za investicije je omogočil predvsem 
nadaljevanje investicij iz preteklega leta ter najnujnejše investicijsko vzdrževanje javnih zavodov s 
področja socialnega varstva in zaposlovanja. 

4 SOCIALNI TRANSFERI 

41 Transferi - zaposlovanje 
« 

Za izplačilo denarnih nadomestil za čas brezposelnosti je bilo ob sprejemu proračuna zagotovljenih 
13.907.200.000 SIT inje bilo že takrat ugotovljeno, da sredstva glede na predvidena gibanja na trgu 
delovne sile ne bodo zadoščala. Žato so bila med letom za ta namen zagotovljena dodatna sredstva 
iz drugih postavk MDDSZ in delno iz proračunskih rezerv. Za zagotavljanje pravic je bilo tako v 
celem letu zagotovljenih 17.255.251.653 SIT. Število upravičencev je hitro naraščalo zlasti v drugi 
polovici leta, kot posledica stečajev in prenehanja delovnega razmerja trajno presežnih delavcev. 
V prvotnem planu smo ocenjevali, da bo v povprečju mesečno 29.000 upravičencev do denarnega 
nadomestila za čas brezposelnosti, dejansko število pa je bilo 31.424 upravičencev mesečno. V 
okviru celotnih sredstev smo 881 upravičencem izplačali denarno nadomestilo v enkratnem znesku, 
da so si na ta način zagotovili zaposlitev pri delodajalcu ali so se samozaposlili. Realizacija tovrstnih 
izplačil je bila nižja od prvotno načrtovane (1.000), ker je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti manj 
samozaposlitev. 

Za izplačilo denarne pomoči, ki jo upravičenci pridobijo po izteku denarnega nadomestila, če ne 
presegajo z zakonom določenega cenzusa, je bilo prvotno planiranih 1.638.400.000 SIT za 5.500 
upravičencev mesečno. Dejanska gibanja so bila ugodnejša od načrtovanih, tako je bilo mesečno 
v povprečju do denarne pomoči upravičenih 4.919 brezposelnih, za kar je bilo potrebnih 
1.120.206.193 SIT. Razlika med planiranimi in dejansko potrebnimi sredstvi je bila prenešena na 
postavko DN in DN v enkratnem znesku. 

42 Transferi - otroško varstvo 

Za starševski dodatek je bil v proračunu za leto 1996 sprejet znesek 660.694.000 SIT, ki pa seje 
s spremembami proračuna med letom zmanjšal na 560.694.000 SIT. Pri pripravi proračuna smo 
predvideli, da bo število upravičencev iz leta 1995 ostalo nespremenjeno (3.013), vendar seje 
zmanjšalo v letu 1996 na povprečno mesečno število 2.822. Višina starševskega dodatka je vezana 
na zajamčeno plačo, zato tudi ni prišlo do takega povečanja mesečne mase kot pri nadomestilu plače 
za čas porodniškega dopusta. 
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Za nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta je bil v sprejetem proračunu prvotno 
predviden znesek 17.500.000.000 SIT, ki je bil s spremembami med letom povečan na 
18.900.000.000 SIT. Povprečno mesečno število upravičencev seje ustalilo na 17.100, vendar je 
bil prvotno predviden znesek nominalno enak tistemu v letu 1995. Ker pa se nadomestilo plače za 
čas porodniškega dopusta usklajuje z rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji, je predvsem v 
drugi polovici leta prišlo do izjemnega povečanja izplačil. 

Za denarne pomoči-otrokom je ministrstvo pri pripravi proračuna za leto 1996 izhajalo iz 
predpostavk, ki so bile upoštevane ob spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih. 
Spremembe zakona so s 1.5.1996 bistveno razširile krog upravičencev do otroškega dodatka, poleg 
tega ta postavka vključuje tudi dodatek za nego otroka, pravico, ki je "začela veljati 1.5.1996. 
Prvotno je bil predviden znesek 21.289.000.000 SIT, ki pa je bil s spremembami proračuna med 
letom znižan na 20.529.345.000 SIT. Od l.maja 1996 seje število otrok, upravičencev do družbene 
pomoči, izredno povečalo, tako, da je bilo povprečno mesečno število od maja do decembra 
401.550 otrok. Predvideno je bilo sicer še večje število, vendar vsi upravičenci niso posredovali 
vlog. Tudi pri dodatku za nego otroka, ki je bil uveljavljen s 1. majem 1996, ni bilo realizirano 
izplačilo za tako število otrok, kot je bilo predvideno. Razlog je v tem, da komisije, ki so pristojne 
za izdajo mnenj o upravičenosti do dodatka, niso mogle izdati tako velikega števila mnenj v tako 
kratkem času. 

Za pomoč pri opremi novorojenca je bil pri pripravi proračuna za leto 1996 predviden znesek 
444.015.000 SIT, s spremembami proračuna med letom pa je znižan na 413.214.000 SIT, od tega 
pa realiziran v višini 396.861.509 SIT. Sredstva so bila namenjena le plačilu izdelkov v zavitkih in 
za denarno obliko pomoči, medtem ko so se storitve izvajalca za polnjenje in distribucijo zavitkov 
za opremo novorojenca. 

43 Transferi - varstvo VI, VV, žVN 

Financiranje in izplačevanje denarnih prejemkov in drugih pravic s področja varstva vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja se je v letu 1996 izvajalo na podlagi nove 
sistemske zakonodaje. 
Planirana in zagotovljena sredstva so bila v letu 1996 nerealizirana v višini 952.552.945,75 SIT oz. 
13,6%. Razlogi za nižjo porabo so predvsem: 
- Manjše število rešenih vlog v upravnem postopku za priznanje posameznih pravic s področja 

zakona o vojnih veteranih in še zlasti zakona o žrtvah vojnega nasilja glede na načrtovano število 
ob pripravi proračuna za leto 1996. Na to je vplivalo tudi izvajanje revizij odločb na Il.stopnji 
in kadrovske, računalniško-informacijske in prostorske težave pri večini prvostopenjskih 
organih, pa tudi v ministrstvu kot drugostopenjskem organu. 

- Določen del pravic se po novi zakonodaji ni pričel izvajati takoj z uveljavitvijo novih zakonov, 
to je od 1.1.1996 dalje , ampak šele med letom 1996 glede na časovno pripravo in sprejem 
posameznih podzakonskih aktov in ustreznih navodil. Določene pravice, ki so vezanć na sprejem 
podzakonskih aktov, ki so v tem času v zaključni fazi priprav, pa se bo pričel izvajati po novi 
zakonodaji v letošnjem letu. 

- Nižja poraba sredstev v letu 1996 je nastala tudi zaradi učinkov letne prevedbe, predvsem v 
zmanjšanju števila upravičencev zaradi preseganja premoženjskega cenzusa, ki je bil določen od 
1.1.1996 dalje ter tudi zaradi nekoliko nižje rasti določenih kazalcev, ki so vplivali na 
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usklajevanje pretežnega dela prejemkov v letu 1996 napram danim izhodiščem pri pripravi 
predloga letnega proračuna. 

44 Transferi - socialno varstvo 

Med transferi socialnega varstva so nastala večja odstopanja, zato je bilo potrebno zagotavljanje 
dodatnih sredstev na postavki 7017 Denarni dodatek in 7320 Varstvo družin vojakov. 

Povprečno število prejemnikov denarnega dodatka je bilo v letu 1996 29.988, to je za 20,4% več 
od doseženega v letu 1995. Povprečna višina izplačanega denarnega dodatka na prejemnika, kije 
znašala v letu 1996 18.099,18 SIT, je bila za 13,1% višja kot v letu 1995. Višina denarnega dodatka 
je vezana na višino zajamčene plače in je odvisna od dohodka upravičenca. Dejastvo, daje bila rast 
zajamčene plače v letu 1996 v primeijavi z letom prej manjša od rasti povprečne višine denarnega 
dodatka v letu 1996, kaže na dejstvo, da so bili dohodki prejemnikov v letu 1996 manjši v primeijavi 
z dohodki prejemnikov iz leta 1995. Obseg potrebnih sredstev je bil zagotovljen z dodatnimi sredstvi 
oz. s prerazporeditvijo sredstev. 

V proračunu za leto 1996 je bila na področju socialnega varstva opredeljena nova postavka 7320 
Varstvo družin vojakov, iz katere se zagotavlja po zakonu o varstvu družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi družinam finančna podpora za čas obvezne vojaške službe. Ker je bila to nova 
obveznost, za katero ni bilo mogoče realno oceniti višine potrebnih sredstev, je prišlo med letom 
do dodatnih prerazporeditev. 

45 Transferi - štipendije 

Republiške štipendije in štipendije za nadaijene so bile zagotovljene za 54.888 dijakov in 
študentov. Sredstva zagotovljena ob sprejemu proračuna v višini 8.838.012.000 SIT niso zadoščala 
in je bilo med letom potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva, tako je bilo za 
izplačilo štipendij zagotovljenih 10.104.751.000 SIT. Večji obseg sredstev je od prvotno 
načrtovanega je posledica slabšega materialnega položaja upravičencev in delno povečanega števila 
Zoisovih štipedij zaradi ukinitve cenzusa. 

46 Transferi - ostalo 

Za subvencioniranje študentske prehrane na osnovi Uredbe o subvencioniranju študentske 
prehrane in pogodb o izvajanu nalog v zvezi s tem, s študentskima organizacijama univerz Ljubljane 
in Maribora, je bilo v letu 1996 izvedeno subvencioniranje za 2.476.063 prodanih bonov (728.101 
tisoč tolarjev) pn ŠOU Ljubljana in 984.863 bonov (288.485.000,00 SIT) pri ŠOU Maribor. 

Poleg tega so bila iz proračuna zagotovljena sredstva za strokovno izvedbo in stroške pri teh 
subvencijah in sicer ŠOU Ljubljana 9.754.000,00 SIT in ŠOU Maribor 4.142.000,00 SIT. Sredstva 
so bila izplačana iz materialnih stroškov ministrstva. 

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 

S sredstvi za dotacije je je ministrstvo realiziralo načrtovane programe v obsegu zagotovljenih 
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sredstev. Sredstva pa niso zadoščala za obveznosti dela kriznega centra, za katerega so bila 
zagotovljena dodatna sredstva. 

Proračunska sredstva, namenjena plačilu storitev javnim zavodom, niso zadoščala za vse 
obveznosti, zato so bile potrebne določene prerazporeditve oz. dodatna sredstva predvsem za 
stanovanjske skupine (1275); vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji (1276); strokovni 
nadzor (1286); intervencije in izveninstitucionalne oblike varstva (2445); zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov (7019); rejnine (7057); institucionalno varstvo v zavodih 
(7094); prehodni dom za tujce - oddelek za mladoletnike (7095); prevoze slepih (7148); oskrbo 
oseb neznanega bivališča (7149); in izgradnjo neprofitnega sektoija (8506). 

Glavni razlog za povečanje obsega sredstev glede na sprejeti proračun- za vodenje, varstvo in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji (1276) ter za institucionalno varstvo v zavodih (7094) je bilo 
izplačilo obveznosti ustanovitelja zavodom za usposabljanje in varstveno delovnim centrom sredstev 
poračuna plač po izdanih soglasjih k prvi razporeditvi zaposlenih, ki so jih zavodi prejeli konec leta 
1995 in pa sprejeti aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva aprila 
1996. 

Nerealizirana sredstva so ostala pri stanovanjskih skupinah (1275), ker predvidene stanovanjske 
skupine še niso zaživele; pri strokovnem nadzoru (1286), ker ni bilo kadrovsko možno izpeljati 
strokovnih in upravnih nadzorov, pri zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju rejnic in rejnikov 
(7019) zaradi zmanjšanih prispevnih stopenj za socialno varnost; pri rejninah (7057), ker so bile 
višine rejnin usklajene z zajamčeno plačo in ne po določbah samoupravnega sporazuma o skupnih 
osnovah in merilih za določanje rejnine in o plačevanju rejnine; pri prehodnem domu za tujce - 
oddelek za mladoletnike (7095), ker ni prišlo do sklenitve pogodbe s prehodnim domom za tujce 
ter pri izgradnji neprofitnega sektoija (8506) zaradi neuspešnega javnega razpisa. 

S prerazporeditvami sredstev in zagotavljanjem dodatnih sredstev na posameznih postavkah je 
ministrstvo na področju socialnega varstva zagotovilo sredstva za financiranje javne službe in 
zakonskih pravic kot jih opredeljuje Zakon o socialnem varstvu. 

Pri uresničevanju resolucije (4430) je na javnem razpisu za sofinanciranje programov vzgoje za 
družino bilo izbranih 15 programov, z izvajalci pa je bilo sklenjenih 17 pogodb v skupnem znesku 
4.700.000 SIT. 

Za delo RZZ (4432) je bilo v letu 1996 iz tekočih proračunskih sredstev realizirano 
2.658.570.000,00 SIT. Poleg tega so bila zagotovljena namenska sredstva iz proračuna za izplačilo 
obresti poračunov delavcem za leta 1992-1993 v višini 17.671.000,00 SJT, realizirani pa so bili tudi 
ostali prihodki v skupni višini 45.271.000,00 SIT. Tako so skupni prihodki Zavoda znašali 
2.721.512.000,00 SIT. 

Za stroške dela (povprečno mesečno zaposlenih 795 delavcev) je bilo realizirano 1.877.336.000,00 
SIT, za materialne stroške 66.106.000,00 SIT in amortizacijo z revalorizacijo 167.748.000,00 SIT. 
Skupno so odhodki znašali 2.711.190.000,00 SIT. 

Sredstva za stroške izvajanja zakona o družinskih prejemkih (7140) so omogočila plačilo 
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izvajanja zakona o d nižinskih prejemkih (stroški plačila poštnine za pošiljanje izplačilnih listkov 
porodnicam, stroški računalniških storitev v zvezi z direktnimi izplačili družinskih prejemkov, prav 
tako tudi od 1.8.1996 dalje stroški storitve izvajalca za pakiranje in distribiucijo zavitkov za opremo 
novorojenca, dodatni stroški, ki so jih imeli CSD v zvezi z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 
zakona o družinskih prejemkih za uveljavitev otroških dodatkov s 1.5.1996 na podlagi podpisanih 
pogod, stroški tiskanja obrazcev za uveljavljanje pomoči pri opremi novorojenca). 
Planirana višina sredstev je bila višja oz. nerealizirana za sklenitev pogodbe z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije za plačilo dela zdravniških komisij glede pravice do daljšega 
dopusta za nego in varstvo otroka. 

9 SUBVENCIJE 

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je bodisi samo ali preko Republiškega zavoda za 
zaposlovanje izvajalo ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so se odražali v ohranjanju delovnih 
mest ali pa v novem zaposlovanju oz. prekvalifikacijah oz. dokvalifikacijah delavcev. Z aktivnostmi 
in ukrepi aktivne politike zaposlovanja so se skozi različne oblike in inštrumente sofinancirala 
proračunska sredstva za 73.469 delovnih mest (od tega večina - 68.040 v ohranitve delovnih mest, 
4.340 v prekvalifikacije in 1089 v nove zaposlitve). 

V programe usposabljanja brezposelnih, ki so bili pripravljeni za različne strukture brezposelnih je 
bilo v letu 1996 vključenih 31.421 oseb. Poleg tega so bili delodajalcem refundirani prispevki za 
1.596 delavcev. 

V javna dela je bilo vključenih 4.728 občanov. 

V letu 1996 seje v različne programe, ki so bili pripravljeni za usposabljanje invalidov ali ohranjanje 
njihovih delovnih mest sofinanciralo proračunska sredstva za 7.086 invalidov. 

Skupno je bilo s proračunskimi sredstvi v smislu ohranitve delovnih mest oz. ustvarjanja pogojev 
za nove zaposlitve ali direktno za nove zaposlitve ali pa za prekvalifikacije in dokvalifikacije 
sofinancirano 118.300 delavcev oz. delovnih mest. 

2. V razreševanje trajnih presežkov oz. v kadrovsko prestrukturiranje so bila v letu 1996 usmerjena 
proračunska sredstva za 2.963 delavcev v državnih podjetjih in za 1.059 delavcev v podjetjih, ki so 
v lasti Sklada RS za razvoj. 

11 DRUGI ODHODKI 

Na področju sofinanciranja veteranskih organizacij in društev je ministrstvo v večini primerov v 
celoti izvršilo pogodbene obveznosti do posameznih organizacij in društev s katerimi je bilo 
dogovorjeno sofinanciranje določenih programov in nalog v letu 1996. 

Na področju vzdrževanja grobov je bila realizirana večina vseh nalog, ki so bile dogovorjene s 
pogodbami, ob tem, da smo glede na veljavni obseg proračunskih sredstev v letu 1996 pristopili 
k prioritetnemu urejanju le najnujnejših vzdrževalnih del na grobovih v letu 1996 ter plačila letnih 
najemnin za vojaška pokopališča zavezniških in drugih tujih armad . Na enem od vojaških 
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pokopališč pa smo dokončali sanacijska dela, ki so bila začeta v preteklem letu. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so omogočila: 

- Dokončanje adaptacije poslovnih prostorov Območne enote RZZ Ljubljana in pridobitev dela 
novih prostorov za Območno enoto RZZ Velenje. 

- Začetek novogradnje Doma upokojencev Šentjur 

- Ureditev adaptacije in nakup prostorov za CSD Lendava, CSD Murska Sobota, CSD Ribnica, 
CSD Sežena, CSD Ptuj, CSD Ajdovščina, CSD Lenart in CSD Laško 

- Dokončno ureditev osmih varstveno delovnih centrov. 

- Nakup stanovanja za študente invalide. 

- Prioritetno urejanje najnujnejših vzdrževalnih del na področju vzdrževanja grobov in plačilo 
letnih najemnin za vojaška pokopališča. 

- Investicijsko vzdrževanje na področju socialnega varstva je bilo dokončno realizirano s sanacijo 
stropa v jedilnici v DU Ljubljana Moste, sanacijo stropov v gradu DU Preddvor, sanacijo kuhinje 
v Domu Mengeš, ureditev prostorov za fizioterapijo v DU Ljubljana Center, enota Dom Poljane, 
sanacijo strehe in ureditev kotlovnice v Domu Tišje. 

- Financiranje dodatnih del za razvoj informacijskega sistema za izvajanje zakona o družinskih 
prejemkih. 

- V letu 1996 je ministrstvo nadaljevalo z vzpostavljanjem informacijskega sistema na področju 
varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. 

Sredstva v te namene so bila med letom znižana za 300 mio SIT zaradi reševanja problemov 
nezadostnih sredstev na drugih področjih, v celoti pa tudi niso bila realizirana (31.457.279 SIT 
neporabljenih sredstev) zaradi zapletov pri izvedbi nekaterih projektov, ki jih zato ni bilo mogoče 
v predvidenih rokih plačati. 

SREDSTVA ZA DELO DRŽAVNIH ORGANOV 

Proračunska redstva za materialne stroške tako za delo ministrstva v ožjem pomenu, kot tudi za 
delo inšpekcije dela, niso zadoščala za plačilo vseh obveznosti za nemoteno delo, zato je bilo 
potrebno ob koncu leta probleme reševati s prerazporejanjem sredstev. Med materialne stroške 
ministrstva so bila prerazporejena tudi sredstva za financiranje stroškov študentske prehrane, ker v 
ta namen v proračunu ni bilo posebne proračunske postavke, s ciljem, da bi bila obveznost, 
določena z uredbo o sofinanciranju študentske prehrane posebej razvidna in ločena od sredstev, 
namenjenih prehrani študentov. 
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27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

I. V okviru Ministrstva delujejo trije organi v sestavi, saj je bil poleg Urada za sodelovanje s Svetovno 
zdravstveno organizacijo in Zdravstvenega inšpektorata v skladu z Zakonom o zdravilih junija 1996 
ustanovljen Urad za zdravila. 

Pri uresničevanju nalog ministrstva so bili cilji, ki so bili zastavljeni za leto 1996 v zvezi z 
uresničevanjem finančnega načrta, v globalu tudi doseženi. Do večjih odstopanj je prišlo pri 
zagotavljanju sredstev za refundacijo plač zdravnikom sekundarijem in pri programu investicij v javne 
zdravstvene zavode, ki ni bil izpolnjen v celoti, saj zaradi prenizko zagotovljenih sredstev v proračunu 
1996, kljub uspešno izvedenim javnim razpisom niso bila dana soglasja Ministrstva za finance k 
pogodbam za investicije v SB Jesenice, SB Murska Sobota, PB Ormož in Nevrološko kliniko 
Kliničnega centra Ljubljana in seje začetek teh investicij prenesel v naslednje leto. 

Pri oceni je potrebno upoštevati, da so bila po sklepu Vlade RS z dne 27.6.1996 ministrstva dolžna 
izkazati prihranke na posameznih proračunskih postavkah, in na ta način omogočiti izplačilo plač in 
socialnih transferov v javnem financiranju. Ministrstvo za zdravstvo je v zvezi s to prioriteto izkazalo 
prihranke višini 97,3 mio SIT zato so nekatere predvidene naloge izpadle, nekatere pa smo 
zamaknili v leto 1997. 

V letu 1996 sta bila poleg ostalih sprejetih nalog realizirana tudi sklepa Vlade RS iz leta 1995. V 
okviru Kapitalskih naložb je bil zaključen projekt sanacije izgub v petih slovenskih bolnišnicah (SB 
Celje, SB Izola, SB Jesenice, SB Novo mesto, SB Nova Gorica) in dokončana študija o škodljivosti 
izpušnih plinov in hrupa na prebivalce in bivalno okolje v občini Lendava, ki se nanaša na urejanje 
razmer na mejnem prehodu Dolga vas. 

II. Ne glede na navedeno, je bila večina nalog in programov po finančnem načrtu leta 1996 
realizirana tako kot je bilo planirano. 

V okviru posameznih postavk je pri nekaterih nalogah prišlo do manjših odstopanj. Poleg izkazovanja 
prihrankov je na to v dokajšnji meri vplivala tudi sprememba predpisanih daljših plačilnih rokov, saj 
so morale biti naloge opravljene najkasneje v novembru. Nekatere vidnejše razlike v realizaciji glede 
na plan v finančnem načrtu za leto 1996 prikazujemo v nadaljevanju. 

2711 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

2 Materialni in drugi stroški 

Na postavki 3347 - Materialni stroški so bile naloge realizirane v več kot polovico večjem obsegu od 
planiranega zaradi povečanih aktivnosti dela ministrstva na področju mednarodnega sodelovanja, 
izvajanja nalog posameznih komisij in vključitve zunanjih strokovnjakov za izvedbo nekaterih 
projektov. 

5 Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 

Na postavki 1292 - Sekundariji so bila zagotovljena sredstva proračuna 1996 prenizka glede na višino 
in število potrebnih refundacij plač zdravnikom sekundarijem v izbranih javnih zdravstvenih zavodih, 
ki jih za izvajanje sekundariata določi ministrstvo. S sprejemom aneksa h kolektivni pogodbi za 
zdravnike in zobozdravnike in uveljavitvijo zdravniškega dodatka seje višina refundacij še dodatno 
povečala. Po sklepu vlade je ministrstvo v ta namen prejelo dodatnih 300 mio. SIT, vendar kljub temu 
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nismo mogli poravnati nastalih obveznosti za leto 1996 v višini 145 mio. SIT. 

13 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Na postavki 2446 - Investicije so bila sredstva občutno znižana zaradi nujnega izkazovanja 
prihrankov. Sredstva na postavki so bila sicer naknadno nekoliko povečana s prerazporeditvami 
znotraj proračunskih postavk ministrstva, vendar le manjši del za izvedbo planiranih nalog, preostanek 
dodatnih sredstev je bil namenjen nakupu opreme ob papeževem obisku. 

2712 URAD ZA SODELOVANJE S SVETOVNO ZDRAVSTVENO ORGANIZACIJO 

V okviru Urada so bili programi v okviru postavk 4529 - Materialni stroški in 6134 - Priprave na 
izvedbo ministrske konference v juniju 1996 v Ljubljani, realizirani v večjem obsegu od predvidenega, 
saj je kljub skrbnemu načrtovanju prišlo do nekaterih nepredvidenih nalog. 

2713 ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS 

Do povečanega obsega nalog v okviru inšpektorata je prišlo pri odvzemu vzorcev danih v analizo 
zaradi izvajanja zdravstveno - inšpekcijskega nadzora nad zdravstveno neoporečnostjo živil in 
predmetov splošne rabe. Zato so bile naloge v okviru meritev in analiz imisij onesnaženosti izvedene 
v manjšem obsegu od načrtovanega. 

2714 - URAD ZA ZDRAVILA , 
« 

V okviru urada naloge niso bile realizirane v predvidenem obsegu, saj je urad pričel z normalnim 
delom šele v juniju 1996. 

HI. Ministrstvo za zdravstvo je v letu 1996 lahko realiziralo večja sredstva kot je bilo predvideno s 
sprejetim proračunom. Do tega je prišlo zaradi dodatnih nujno potrebnih sredstev, ki smo jih prejeli 
po sklepih Vlade RS za refundacijo plač zdravnikom sekundarijem in za dodatne naloge s področja 
zdravstva povezane s prihodom papeža v Ljubljano v skupni višini 342 mio SIT. Za izvajanje novih 
nalog in delovanje Urada za zdravila so bila po sklepu vlade zagotovljena dodatna sredstva v skupni 
višini 44,3 mio SIT. 

Ker ob sprejemu proračuna za leto 1996 še ni bil sprejet zakon o zdravilih, je po ustanovitvi prišlo 
do prerazporeditve sredstev, ki so bila za ta namen planirana v okviru ministrstva, na ustrezne 
postavke pri Uradu za zdravila iz postavk: 

3023 - Plače 
3131 - Drugi odhodki 
3239 - Prispevki delodajalca 
3347 - Materialni stroški 

na postavke 

8222 - Plače 
8223 - Drugi odhodki 
8224 - Prispevki delodajalca 
8225 - Materialni stroški. 
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Glede na že omenjeni sklep Vlade RS z dne 27.6.1996 je ministrstvo izkazalo prihranke v višini 
95,856 mio SIT na naslednjih postavkah: 

2446 - Investicije v zdravstvu 
7085 - Svet za zdravje programi za krepitev zdravja 
6855 - Nacionalni programi boja proti Aidsu 
7077 - Univerzitetne naloge 
7079 - Aplikativne študije 
7082 - Zdravstveno informacijski sistem 
7084 - Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 
7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja 
7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 
7189 - Nagrade in priznanja s področja zdravstva 

S prerazporeditvijo sredstev med posameznimi postavkami znotraj ministrstva in tudi med organi v 
sestavi smo poizkušali odobrena proračunska sredstva uporabiti kar najbolj gospodarno in v skladu 
s sprejetimi usmeritvami ministrstva. 

Tako smo prerazporedili sredstva s postavk: 

7085 - Svet za zdravje - programi za krepitev zdravja 
5218 - Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji 
6855 - Nacionalni.programi boja proti aids 
7075 - Raziskovalne naloge in študije 
7077 - Univerzitetne naloge 
7079 - Aplikativne študije 
7083 - Zdravstvena prosveta in vzgoja 
7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 
7125 - Publicistična dejavnost 
7283 - Humanitarna pomoč BIH 
1964 - Medicinski tisk 
7189 - Nagrade in priznanja s področja zdravstva 
7195 - Sofinanciranje društev s področja zdravstva 
2446 - Investicije v zdravstvu 
6936 - Odplačila obveznosti po sklepih vlade 
2568 - Investicijsko vzdrževanje 

na postavke: 

1292 - Sekundariji 
6130 - Ciljni raziskovalni projekt zdravje 
7084. - Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 
7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja 
7124 - Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine 

Prav tako sta bili glede na namen potrebni prerazporeditvi proračunskih sredstev na drugo postavko, 
in s tem omogočena normalna izvedba osnovne naloge (iz postavke 7124 - Obrambne priprave 
zdravstva in katastrofne medicine na postavko 2446 - Investicije ter iz postavke 6563 - Sanacija izgub 
na postavko 3347 - Materialni stroški). 
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34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST TN TFTTNOT n^T.TO 

Leto 1996 je bilo drugo leto izvajanja Nacionalnega raziskovalnega programa (NRP), ki gaje sprejel 
Državni zbor januarja 1995 (Ur.l. RS št. 8/95). Predlog proračuna MZT je v vsebinskem delu izhajal 
iz njegovih sistemskih opredelitev: povečanja deleža usmerjenih raziskav, okrepitve prenosa znanja 
v gospodarstvu, siljenje informacijske infrastrukture, utrditev nacionalnih tehnološko razvojnih 
programov, prehajanja strokovnjakov v gospodarstvo, podpora raziskovalcem, ki ustanavljajo nova 
podjetja itd. Sprejeti proračun za MZT v letu 1996 pa (žal!) v vrednostnem delu ni sledil usmeritvam 
iz Nacionalnega raziskovalnega programa, ki zahteva letno 10% realno rast proračuna. Zabeležen je 
realen upad proračunskih sredstev - namenjenih v znanost in tehnologijo (za cca 5%); zmanjšanje 
tudi odstotek proračunskih sredstev MZT v bruto družbenem produktu RS (za cca 8%) in odstotek 
proračuna MZT v proračunu RS (za cca 7%). Te številke predstavljajo bistvene omejitve za 
uresničitev zastavljenih (in celo zakonsko zahtevanih) ciljev NRP, katerih realizacija je razvidna iz 
priloženih utemeljitev po proračunskih postavkah MZT in za urade v sestavi ministrstva. 

Postavka 6140 - Ustanoviteljske obveznosti 
Na osnovi prijavljenih potreb izhajajočih iz programov dela javnim zavodov, javnih raziskovalnih 
zavodov in Univerzi v Ljubljani ter Mariboru, ki jih je ustanovila vlada republike Slovenije, je 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo izdalo zahtevek po 2.494.800.000,00 SIT. V proračunu 
Republike Slovenije je bilo od omenjene vsoto MZT dodeljeno le 1.776.440.000,00 SIT. Ker sredstva 
niso zadoščala za pokrivanje obveznosti, je junija 1996 MZT sprejelo sklep, s katerim seje ukinilo 
plačevanje ustanoviteljskih obveznosti javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je bila univerza. Pri 
tem se razume, da mora univerza, kot ustanoviteljica prevzeti te obveznosti. V letu 1996 pa univerza 
v ta namen s strani MZT ni dobila dodatnih dotacij in tako ni mogla v celoti izplačati svojih 
obveznosti do institutov. Vse to je nekatere institute privedlo na rob likvidnosti, s čemer je bilo 
ogroženo tudi njihovo poslovanje in obstoj. 

V letu 1996 je potrebno omeniti tudi izredno težak položaj javnih raziskovalnih zavodov, ki so po 
sedanjem principu financirani s strani MZT pretežno projektno. V preteklem letuje prišlo do delne 
rasti izhodiščne plače, ravno tako pa ni bila zanemarljiva tudi inflacija. Glede na dejstvo, da je sedaj 
veljavna cena raziskovalne ure še iz januarja 1995 in daje cena raziskovalne ure kot taka podcenjena 
za cca. 26 odstotkov, dodeljena sredstva niso zadoščala za preživetje teh zavodov. V ta namen je 
ministrstvo z notranjim prerazporejanjem proračuna in nekaj dodatnimi sredstvi pristalo na 
proračunski postavki 6140 v višini 1.859.440.000 SIT. Ta sredstva pa so bila žal dodeljena septembra, 
oktobra in celo decembra, tako da je Ministrstvo za znanost in tehnologijo uspelo razdeliti 
raziskovalnim ustanovam v letu 1996 sredstva v višini 1.858.540.376,40 SIT. 

Z dodeljenim obsegom ustanoviteljskih sredstev je MZT uspelo financirati minimalen obseg dejavnosti 
in s tem na nek način uspelo zagotoviti klavrno preživetje raziskovalnih institutov in raziskovalnih 
skupin na univerzah. V kolikor v letu 1997 na tem področju ne bo prišlo do povečanja obsega 
financiranja, je realno pričakovati, da bo potrebno ukinjati posamezne znanstvene discipline in morda 
celo institute. 

Postavka 6141 - Temeljne in aplikativne raziskave 
V okviru postavke so se izvajali projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja, naravne in kulturne 
dediščine ter ciljni raziskovalni programi. Med letom je bil uveden nov sistem finančnega vodenja, 
ki nam je (kljub veliki kooperativnosti MF) povzročil veliko težav, zato je prišlo v nekaj primerih do 
zastoja v realizaciji izplačil, posledica tega pa, da je bila celotna realizacija 99,92%. Nekatere 
posledice odpravljamo še v letu 1997. 
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Na osnovi faznih oz. zaključnih poročil izvajalcev projektov lahko sklepamo, daje raziskovalno delo 
potekalo pretežno v skladu z zastavljenimi cilji, vendar pa v manjšem obsegu kot je bilo prvotno 
predvideno. Vzrok je v realnem padanju sredstev za raziskave, ki onemogoča tako izvajanje 
Nacionalega raziskovalnega programa, kot tudi nujno revalorizacijo cene raziskovalne ure, ki je 
nespremenjena že od 1.1.1995. 

Postavka 6142 - Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 
V letu 1996 sije Ministrstvo za znanost in tehnologijo na področju podiplomskega usposabljanja 
raziskovalcev zastavilo naslednje cilje: 

nadaljuje s financiranjem programa mladih raziskovalcev, ki so bili v preteklih letih zajeti v 
program, 
v letu 1996 na novo vključi v financiranje do 200 oseb, 
objavi razpis za nastavitev mladih raziskovalcev v gospodarskih organizacijah; predvideno je bilo 
30 novih nastavitev, 
omejenemu številu podiplomcev omogoči doktorski študij na najboljših tujih univerzah, 
omogoči podelitev večjega števila podiplomskih štipendij, ki jih s sredstvi in v skladu s pravili 
ministrstva podeljuje Slovenska znanstvena fundacija, 
objavi razpis za sofinanciranje izvajalcev podiplomskih študijskih programov. Skupno naj bi 
financirali okrog 30 podiplomskih študijskih programov, 
raziskovalnim inštitutom pokriti del materialnih stroškov za študente, ki bi jih le-ti vključili v 
raziskovalne skupine in projekte - do 100 osebam, 
objaviti razpis za subvencioniranje do enoletnega specialističnega ali funkcionalnega usposabljanja 
razvojnih inženirjev gospodarskih organizacij, zaradi pridobitve za gospodarski razvoj 
pomembnega know-how-a; do 20 oseb. 

Realizacija zgoraj naštetih ciljev: 

v letu 1996 je ministrstvo financiralo podiplomski študij in raziskovalno usposabljanje 1208 
osebam (posamezniki so bili, v tekočem letu, financirani različno število mesecev; od enega do 
dvanajst), 
visokošolskim in raziskovalnim organizacijam je bilo v letu 1996 odobrenih 183 novih delovnih 
mest mladih raziskovalcev, 
gospodarskim organizacijam je bilo odobreno 14 mladih raziskovalcev, 
odobrena so bila štiri mesta za doktorski študij v tujini; realizirani samo dve, 
podeljenih je bilo 90 novih štipendij; skupaj je bilo v letu 1996 financiranih 158 štipendistov, 159 
je bilo odobreno sofinanciranje šolnin, ter pokojninsko zavarovanje za ožji obseg pravic, 
v študijskem letu 1996/97 je ministrstvo subvencioniralo 45 podiplomskih študijskih programov 
21 izvajalcem. 

Cilja navedeni v zadnjih dveh alineah, zaradi pomanjkanja sredstev, nista bila realizirana. 

Finančna realizacija programa: 

Za financiranje programov iz postavke 6142 proračuna MZT Usposabljanje in razvoj znanstvenih 
kadrov je bilo prvotno odobrenih 3.338.388.000,00 SIT. Vlada RS je s sklepom, z dne 12.6.1996, 
o prerazporeditvi proračunskih sredstev med posameznimi uporabniki dodelila MZT na postavki 6142 
Usposabljanje in razvoj kadrov 72 mio SIT za uresničitev določil sprememb in dopolnitev Kolektivne 
pogodbe za raziskovalno dejavnost. Po sklepu ministra je bil znesek v višini 72 mio SIT namenjen 
zvišanju obrokov za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev. 
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Proračunska postavka 6142 je bila realizirana 100%. 

Postavka 6143 - Znanstveno informiranje in komuniciranje 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1996 spodbujalo in finančno podpiralo aktivnosti pri 
zagotavljanju informacijske in komunikacijske infrastrukture raziskovalni, izobraževalni in kulturni 
sferi Slovenije preko naslednjih projektov: 

• Preko javnega zavoda ARNES je ministrstvo v celoti pokrivalo stroške delovanja akademskega 
in raziskovalnega omrežja ARNES, ki zagotavlja uporabnikom učinkovito medsebojno povezavo 
in povezavo v svetovno omrežje Internet. Prepustnost mednarodne povezave v EuropaNet je v 
letu 1996 podvojena, povečane pa so bile tudi prepustnosti skoraj vseh segmentov slovenske 
hrbtenice. Razširjene so bile kapacitete obstoječih vozlišč hrbtenice ARNES v Ljubljani, Mariboru, 
Kranju in Celju, vzpostavljena pa so bila tudi nova vozlišča v Tolminu, Ljubljani, Krškem in 
Trbovljah (večina opreme za Krško in Trbovlje je bila nabavljena že ob koncu prejšnjega leta). 

• Preko javnega zavoda IZUM kot nacionalnega bibliografskega in informacijskega servisa je 
ministrstvo sofinanciralo razvoj in vzdrževanje kooperativnega online bibliografskega sistema in 
servisov COBISS, ki predstavlja skupno osnovno sistema znanstvenega informiranja in 
knjižničnega informacijskega sistema Slovenije. Vodenje bibliografij slovenskih raziskovalcev v 
okviru sistema COBISS omogoča tudi enostaven vpogled v našo znanstveno produkcijo. V sistem 
COBISS je vključenih že preko 190 slovenskih knjižnic. Ocenjujemo, da se COBISS-a preko 
različnih terminalov in PC-jev poslužuje že okoli 40.000 uporabnikov. 

• S sofinanciranjem programov dejavnosti osmih specializiranih informacijskih centrov za 
znanstveno informiranje in dveh evropskih dokumentacijskih centrov je ministrstvo zagotavljalo 
specializirano ponudbo informacijskih proizvodov in storitev po znanstvenih vedah. 

• Ministrstvo je zagotavljalo sredstva za koordinirano nabavo tuje znanstvene periodike in baz 
podatkov. Sredstva za ta namen je prejelo 65 knjižnic. Koordinacija nabave literature je potekala 
s pomočjo evidenc, ki jih omogoča sistem COBISS. . 

• Pri sofinanciranju domačega znanstvenega tiska je bilo sklenjenih 91 pogodb za sofinanciranje 
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij ter za 73 novih znanstvenih monografij. Sklenjene 
so tudi štiri pogodbe za mladinski tisk. Zaradi omejenih proračunskih sredstev je bila v letu 1996 
dana prioriteta znanstvenemu tisku in tako je iz programa sofinanciranja izpadla večina strokovnih 
revij, ki so bile sofinancirane v preteklih letih 

• Za znanstvene in strokovne sestanke je bilo sklenjenih 263 pogodb od tega 164 za organizacijske 
stroške in 99 za zbornike. Ministrstvo jih sofinancira z namenom, da o omogoči pridobivanje 
novega znanja, prenos znanja iz sveta, mednarodno izmenjavo znanja in prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso. 

Znesek neporabljenih sredstev izhaja iz dejstva, da so bila sredstva prenešena na postavko šele sredi 
novembra 1996. 

Postavka 6144 - Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti MZT 
Tudi v letu 1996 so za podporo razširjanju poznavanja znanosti in dosežkov potekale začrtane oblike 
predstavitve: 

• Raziskovalec je revija, ki je namenjena komunikaciji v raziskovalni sferi. Namenjena je vsem, ki 
so udeleženi v raziskovalnem procesu bodisi kot soustvaijalci raziskovalne politike bodisi kot 
izvajalci raziskovalnega dela. 

• Scientia je bila tudi v letu 1996 redna mesečna priloga, ki je bila vključena v prilogo Znanost, ki 
izhaja v časniku Delo. Realizirano je bilo načrtovano število prilog (skupaj 10). 

• S publikacijo Znanost in tehnologija ministrstvo seznanja znanstveno-raziskovalno sfero s 
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konkretnimi spremembami in stanjem na področju raziskovalne politike. Del te publikacije je tudi 
vsakoletno Poročilo o financiranju raziskovalne dejavnosti iz proračuna RS. Poročilo za leto 1995 
je dostopno v polni obliki tudi na Internetu. 

• MZT je v okviru akcij za promocijo in podporo poznavanju znanosti sodelovalo pri: rednih 
oddajah radia Slovenski poslovni kanal, TV oddaji Male sive celice, Festival znanosti in 
promotivnem zastopanju znanosti v Slovenian Weekly. 

• Katalog Science in Slovenia je namenjen za promocijo slovenske znanosti v tujini . V letu 1996 
smo ga ponatisnili v 2040 izvodih. 

Postavka 6145 - Analize in ekspertize za razvoj znanosti 
Iz postavke se pokrivajo stroški domačih in tujih recenzentov in ekspertov pri evalvaciji raziskovalnih 
projektov, delo koordinatorjev raziskovalnih polj, področnih raziskovalnih svetov, nacionalnega sveta 
za znanost in tehnologijo, delo Sveta za znanost in tehnologijo pri Vladi RS ter stroški priprave 
posebnih ekspertiz in primerjalnih študij (domačih in tujih) za pripravo zakonskih in podzakonskih 
aktov. 

Postavka 8203 - Programska upravljalna enota P MU fPhare") 
Postavka 6723 - Sredstva Phare 
Postavka 7255 - Dokapitalizaciia Tehnološko razvojnega sklada RS 
Te tri postavke ne sodijo neposredno v delokrog ministrstva. 

Postavka 4494 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi 
V okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo so potekale naslednje pomembnejše oblike za 
spodbujanje tehnološkega razvoja: 

• 171 projektov v okviru programa tehnološkega prestrukturiranja, ki so se sofinancirali do višine 
50 %, v skupnem znesku 848 mio SIT, od tega smo v letu 1996 na novo sprejeli 59 projektov, 

• 35 inovativnih projektov v skupnem znesku 58 mio SIT, 
• 26 plač doktorjem znanosti, ki so se zaposlili v gospodarskih družbah v skupnem znesku 13 mio 

SIT, 
• 61 tehnoloških centrov in 2 tehnološka parka v skupnem znesku 102 mio SIT, 
• 34 instrumentalnih centrov in zbirk v skupnem znesku 166 mio SIT, 
• 3 subvencije obrestne mere za potrebe razvoja tehnologij oz. izdelkov v skupnem znesku 4,5 mio 

SIT. 

V letu 1996 je prišlo na proračunski postavki do velikega padca sredstev. Sredstva so se ob 
upoštevanju inflacije v letu 1995 zmanjšala za več kot 29 %. Zmanjšanje sredstev je povzročilo velike 
omejitve pri financiranju projektov, ki so jih organizacije prijavile na razpisu v letu 1996. Tako 51 
projektov v skupni vrednosti 500 rruo SIT, ki so dobili pozitivne ocene, po sklepu ministra čakajo na 
financiranje v letu 1997 če bo to proračun omogočil. 

Tudi za delovanje instrumentalnih centrov in zbirk so bila na razpolago relativno skromnejša 
proračunska sredstva. Realizacija programa je obsegala dotiranje dela stroškov: izvajanje programov 
dejavnosti, vzdrževanje velike raziskovalne opreme in delovanja zbirk. 

Poleg zmanjšanega zneska proračuna v letu 1996 je predstavljal za normalno financiranje 
raziskovalno-razvojnih projektov veliko oviro 10. člen Zakona o izvrševanja proračuna Republike 
Slovenije (Ur.l.RS 5/96), ki določa da lahko prevzete obveznosti za naslednja leta znašajo le do 25% 
sredstev v tekočem letu. Projekti namreč trajajo v povprečju eno leto, v financiranje pa jih 
sprejemamo v drugem polletju leta (po sprejemu proračuna za tekoče leto ter opravljenem postopku 
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razpisa, prijave in izbora). Tako bi logična porazdelitev sredstev pomenila okrog 50% izplačil v 
naslednjem letu in bi morali zakonsko omejitev prestaviti na 50% sredstev v tekočem letu (kar doslej 
v zakonu velja le za investicije). Ta problem zadeva tudi druge raziskovalne projekte. 

Postavka 7058 - Programi mednarodnega sodelovanja 
Z ozirom na bistveno zmanjšanje sredstev na postavki v letu 1996, je imelo ministrstvo velike težave 
pri izvajanju sprejetih programov. Pri tem so bili nujni prenosi obveznosti s področja mednarodnega 
poslovanja na druge postavke znotraj ministrstva, tako da so se vsi dogovorjeni mednarodni projekti 
subvencionirali iz postavke 6141 Temeljne in aplikativne raziskave in iz postavke 4494 Tehnološko 
razvojni in drugi ciljni programi. 

Odobrenega povečanja sredstev na postavki 7058 v znesku 33.481.000 SIT, ki je bilo izvršeno s 
prenosom iz drugih postavk ministrstva šele konec novembra, ni bilo možno realizirati do konca leta, 
ker trajajo dogovaijanja s tujimi partnerji dlje časa. Tako je bila večina planiranih aktivnosti prenešena 
v izvajanje v letu 1997. 

Ne glede na navedeno pa ocenjujemo, da smo v letu 1996 uspeli na področju mednarodnega 
sodelovanja realizirati večino zastavljenih ciljev in da so bile v nekoliko zmanjšanjem obsegu 
realizirane vse dogovoijene mednarodne obveznosti. 

Postavka 7186 - Nagrade na področiu znanosti 
V skladu z 38. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti se v okviru ministrstva podeljujejo Nagrade 
Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo in priznanja Ambasador Republike Slovenije 
v znanosti. 

V letu 1996 je bilo podeljenih 5 državnih nagrad, nobena nagrada na področju izumov (ni bilo 
ustreznih predlogov) in 4 priznanja. 

Finančna podpostavka ni bila realizirana v celoti, ker ni bilo danih toliko nagrad, kot bi jih v skladu 
s kriteriji pravilnika lahko podelili. 

Postavka 4492 - Informacijska in komunikacijska infrastruktura 
Ministrstvo je financiralo razširitve hrbtenice omrežja ARNES in razširitve zmogljivosti računalniških 
sistemov za potrebe sistema COBISS. Poleg tega je sofinanciralo tudi lokalne priključke na omrežje 
ARNES in s tem omogočilo uporabo storitev omrežja ARNES in sistema COBISS večjemu krogu 
uporabnikov. Nakup opreme je bil sofinanciran skupno 39 organizacijam in specialnim knjižnicam, 
od tega štirinajstim raziskovalno-razvojnim oddelkom v gospodarskih družbah. 

Postavka 2452 - Raziskovalna oprema 
V preteklih letih je bilo subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme (do 75% nabavne vrednosti 
iz proračunskih sredstev) skromno. Zato seje tudi v letu 1996 raziskovalna oprema subvencionirala 
na podlagi izbora po razpisih MZT iz let 1992 in 1994. 

Prioriteta za realizacijo programa subvencioniranja raziskovalne opreme v letu 1996 seje nanašala 
predvsem na subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme večje vrednosti za: Inštitut Jožef Štefan 
(pospeševalnik alfa delcev), Inštitut za biologijo in Univerza v Ljubljani, Biotehniško fakulteto 
(vgradna raziskovalna oprema za biološko središče) ter Fakulteto za šport (merilna in laboratorijska 
oprema). 
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Postavka 2453 - Univerzitetna knjižnica v Ljubljani - UKL 
Ob sprejetem zakonu o izgradnji UKL ter ob dejstvu, da zemljišče za gradnjo ni bilo pridobljeno 
(intenzivno so potekale arehološke raziskave), so bili cilji priprav na gradnjo knjižnice usmeijeni v: 
izdelavo tehnične dokumentacije, dodatne geološke in hidrološke raziskave tal, v izbor in izdelavo 
projektnih rešitev za zavarovanje in izvedbo gradbene jame ter v prenovo obstojoče zgradbe NUK. 
Na teh področjih smo -sicer v skromnejšem obsegu- dosegli pričakovane rezultate. Razlika med 
sredstvi v sprejetem proračunu in realizacijo je velika, razlika med sprejetim proračunom (rebalans) 
in veljavnim proračunom je bila vrnjena v proračun, glavnina sredstev iz prikaza realizacija 1996 pa 
je bila porabljena za prenovo NUK. Sredstva, ki niso bila do konca leta porabljena, so se nanašala na 
pogodbe sklenjene v drugi polovici leta. Očitno je logika financiranja investicij v nasprotju z logiko 
izvajanja proračunskega financiranja. 

Postavka 6147 - Dom podiplomcev - družboslovno središče v Ljubljani 
V pripravah na izgradnjo družboslovnega središča smo - skupaj z MŠŠ - dosegli sprejem osnov za 
zasnovo in dokončno opredelitev lokacije Doma. V letu 1996 so bili doseženi poglavitni cilji za 
pričetek izgradnje in sicer: izdelan je bil idejni projekt objekta, investicijski program, v izdelavi je 
tehnična dokumentacija za graditev; pred realizacijo pa je priprava zemljišča za gradnjo. Glavnino 
sredstev smo v zadnjih mesecih leta 1996 sicer namenili načrtovani I. fazi izgradnje objekta, vendar 
je bila zaradi objektivnih okoliščin preložena v leti 1997 ter 1998. S sredstvi smo ravnali gospodarno. 
Spremembe med postavkami proračuna pomenijo, da smo velik del sredstev hranili za začetek 
izgradnje v zadnji četrtini leta. Vendar sredstev - iz že navedenih razlogov - nismo mogli porabiti 
(smo jih vrnili v proračun ali prerazporedili za druge namene ministrstva). 

Postavka 6148 - Biološko središče v Ljubljani 
Osnoven cilj je bil, da z izgradnjo Biološkega središča končamo. Kot zadnji financer smo s porabo 
vseh sredstev na tej proračunski postavki ter ob spremljanju izgradnje in sprejetih dogovorih to 
dosegli. Odprta so še vprašanja financiranja opreme in prodaje objekta v lasti Inštituta za biologijo 
na Karlovški cesti, vendar te postavke za leto 1997 več ne načrtujemo. 

URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 

V letu 1996 je Urad za intelektualno lastnino v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljal pridobivanje 
pravic vsem prijaviteljem in sicer v sledečem obsegu: 717 podeljenih patentov (466 v letu 1995), 673 
registracij in objav modelov oziroma vzorcev (12 v letu 1995), ter 9185 registracij znamk (7445 v 
letu 1995). Skupno povečanje obsega dejavnosti glede na leto 1995 je bilo 25%. Za naročnike 
informacij s področja intelektualne lastnine je bilo opravljenih 1262 poizvedb. S tem so bili uresničeni 
cilji delovanja Urada v letu 1996. 

Za izvršitev nalog je Urad pridobival sredstva iz proračuna v planiranem obsegu za materialne stroške 
in plače ter prispevke delodajalca in iz donacij Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ter 
Evropske patentne organizacije. 

Sredstva so bila uporabljena za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja in za izpopolnjevanje 
strokovnosti urada, prilagajanje informacijskega sistema naraščajočemu obsegu podatkov, povečanje 
kakovosti delovanja s pridobitvijo atesta ISO 9002, zaposlovanje v nujnem obsegu - za pravočasno 
obdelavo vlog in za organizacijsko prilagajanje povečanemu obsegu delovanja. 

Sredstva donacij se uporabljajo v skladu z mednarodnimi pogodbami po programu, kije usklajen z 
donatoiji. Sredstva na proračunskih postavkah 8164 in 8182, izkazana kot ostanek sredstev v višini 
38.592.783 SIT so torej sredstva donacij, namenjena programu srednjeročnega razvoja Urada RS za 
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intelektualno lastnino in kot taka ne predstavljajo neporabljenih sredstev proračuna, temveč ostajajo 
kot sredstva donacij na razpolago za izvajanje programa v letu 1997. Del sredstev donacij seje 
uporabil tudi za financiranje tekoče dejavnosti urada, saj povečanega obsega stroškov zaradi 
bistvenega povečanja obsega dejavnosti ni bilo mogoče v celoti pokriti iz planiranih proračunskih 
sredstev, ki so ostala v primerjavi z letom 1995 praktično nespremenjena. S proračunom zagotovljena 
sredstva za materialne in druge stroške so bila zaradi tega v celoti uporabljena, saj je stopnja 
izkoriščenosti teh sredstev 99,18%. 

URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE 

V letu 1996 smo v USM skoraj v celoti realizirali vse pomembnejše cilje, ki smo si jih zadali kot naše 
vodilo pri programu dela za preteklo proračunsko leto. Do manjših odstopanj pri realizaciji je prišlo 
na področju akreditacije, meroslovja ter priznanja republike Slovenije za kakovost. Razlogi, da na 
omenjenih področjih niso bili realizirani vsi cilji, pa so predvsem v onemogočeni pridobitvi potrebnih 
kadrov, kot tudi v spremembi dinamike potreb nosilcev nacionalnih in referenčnih etalonov pri 
zagotavljanju sledljivosti na mednarodno raven ter v zahtevnosti kriterijev, ki se zahtevajo od 
kandidatov (laboratorijev) za pridobitev akreditacije. Ti so za realizacijo programov, ki izhajajo iz 
sprejetih zakonskih določil nujno potrebni. V letu 1996 smo nadaljevali z uvajanjem programa oz. 
s pilotnim projektom za priznanje republike Slovenije za kakovost, žal na tem področju zaradi 
nesprejetja zakona ni bilo mogoče v celoti realizirati vseh nalog. 

Omenjeni razlogi se seveda kažejo tudi v odstopanju realiziranih sredstev od planiranih proračunskih 
sredstev za posamezne postavke. To pomeni, da razpoložljiva sredstva na nekaterih proračunskih 
postavkah niso bila v celoti izkoriščena, na nekaterih postavkah pa je sredstev primanjkovalo tako, 
daje bilo potrebno prerazporejanje sredstev med podstavkami. 

Tako je npr. poraba sredstev na postavki 6150 ter 3424 presegala načrtovano dinamiko izplačil. 
Prekoračitev na postavki 3424 gre predvsem na račun večje intenzivnosti opravljanja dejavnosti pri 
obeh Območnih enotah, ki je povezana z dodatnimi potnimi stroški, kot tudi zaradi nepredvidenih < 
nujnih vzdrževalnih del na OE Ljubljana. Prekoračitev dinamike porabe na postavki 6150 pa gre 
predvsem na račun povečanih stroškov izdaje mesečnika Sporočila, ki je uradno glasilo Urada. Po 
drugi strani pa je bila zaradi zgoraj omenjenih razlogov na nekaterih drugih postavkah dinamika 
izplačil manjša od predvidene. Poleg tega smo zaradi dejstva, da še niso bili izbrani vsi nosilci 
nacionalnih etalonov (za to je potrebna akreditacija), prerazporedili pretežni del celotnih planiranih 
sredstev na postavki 6943 v korist Servisa skupnih služb Vlade RS, ki je dobavil laboratorijsko 
opremo za laboratorij (nosilec nacionalnega etalona za maso) v OE Ljubljana. 

Iz pregleda realizacije za leto 1996 je razvidno, da je bilo neporabljenih sredstev (razlika med 
veljavnim proračunom in realizacijo) za 13.304.170 SIT. Pri tem je potrebno naslednje pojasnilo: 

• Skoraj polovico tega zneska (5,5 mio SIT) gre na račun plač in prispevkov, saj so USM zapustili 
štirje delavci. 

• Drugo polovico (5,2 mio SIT) predstavljajo donacije, ki niso bile predmet sprejetega proračuna, 
se pa seveda pojavljajo v veljavnem proračunu, vendar se še neizkoriščena sredstva prenašajo v 
naslednje leto. 

• Razlika v znesku ca. 2,5 mio SIT pa gre na račun nerealiziranih sredstev materialnih stroškov ter 
plačila storitev. Pri tem znesku bi radi poudarili, da gre pretežni del na račun plačil za račune, ki 
bi morali biti poravnani iz proračunskih sredstev leta 96, dejansko pa so bila za ta plačila koriščena 
sredstva začasnega financiranja za prvo polletje 1997. 
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SLOVENSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO 

Urad Slovenske nacionalne komisije za Unesco je samostojno ali v sodelovanju z drugimi ustanovami 
organiziral mednarodne sestanke in vrsto posvetovanj na nacionalni ravni. Sodeloval pa je tudi pri 
aktivnostih drugih ustanov in organizacijami, ki se vključujejo v sodelovanje in izvajanje Unescovih 
aktivnosti in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Unescovih konvecij, priporočil in resolucij ter 
programa sodelovanja v Unescovih aktivnostih. Nadaljevalo seje sodelovanje v stalnih medvladnih 
programih ter evropskih projektih, v katere se vključuje Slovenija. Urad je na poročjih Unescovih 
pristojnosti usklajeval sodelovanje Republike Slovenije z Unescom in Unesca s Slovenijo. Slovenski 
strokovnjaki so se vključevali v Unescove strokovne programe usposabljanja in raziskovalne projekte 
- zlasti v okviru programa participacije. Med obsežnimi akcijami je treba omeniti praznovanje 50. 
obletnice Unesca ter 10. obletnice vpisa Škocjanskih jam v sezname svetovne dediščine ter akcijo (ki 
jo je prevzelo Ministrstvo za šolstvo in šport) obravnave Delorsovega poročila za področje 
izobraževanja. 

Razen nekaj manjših točk iz programa dela je bil program v celoti izvršen. V toku leta so bile 
vključene še nove obveznosti, kijih ni mogoče v celoti predvideti pri pripravi pripravi programa. Te 
aktivnosti so povezane predvsem s sodelovanjem v aktivnostih drugih nacionalnih komisij, v glavnem 
v evropski regiji in tudi v okviru sredozemskega območja. S posebno pogodbo je bilo tudi 
dogovoijeno, da se začenja urejati dokumentacijski center komisije, pri čemer pa se bomo srečali s 
prostorskim problemom, ker sedanji prostori tega ne omogočajo. Konec leta 1996 so se začele 
priprave za izdajo prvega biltena. 

Kot je bilo omenjeno zgoraj, so bila sredstva porabljena v okviru odobrene višine in to skoraj v celoti. 
Zato ponovno opozaijamo, da ne moremo pristati na to, da se računi za proračunsko leto 1996, ki 
so bili predloženi v roku v izplačilo pristojnim službam v ministrstvu za finance, izplačujejo iz sredstev 
proračuna za leto 1997. Po drugi strani pa te iste službe izkazujejo, da Urad ni porabil te vsote v 
prejšnjem proračunskem letu. To pomeni, da nam je zaradi takega ravnanja vsota neizkoriščenih 

1 sredstev odvzeta. Glede na to, da se ta praksa pojavlja že od samega nastanka Urada in s tem prihaja 
do resnega problema izpolnjevanja obveznosti iz programa, zahtevamo, da se te zadeve končno 
uredijo. 
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35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Ministrstvo za kulturo je za čimboljše pokrivanje celotnega programa (so)financiranja kulturnih 
dejavnosti, ki obsegajo celotno dejavnost kulturnih ustanov katerih (so)ustanoviteljicaje država, ter 
številne projekte drugih ustvaijalcev kulturnih dejavnosti in posameznih ustvarjalcev, ki pomenijo 
sestavni del celotne kulume usmeritve, v notranji organizaciji razdeljeno na več oddelkov - sektorjev 
vključno z dvema organoma v sestavi in dvema skladoma. 

Večji del teže izvajanja odpade na oddelek za program, ki pokriva takoimenovano "živo kulturo" in 
na Upravo za kulturno dediščino, ki pokriva celovito varovanje dediščine. 

Sektor za mednarodno sodelovanje z vključevanjem Slovenije v EU postaja vse pomembnejši kot 
posrednik naše kulturne produkcije oziroma naše kulturne prisotnosti v svetu. 

Nezanemarljiv je tudi, kljub majhnim razpoložljivim sredstvom, delež investicij in ivesticijskega 
vzdrževanja, ki kljub še ne napisanem nacionalnem kulturnem programu, sledi strategiji zapolnjevanju 
vrzeli v kulturni infrastrukturi nacionalnega pomena. 

Zaradi svojskosti vsakega izmed omenjenih področij, so priložena krajša poročila, vključno z 
pojasnilom odstopanj oziroma postavčnih sprememb. 

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 1996 

V letu 1996 so bila vsa sredstva, razporejena za izvedbo programov in projektov s področja t.i. žive 
kulture, porabljena namensko in v skladu z letnim programom (so)financiranja kulturnih programov 
in projektov. Sredstva so bila prenešena na izvajalce kulturnih programov in projektov na podlagi 
sklenjenih pogodb o sofinanciranju projektov (okoli 1500 pogodb) in pogodb za financiranje 
kulturnih programov v okviru dejavnosti javnih zavodov s področja kulture (79 pogodb). Kljub 
posledicam implementacije Zakona o uresničevanju proračuna (predvsem kar se tiče skrajnega roka 
za prevzem obligacij ministrstva napram izvajalcem kulturnih programov in projektov), so bila 
porabljena vsa razpoložljiva sredstva, čeprav je to posredno povzročilo terminske prestavitve 
nekaterih projektov v leto 1997, kar letos predstavlja dodatno finančno breme. Isti vzrok je botroval 
tudi nekaterim dodatnim prenamembam sredstev znotraj posameznih proračunskih.postavk v zadnjem 
četrtletju 1996. Siceršnje prenamembe sredstev znotraj posameznih proračunskih postavk so na 
področju t.i. žive kulture razmeroma pogoste, kar je posledica tako velikega števila sofinanciranih 
projektov kot rizičnega produkcijskega elementa. 

Kulturni programi javnih zavodov s področja kulture, ki se financirajo iz dela proračuna, 
namenjenega kulturi, so bili realizirani v skladu s sprejetimi letnimi programskimi načrti. Izjema je 
SNG Maribor, ki svojega programa ni realiziral v celoti, saj je SNG Maribor v kriznem stanju, 
nastalem kot posledica neprimernega gospodarjenja, kar je obravnavalo tudi računsko sodišče. Kljub 
temu je ministrstvo s svojimi instrumenti v letu 1996 takoj reagiralo na vsako nevarnost nenamenske 
ali negospodarne porabe sredstev v SNG Maribor. 

Kot posebno odmevni nalogi ministrstva v letu 1996 velja omeniti dva projekta mednarodnih 
razsežnosti: Poročilo o nacionalni kulturni politiki, ki je bilo obravnavano v okviru projekta evalvacij 
nacionalnih kulturnih politik na Svetu Evrope, in razstava del arhitekta Jožeta Plečnika v Pragi. 
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POROČILO O REALIZACIJI MEDNARODNEGA SODELOVANJA ZA LETO 1996 
Proračunska postavka 7114 

Tako kot prejšnja leta je bil program mednarodnega sodelovanja usmerjen predvsem v uveljavljanje 
slovenske kulture v tujini in predstavitev dosežkov drugih kultur v Sloveniji. Pri izboru akcij je bil pri 
vseh dejavnostih glavni kriterij kvaliteta predlagane akcije in izvajalcev. Prioriteta posameznih akcij 
je bila vezana na že podpisane obveznosti države in na kontinuiteto. Kljub poudarjanju recipročnosti 
pa je bilo tudi v letu 1996 očitno, da je stanje še vedno tako, kot v letih 1993, 94, 95: interes je 
usmerjen predvsem iz Slovenije v tujino in le v majhnem delu iz tujine v Slovenijo. Ta težnja je 
razvidna na vseh področjih, tako pri "ustvarjalnih dejavnostih", kot pri "znanstvenih dejavnostih". 
Izjemi sta bili likovna dejavnost in muzejska dejavnost, kjer je bilo sprejemanje in dajanje skoraj 
uravnovešeno. 

Iz prijav na razpis za leto 1996 in iz realizacije programa za 1996 je jasno razvidno, daje Slovenija 
prerasla svoje otroštvo in je postala normalna država, ki sodeluje s tujino po utečenih načinih in 
poteh. Vzpostavljene so vključitve v mednarodne strokovne organizacije, iz katerih je Slovenija ob 
razpadu Jugoslavije izpadla, še vedno pa ni razčiščen status slovenskih sekcij teh mednarodnih 
organizacij. Zaradi zakonodaje so v večini registrirane kot društva, vemo pa, da v resnici to niso. 
Nekateri slovenski strokovnjaki so kot predstavniki Slovenije v vodstvih posameznih strokovnih 
organizacij, slovenske sekcije pa v Sloveniji organizirajo strokovne mednarodne sestanke. 

Program mednarodnega sodelovanja za leto 1996 je bil rezultat prijav na razpis, obveznosti iz 
sklenjenih večletnih pogodb in sporazumov, verifikacije prijavljenih akcij v področnih strokovnih 
komisijah Ministrstva za kulruro in možnosti, ki so jih določala v proračunu določena sredstva za to 
področje, žal se v letu 1996 Ministrstvo za kulturo- sektor za mednarodno sodelovanje zaradi 
omejenih sredstev - samo direktnih prijav na razpis, (brez kotizacij, obveznosti iz meddržavnih 
sporazumov in drugih sprejetih obveznosti) je bilo za cca 643.500.000 SIT - ni mogel odzivati na 
nepredvidene visokokvalitetne akcije, ki so se pojavljale po končanem razpisnem roku, saj v letu 1996 
ni imel možnosti pripraviti za ta namen vsebinsko prazen proračunski delež, ki bi, po mnenju 
zaposlenih v mednarodnem sektorju, moral biti vsaj 10% od v proračunu predvidenih sredstev za 
mednarodno sodelovanje. 

Letu 1996 je bilo za mednarodno sodelovanje na področju kulture zelo trdo, saj.ob rastoči kvaliteti 
vsebin in kvantiteti možnosti za sodelovanje, ni bilo poskrbljeno za vzporedno promocijsko dejavnost. 
V prejšnjih letih je zanjo skrbelo (tudi finančno) Ministrstvo za zunanje zadeve in Urad Vlade za 
Informiranje, do neke mere tudi MEOR, v letu 1996 pa je bil tak način promocije ukinjen. Čeprav 
je bilo na vladni ravni sklenjeno, naj se v okviru programa mednarodnega sodelovanja 96 v 
Ministrstvu za kulturo krijejo nekatere zahtevne akcije, ki so bile pomembna priložnost za promocijo 
slovenske kulture v svetu - velika razstava o arhitektu Jožetu Plečniku v Pragi, priprave na "Evropski 
mesec kulture-Ljubljana 97", priprava in izvedba projekta Sveta Evrope "Evalvacija slovenske 
kulturne politike", zanje Ministrstvu za kulturo niso bila dodeljena predvidena dodatna sredstva. 

Vsebinsko je bila realizacija predvidenega, zaradi vsega naštetega okleščenega programa, 100% z 
nekaterimi spremembami, ki pa jih je narekovalo dejansko stanje v prostoru, saj pri "ustvarjalnih 
dejavnostih" (gledališče, glasba, likovna dejavnost, itd...) ni mogoče za več kot leto dni vnaprej 
zagotoviti dejanske realizacije prijavljenih akcij. 

Nerealiziranih je ostalo 7.020.419 , kar pomeni daje bila realizacija 97,97%. 
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UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

Uprava RS za kulturno dediščino kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo je v letu 1996 opravljala 
upravne in strokovne naloge na področju varstva kulturne dediščine. Na področju varstva nepremične 
dediščine, muzejske dejavnosti in arhivske dejavnosti je izvajala letni program (so)financiranja 
kulturnih programov in projektov. Z izvajalci spomeniškovarstvenih akcij je v sklenila 367 pogodb, 
z izvajalci muzejskih projektov 37, arhivskih pa 26 pogodb. Realizacija za leto 1996 odobrenih 
proračunskih sredstev je bila na omenjenih področjih 99.12%, kar pomeni, da so bili zastavljeni cilji 
skoraj v celoti uresničeni. Razkorak med vsakoletnimi potrebami (na javni razpis prijavljenimi 
programi) in odobrenimi proračunskimi sredstvi je bil tudi v letu 1996 očiten. Odobrena proračunska 
sredstva namreč niso omogočala razvoja spomeniškovarstvene dejavnosti, temveč so zagotavljala le 
ohranjanje dejavnosti na ravni iz preteklega leta. V okviru (so)financiranja spomeniškovarstvenih 
akcij je potrebno omeniti tudi dejstvo, daje v letu 1996 vlada sprejela sklep, s katerim je 109 kulturnih 
spomenikov postalo last Republike Slovenije. Sredstva za njihovo vzdrževanje bo treba predvideti 
v tekočem letu. 

Uprava je v letu 1996 prevzela veliko novih zadolžitev, nadaljevala je z razvojem 
informacijsko-računalniške dejavnosti, s projektom popularizacije ter sodelovala pri pripravi predloga 
novega zakona o varstvu kulturne dediščine, ki je še v procesu usklajevanja. 

INŠPEKTORAT RS ZA PODROČJE VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE 

Inšpektorat za področje kulturne dediščine, organ v sestavi Ministrstva za kulturo, ustanovljen pred 
dobrim letom, je v lanskem letu predvsem deloval v zvezi z izvrševanjem zakonov, drugih predpisov 
in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne 
dediščine. Kljub ustanovitvenim težavam in skromni kadrovski zasedbi je bila njegova vloga 
preventivne, represivne in korektivne narave. Obdelanih je bilo 73 primerov vezanih na inšpekcijski 
nadzor, sodeloval pa je tudi pri pripravi predloga Zakona o kulturni dediščini. 

ARHIV RS 

Arhiv RS s sredstvi, ki so mu bila dodeljena v letu 1996 ni realizirav vseh zastavljenih ciljev, ki si jih 
je zadal s programom za leto 1996 na podlagi še veljavnega Zakona o naravni in kulturni dediščini. 
Odstopanja od zastavljenih ciljev so nastala zaradi primankljaja finančnih sredstev, ki nam niso bila 
odobrena v ustrezni višini. Kljub temu lahko rečemo, da smo zadovoljivo izvedli program za 
naslednja področja: 
- objave arhivskih virov, inventarjev, vodnikov in drugih publikacij s področja arhivistike in 

zgodovine, 
- arhivske razstave,. 
- odkup arhivskega gradiva, 
- restavracija, konservacija in mikrofilmanja arhivskega gradiva, 
- materialno varstvo arhivskega gradiva, 
- mednarodno sodelovanje, 
- dejavnost Službe za strokovne arhivske matične naloge in drugo. 

Popolnoma pa nam je izpadlo pokročje kopiranja filmov, kjer smo hoteli nadaljevati s kopiranjem 
sloovenskih igranih in dokumentarnih filmov, ter predvidevali odkup oziroma kopiranje zasebnega 
filmskega arhivskega gradiva. 

Za leto 1996 so nam bila na proračunski postsvki 3362 dodeljena večja finančna sredstva, kot je to 
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predvideval proračun za leto 1996. S temi dodatnimi sredstvi smo pokrili nekatere naše pogodbene 
in druge obveznosti s področja dejavnosti Arhiva. 

Višina sredstev za splošne materialne stroške nam je minimalno omogočala izvajanje zgoraj 
navedenega programa. 

SPREMEMBE MED POSTAVKAMI PRORAČUNA MINISTRTSVA ZA KULTURO, KI SO 
BILE IZVRŠENE V LETU 1996 

Za plače izvajalskih organizacij je bilo porabljenih za 35,8 mio sit več sredstev od prvotno planiranih. 
Primanjklaj je nastal, ker seje izhodiščna plača povečala bolj kot je bilo prvotno načrtovano in ker 
seje masa koeficientov zaradi sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti 
(UL 39/96) povečala bolj kot je bilo prvotno ocenjeno. S prenosom iz postavke 7049 - samostojni 
ustvaijalci na področju kulture smo zagotovili 34,7mio sit, preostanek pa iz postavke 6577 - Viba 
film. 

Na postavki 3349 - materialni stroški MK je bila poraba za 9,4 mio sit večja od planirane. Dodatna 
stroški so nastali v zvezi s projektom "Svet Evrope" in denacionalizacijo. Manjkajoča sredstva smo 
zagotovili s prenosom iz postavke 6577 - Viba film. 

Poraba na postavki 7009 - materialni stroški izvajalskih organizacij je bila večja od prvotno 
načrtovane za 14,7 mio sit predvsem zaradi dodatnih stroškov v zvezi z nadomestno lokacijo za 
prostore FS Viba filma po izpraznitvi denacionaliziranih prostorov cerkve sv. Jožefa. 14,3 mio sit smo 
zagotovili s prenosom iz postavke 6577 - Viba film, ostanek pa iz postavke 2477 - investicije. 

Na postavki 7052 je ostalo neporabljenih sredstev za 3,1 mio sit. 

Poraba na postavki 7049 - samostojni ustvarjalci na področju kulture je bila za 63,1 mio sit nižja od 
planirane. 34,7 mio sit smo prenesli na plače izvajalskih organizacij, 28,4mio sit pa je ostalo 
neizkoriščenih. 

Ker seje izvrševanje Uredbe o republiški priznavalnini nekoliko zavleklo, je bila poraba za 56,5 mio 
sit nižja od prvotno načrtovane. 18,6 mio smo prenesli na postavko 6154 - dotacije, 37,4 mio pa je 
bilo prenešenih za kritje primanjkljaja za plače državnih organov. 

Poraba na postavki 6154 - dotacije javnim zavodom je bila višja od prvotno planirane za 19,5 mio 
sit. Primanjkljaj je nastal zaradi povečanega obsega sredstev za plače in zaradi povečanih sredstev 
za materialne stroške. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prenosom iz postavke 7285 - republiška 
priznavalnina (18,6 mio) iri iz postavke 6577 - Viba film (1 mio). 

Na področju plačil storitev je ostalo skupaj neporabljenih za 16,8 mio sit. Poraba na postavki 7115- 
nepredvidene akcije pa je bila za 26,8 mio sit večja od načrtovane. Iz tekoče poračunske rezerve je 
bilo nakazano 9,6 mio za plačilo stroškov proslave ob Dnevu reformacije; 18 mio sit pa je bilo 
prenešenih iz postavke 6577 - Viba film za kritje dodatnih stroškov po pogodbi o demontaži dodanih 
gradbenih elementov v cerkvi sv. Jožefa. 

Iz postavke 1967 - Arboretum Volčji potok pri MK je bilo prenešenih 4 mio sit na postavko 7292 - 
Arboretum pri Upravi RS za kulturno dediščino. 

Na postavki 2477 - investicije v kulturi je bila poraba za 56 mio sit nižja od prvotno planirane. 47 mio 
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je bilo prenesenih na Upravo RS za kulturno dediščino na postavko 1974 - nujni posegi in intervencije 
na spomenikih, 2,4 mio je bilo prenesenih za kritje nekritih odhodkov v letu 1994, 6,6 mio pa je 
ostalo neporabljenih. 

Poraba na postavki 6577 - Viba film je bila za 99,6 mio sit nižja od prvotno načrtovane zaradi prenosa 
financiranja določenih faz projekta v naslednje leto. 6,1 mio je bilo prenesenih na postavko 8596 - 
investicijsko vzdrževanje za nujna vzdrževalna dela , 11 mio je bilo prenesenih na postavko 3349 - 
materialni stroški, ker sredstva niso zadoščala za kritje tekoče porabe do konca leta, 1 mio na 
postavko 6154 - dotacije, 14,3 mio na postavko 7009 - materialni stroški izvajalskih organizacij, 5mio 
na 7008 - prispevki, 18 mio na 7115 - nepredvidene akcije (dodatna sredstva v zvezi z cerkvijo 
sv. Jožefa), 7,7 mio na postavko 3362 - materialni stroški Arhiva RS (ker za povečane materialne 
stroške niso bila odobrena sredstva iz tekoče proračunske rezerve), 35,5 mio pa je ostalo 
neporabljenih. 

Na postavko 8217 je bilo po sklepu Vlade RS z dne 30.04.96 iz tekoče proračunske rezerve 
razporejenih 30 mio za cerkev sv.Jožefa za kritje stroškov obnove in vrnitve v prvotno stanje. 
Sredstva so bila porabljena v višini 29,5 mio. 

Na postavki 7328 - adaptacija kulturnega doma v Hodošu je ostalo neporabljenih 3 mio sit. 

Na postavki 8596 - investicijsko vzdrževanje je bilo porabljenih za 5,4 mio več kot je bilo planirano. 
Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prenosom iz postavke 6577 - Viba film, porabljena pa so bila 
za nujna dodatna vzdrževalna dela. 
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39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

Glede na vaš dopis z dne 3. 4. 1997 vam posredujemo vsebinsko obrazložitev izvrševanja proračuna 
za leto 1996. V letu 1996 smo dodeljena sredstva porabili za sledeče namene: 

BRUTO PLAČE S PRISPEVKI DELODAJALCA - Bruto plače in prispevke smo izplačevali 44 
zaposlenim delavcem; prav tako druge osebne prejemke (prevoz, prehrana). Izplačali smo tudi 13 
jubilejnih nagrad in regres za dopust 45 zaposlenim delavcem. 

MATERIALNI STROŠKI UPRAVE SAZU IN BIBLIOTEKE - Sredstva smo porabili za: ogrevanje, 
električno energijo, pisarniški material čistila, naročnine časopisov, porabo vode, tekoče vzdrževanje, 
zavarovalne premije za stavbe in avtomobile, reperezentanco, potne stroške in fotokopiranje. 

AMORTIZACIJA - Iz sredstev amortizacije smo nabavili mobilni telefon, pisarniško pohištvo in nekaj 
računalniške opreme. 

MEDDRŽAVNO SODELOVANJE - Sredstva iz meddržavnega sodelovanja smo porabili za izvedbo 
Simpozija ob izidu novega prevoda Svetega pisma, za bivanje tujih raziskovalcev pri nas in potovanja 
naših članov predsedstva in akademikov v tujino (simpoziji in predavanja). 

NAKUP REVU IN KNJIG - Iz sredstev v tej postavki smo nabavili domačo in tujo znanstveno 
literaturo za potrebe naše biblioteke. 

ZRC SAZU - Sredstva smo v celoti porabili za izvrševanje pogodbe med ZRC SAZU in SAZU o 
izvajanju skupnega dolgoročnega programa "Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda" na 
sledečih področjih: slovenski jezik, slovenska literatura in literarne vede, arheologija, zgodovina, 
slovensko narodopisje, glasbeno narodopisje, umetnostna zgodovina, muzikologija, izseljenstvo, 
karsoslovje, paleontologija, biologija in geografija. 

TISK LETOPISA IN PUBLIKACIJ SAZU - V letu 1996 smo izdali naslednje publikacije: Letopis 
1995, Zbornik Brižinski spomeniki, Veterianarsko terminološki slovar, Tugomer II, Začetki in razvoj 
gozdov v Sloveniji, Slovenija na vojaškem zemljevidu, Zbornik mednarodne konference o 
hiperplastičnih aberacijah na grlu in Nagelj s pesnikovega groba in drugo. 

ČLANSKE NAGRADE AKADEMIKOM - Izplačevali smo mesečne nagrade rednim in izrednim 
članom SAZU, določfene z zakonom. 

ADAPTACIJA OBJEKTOV SAZU - Adaptirali smo prostore na Novem trgu 3 (delovne kabinete, 
telefonsko centralo, kurilnico in drugo), priključili stavbe na KEL (vročevod), izgradili prostore za 
knjige na Novem trgu 4a in zamenjali službeni avto. 

ADAPTACIJA ZRC SAZU - Adaptacija zajema dela na stavbi Titov trg 2 v Postojni, vzdrževanje 
rezervnega objekta na Planini ter pripravo projektne dokumentacije za adaptacijo na Novem trgu 2 
v Ljubljani. Iz te postavke smo porabili samo 28% predvidenih sredstev iz leta 1996. Dela in priprava 
dokumentacije se bo nadaljevala v letu 1997. 

SAZU /1 
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52 MNZ - Tisnmi - UPRAVNE ENOTF 

Na temelju Zakona o upravi so bile ustanovljene upravne enote kot nova organizacijska oblika 
državne uprave na lokalni ravni, ki so s 1.1.1995 prevzele v izvajanje vse upravne naloge in 
pristojnosti, ki so jih do tedaj opravljali bivši občinski upravni organi. Ustanovljenih je bilo 58 
upravnih enot, ki opravljajo upravne naloge s področij devetih ministrstev. 

V letu 1996 je bilo za materialne stroške upravnih enot, in sicer za namene, ki so opredeljeni vil. 
členu Navodila o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpekoratov, ki so 
upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list RS, št. 33/96), 
v proračunu zagotovljenih 2.551.633.741.00 SIT. 

Poraba sredstev za materialno poslovanje upravnih enot v letu 1996 je bila v višini 2,470.744.693,19 
SIT, kar pomeni 96,83 % porabo. 

Od tega je bilo 50 % sredstev porabljenih za poravnavo fiksnih obveznosti, v okviru katerih je bilo 
kar 25% porabljenih za nabavo obrazcev, tiskovin in registrskih tablic . Za pokrivanje obratovalnih 
stroškov občinam je bilo porabljenih 12% vseh sredstev. Pri tem je treba poudariti, da so še vedno 
nerešena pogodbena razmerja med upravno enoto in občinami ter posledično plačevanje oz. 
poravnava sorazmernaga dela obratovalnih stroškov, Tako bodo poračuni teh v nekaterih upravnih 
enotah poravnani šele v letu 1997. 

V višini 8,2% je bilo porabljenih sredstev za pogodbe o delu, v okviru katerih je bilo kar 41,45% za 
potrebe izvajanja denacionalizacije. Zaradi pomanjkanja kadrov, predvsem strokovnih delavcev in 
omejevanja zaposlovanja v državni upravi so upravne enote bile in bodo tudi v letu 1997 prisiljene 
sklepati pogodbe o delu z zunanjimi sodelavci, predvsem za izvajanje nalog na področju 
denacionalizacije, vojne zakonodaje, sklepanja zakonskih zvez, izpitnih komisij ipd.. 

Precej sredstev - v višini 8,7% je bilo porabljenih za stroške tekočih popravil prostorov in opreme, 
saj proces prostorske ureditve upravnih dnot še ni zaključen v zadovoljivi meri. V letu 1997 bodo 
v ta namen še vedno potrebna sredstva v podobni višini. 

Odstopanje porabe od odobrenih sredstev je posledica dejstva, daje bilo v letu 1996 od prvotno 
odobrenih sredstev upravnim enotam ob upoštevanju racionalne porabe dodeljenih in razdeljenih 
25% manj sredstev. Tako visoko oblikovana rezerva je posledica dejstva, da se s sprejemanjem nove 
zakonodaje na različnih področjih nalagajo upravnim enotam nove naloge, za katere se v začetku 
leta niso predvidela sredstva. Kasneje je bil izvršen rebalans - prenos določenih sredstev na zahtevo 
proračuna za pokrivanje stroškov plač in poravnavo stroškov najemin ter nakupov opreme za potrebe 
upravnih enot. 

Upravne enote /1 
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§ 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

RAČUNSKO SODIŠČE 
Prcžihova 4, 1000 LJUBLJANA 

Telefon: 178 58 88 
Tclcfax: 178 58 91 

Številka: 1202-3/97-44 
Datum: 4.3.1999 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Šubičeva 4, Ljubljana 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
dr. Janez Drnovšek, predsednik 

Gregorčičeva 20, Ljubljana 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Župančičeva 3, Ljubljana 

Zadeva: Poročilo o reviziji proračuna Republike Slovenije za leto 1996 

Na podlagi 27. člena zakona o računskem sodišču (UL RS, št.48/94) in v skladu z 29. 
členom poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (UL RS, št. 20/95), vam 
v prilogi pošiljam poročilo o reviziji proračuna Republike Slovenije za leto 1996. Gre 

za predhodno poročilo, ki je s sklepom št. 1202-9/97-43 z dne 4.3.1999 postalo 

dokončno. 

i 
S spoštovanjem, 

Vročiti: 
- naslovnikom 

Priloge: 

-Poročilo št. 1202-9/97-42 
-Sklep št. 1202-9/97-43 
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RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Prežihova 4, 1000.Ljubljana 
telefon 178 58 88 
Telefax 178 58 91 

Številka: 1202-9/97-43 
Datum: 04.03.99 

Na podlagi 5. odstavka 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (UL RS, št. 
20/95) izdajam naslednji 

Predhodno poročilo o reviziji proračuna Republike Slovenije za leto 1996, št. 1202-9/97-42 z dne 
16.02.99, je postalo dokončno dne 3.3.1999 

Predhodno poročilo o reviziji proračuna Republike Slovenije za leto 1996, št. 1202-9/97-42 z dne 
16.02.99, je bilo revidirancu vročeno dne 16.02.99. 

Ker revidiranec v roku 15 dni od vročitve predhodnega poročila ni podal pisnih pripomb, je predhodno 
poročilo z dnem 3.3.1999 postalo dokon*™ 

SKLEP 

Obrazložitev 

Poslano: 
1. Ministrstvu za finance, 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana 
2. arhivu 
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§ 
RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Prežihova 4, I (HM) I JUHI JANA 

Telefon 17X 5X 88 
Telefa.v I7X<8<)1 

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Ur.l. RS, št. 48/94, v 
nadaljevanju ZRacS) in 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
20/95) 

izdajam naslednje 

PREDHODNO POROČILO 

o REVIZIJI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1996 

Številka: 1202-9/97-42 

FORGČiLG JE POSTALO DOKONČA 

DNE 07), 0?}- 4% 
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KAZALO 

UVOD 

Cilj. predmet in obseg revizije 

I UGOTOVITVE 

1 Določanje obsega sredstev proračuna 
2 Zaključni račun proračuna 

2.1 Prihodki proračuna 
2.1.1 Davčni prihodki 
2.1.2 Nedavčni prihodki 

2.1.2.1 Obresti iz naslova deponiranih sredstev 
2.1.2.2 Presežek prihodkov Banke Slovenije 

2.1.3 Tuje donacije 
2.1.4 Sredstva kupnin 

2.2 Odhodki proračuna 
2.2.1 Sredstva za delo državnih organov 
2.2.2 Sredstva za delo izvajalskih organizacij 
2.2.3 Socialni transferi 
2.2.4 Dotacije na področju družbenih dejavnosti 
2.2.5 Plačila na področju družbenih dejavnosti 
2.2.6 Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu 
2.2.7 Drugi odhodki 

2.2.7.1 Obresti 
2.2.7.2 Sredstva prenesena drugim DPS in drugi odhodki 

2.2.8 Odhodki investicijskega značaja 
2.2.9 Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 

2.2.9.1 Stalna proračunska rezerva 
2.2.9.2 Tekoča proračunska rezerva 
2.2.9.3 Druge naložbe in rezervacije sredstev 
2.2.9.4 Obveznosti iz prevzetih jamstev 

2.3 Račun financiranja 
2.3.1 Zadolževanje proračuna 
2.3.2 Odplačila dolga 

3 Izvrševanje proračuna 
3.1 Izvrševanje proračuna na ravni proračunskih uporabnikov 
3.2 Izvrševanje proračuna na ravni proračunskih postavk 

4 Druge revizije pravilnosti porabe sredstev s proračunskih postavk 

11 MNENJE 

l porabljeni predpisi 

Priloge 
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UVOD 

Računsko sodišče je v skladu s četrtim odstavkom 21. člena ZRacS enkrat letno dolžno opraviti 
revizijo računovodskih izkazov državnega proračuna. V program dela računskega sodišča za leto 
1997 je bila uvrščena redna revizija proračuna Republike Slovenije za leto 1996 pri Ministrstvu' za 
finance. Ljubljana, Župančičeva ulica 3. 

Revizija je bila opravljena na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št. 1202-9/97-2 z dne 17.12.1997. 
Opravili sojo revizoiji računskega sodišča na podlagi pooblastil št. 1202-9/97-3 z dne 17.12.1997, 
št. 1202-9/97-4 z dne 6.3.1998 in št. 1202-9/97-32 z dne 1.7.1998. Revizijsko skupino je vodila višja 
revizijska sodelavka Katica Drndelič, pooblaščena revizorka. 

Cilj, predmet in obseg revizije 

Temeljni cilj revizije je bil oblikovanje mnenja o resničnosti in verodostojnosti računovodskih 
izkazov proračuna za leto 1996, preveriti pravilnost izkazanih prihodkov in odhodkov proračuna ter 
presoditi skladnost izvrševanja proračuna z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 5/96, v 
nadaljevanju ZlPro) in drugimi podzakonskimi akti. 

Predmet revizije je bil zaključni račun proračuna za leto 1996, kot ga določa 29. člen Zakona o 
financiranju javne porabe (Ur.l. RS, št. 48/90, v nadaljevanju ZFJP) in ga sestavljata bilanca 
prihodkov in odhodkov ter račun financiranja (v nadaljevanju proračunski izkaz). Proračunski izkaz 
je sestavil sektor za proračun Ministrstva za finance na podlagi evidenc o prihodkih proračuna in 
izplačil iz proračuna na račune proračunskih uporabnikov. Pri presoji pravilnosti izkazanih 
podatkov v proračunskem izkazu je bil revidiran tudi računovodski izkaz, izdelan na podlagi 
Zakona o računovodstvu (Ur.l. SFRJ, št. 12/89), ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter 
bilanca stanja (v nadaljevanju računovodski izkaz). Revizorji so presojali usklajenost istovrstnih 
postavk v obeh izkazih in pravilnost evidentiranja, ob upoštevanju, da med proračunsko in 
računovodsko zakonodajo obstajajo razlike v načinu izkazovanja prihodkov in odhodkov proračuna. 

Revidiranje je bilo usmerjeno tudi v preizkušanje pravilnosti in popolnosti zajemanja prihodkov in 
odhodkov v obračunsko obdobje na podlagi Navodila o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 13/96), 
ki med drugim določa tudi vrste in roke za vključitev prihodkov in odhodkov v bilanco prihodkov 
in odhodkov proračuna in proračunskih uporabnikov, izkazovanje poslovnih dogodkov iz naslova 
odplačevanja posojil ter vsebino računovodskih izkazov ter poročil. 

Sektor za javno računovodstvo Ministrstva za finance je vodil računovodstvo proračuna in 
računovodstvo proračunskih uporabnikov. V 62. členu ZlPro je določeno, da se računovodsko 
izkazovanje za vsa ministrstva in vladne službe opravlja v Ministrstvu za finance. V skladu z istim 
členom pa lahko vlada, zaradi racionalnosti poslovanja, za nekatere uporabnike proračuna določi 
drugačno organiziranost računovodstev. V letu 1996 je Ministrstvo za finance vodilo računovodstvo 
/a vse proračunske uporabnike razen za Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za obrambo, 
Državni zbor Republike Slovenije. Državni svet Republike Slovenije. Servis za protokolarne 
storitve Brdo. pravosodne organe, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Republiško volilno 
komisijo in Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Pri revidiranju je bila upoštevana razdelitev nalog in odgovornosti med proračunskimi uporabniki in 
Ministrstvom za finance oziroma med proračunskimi uporabniki in njihovo računovodsko službo 
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ter čas nastanka poslovnih dogodkov. Določene omejitve pri revidiranju je predstavljala obstoječa 
organizacija proračuna, ki je razlikovala med proračunsko porabo (plačana realizacija) in porabo 
proračunskih uporabnikov (zaračunana realizacija). Revidiranje odhodkov je bilo omejeno izključno 
na izplačila iz proračunskega računa. 

Revizorji so ugotavljali odstopanja porabe od načrtovanega obsega proračunskih sredstev in iskali 
razloge za večje odmike. V primerih, da pojasnila k zaključnemu računu proračuna niso dala 
ustreznega odgovora o razlogih za odstopanja, so bila od posameznih proračunskih uporabnikov 
pridobljene dodatne informacije. V primerih izvedenih kontrolnih postopkih, kjer razpoložljiva 
dokumentacija na Ministrstvu za finance ni dopuščala tudi izvedbe nadzora nad namensko porabo 
proračunskih sredstev, so revizorji preizkušali pravilnost izvedbe postopkov, ustreznost 
dokumentacije in pravne podlage, ki je bila osnova za izplačilo oziroma je podpirala evidentiranje 
poslovnih dogodkov in izkazovanje podatkov v računovodskih izkazih. Preskušanje je bilo 
osredotočeno na vrednostno pomembne postavke, postavke, kjer so bila ugotovljena večja 
odstopanja od uresničevanja v preteklem letu ali od načrtovanega obsega sredstev ter na tiste 
proračunske postavke, ki so bile v letu 1996 bodisi ukinjene ali na novo odprte in so predstavljale 
pomemben delež proračunskih sredstev. Pregledane so bile zlasti odredbe za prenos sredstev, izdana 
soglasja, sklepi vlade, računi oziroma pogodbe, ki so bili podlaga za sestavo odredb, ter nalogi za 
izplačila iz proračuna. Pri revidiranju porabe sredstev tekoče proračunske rezerve je bila 
preizkušena pravilnost razporejanja sredstev'. 

I UGOTOVITVE 

1 Določanje obsega sredstev proračuna 

Proračun Republike Slovenije za leto 1996 je temeljil na izhodiščih makroekonomske in socialne 
politike ter ciljnem razvojnem scenariju in predvidenih globalnih makroekonomskih okvirjih, 
opredeljenih v proračunskem memorandumu za leto 1996 (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 44- 
1/95). 

Za pripravo proračuna za leto 1996 je Ministrstvo za finance posredovalo vsem proračunskim 
uporabnikom kvantitativna izhodišča za načrtovanje ter navodila za pripravo finančnih načrtov 
uporabnikov proračunskih sredstev za leto 1996"(dopis št. 401-27/95 z dne 27.6.1995). Pri tem so 
bili podani načrtovana rast cen v letu 1996, povprečna izhodiščna ter zajamčena plača in nekatere 
druge kategorije, pomembne pri načrtovanju odhodkov proračunskih uporabnikov. 

Državni zbor je dne 19.1.1996 sprejel proračun Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.l. RS. ši 
5/96), kije začel veljati dne 1.2.1996. V bilanci prihodkov in odhodkov so bili prihodki proračuna 
predvideni v višini 576.600 mio SIT, odhodki pa v višini 568.170 mio SIT. V računu financiranja so 
bili prihodki načrtovani v višini 45.593 mio SI T, odhodki pa v višini 58.023 mio SIT. Načrtovani 
presežek v bilanci prihodkov in odhodkov naj bi znašal 8.430 mio SIT, primanjkljaj v računu 
financiranja 12.430 mio SIT, zmanjšanje sredstev na računih pa 4.000 mio SIT. 

Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so se gospodarske razmere v začetku leta 1996 
poslabšale v primerjavi s predvidevanji ob sprejemanju proračunskega memoranduma in proračuna 
za leto 1996 ter državnemu zboru podala oceno stanja in predlog za rebalans proračuna. Državni 
zbor je dne 5.7.1996 sprejel rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996. s katerim je 
zaradi spremenjene ekonomske politike vlade, izvedel nekatere spremembe pri virih proračuna in 
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pri javnotinančnih odhodkih. Z rebalansom spremenjeni proračun je začel veljati dne 20.7.1996 
(Ur.l. RS. št. 38/96). Na novo določen obseg sredstev prikazuje tabela 1. 

Tabela 1: Z rebalansom spremenjeni proračun Republike Slovenije za leto 1996 

v mio SIT 
Naziv Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja 
Prihodki 599.200 46.993 
Odhodki 594.170 56.023 
Primanjkljaj (9.030) 
Presežek 5.030 - 
Zmanjšanje sredstev na računih (4.000) 

V bilanci prihodkov in odhodkov so bili proračunski prihodki z rebalansom večji za 22.600 mio SIT 
oz. 3,9 %. povečanje na strani proračunskih odhodkov pa je znašalo 26.000 mio SIT oz. 4,6 % v 
primerjavi s prvotno določenim obsegom proračunskih sredstev. Proračunski presežek prihodkov 
nad odhodki je bil z rebalansom nižji za 3.400 mio SIT oz. 40,3 %. V računu financiranja je bilo 
predvideno povečanje zadolževanja proračuna in zmanjšanje odplačil dolga v tujino, tako daje bilo 
z rebalansom načrtovano neto zadolževanje proračuna manjše prav tako za 3.400 mio SIT. 

2 Zaključni račun proračuna 

Ministrstvo za finance je dne 6.6.1997 poslalo računskemu sodišču v revidiranje osnutek 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 1996, v katerem je bil prikazan obseg 
načrtovanih sredstev proračuna, spremembe z rebalansom in spremembe na podlagi določenih 
členov ZlPro ter predlog izvršenega proračuna za leto 1996. V tabeli 2 so prikazani prihodki in 
odhodki veljavnega proračuna ter realizacija za leto 1996. 

Tabela 2: Proračun Republike Slovenije za leto 1996 
v mio SIT 

Naziv 

v 

Bilanca prihodkov in odhodkov Račun financiranja 
Proračun s 

spremembami 
Realizacija Proračun s 

spremembami 
Realizacija 

Prihodki 624.191 624.191 44.163 44.163 
Odhodki 614.420 608.479 56.034 49.338 
Primanjkljaj (11.871) (5.175) 
Presežek 9.771 15.712 
Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih (2.100) 10.537 

Primerjava podatkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1996 
s preteklim proračunskim letom kaže, da so se prihodki proračuna povečali za 94.983 mio SIT oz. 
za 17.9 %. odhodki pa za 101.394 mio SIT oz. za 20 %. Presežek prihodkov nad odhodki se je za 
leto 1996 glede na leto 1995 zmanjšal za 6.410 mio SIT oz. za 29 %. 

2.1 Prihodki proračuna 

Prihodki proračuna za lelo 1996 so bili načrtovani v višini 576.600 mio SIT. Med letom se je 
načrtovani obseg povečal najprej /. rebalansom davčnih prihodkov, kasneje pa še s spremembami 
proračuna pri vseli proračunskih virih. Za leto 19% je bilo skupno realizirano 624.191 mio SIT 
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prihodkov. V tabeli 3 so prikazana načrtovana in uresničena sredstva prihodkov proračuna za leto 
1996. 

Tabela 3: Prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1996 
  v mio Si l 

Prihodki Sprejeti 
proračun 

Rebalans 
proračuna 

Proračun s 
spremembami 

Realizacija 

Davčni prihodki 543.550 566.150 574.926 574.926 
Nedavčni prihodki 32.450 32.450 37.964 37.964 
Tuje donacije 600 600 940 940 
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij 10.361 10.361 
Skupaj 576.600 599.200 624.191 624.191 

V strukturi prihodkov so predstavljali prihodki iz naslova davkov in prispevkov 92 %, nedavčni 
prihodki, tuje donacije in sredstva iz naslova privatizacijskih kupnin pa skupaj 8 %. Med 
nedavčnimi prihodki so največji delež prispevale razne takse (registracijske, sodne, upravne), 
prihodki od obresti pa so znašali 1.699 mio SIT oziroma 0,3 % vseh proračunskih prihodkov. 

2.1.1 Davčni prihodki 

Davčni prihodki so za leto 1996 znašali 574.926 mio SIT. V strukturi davčnih prihodkov proračuna 
za leto 1996 je največji delež pripadal davkom od prometa proizvodov in storitev (58 %), tretjino 
tovrstnih prihodkov seje nateklo iz dohodnine, carin in uvoznih taks, preostalo pa so predstavljali 
prihbdki iz davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač. Realizacijo davčnih prihodkov za leto 
1996 v primerjavi s prejšnjim letom prikazuje tabela 4. 

Tabela 4: Realizacija davčnih prihodkov za leto 1996 

Davčni prihodki 1995 1996 Indeks 
96/95 v 000 SIT % v 000 SIT % 

Davek od dobička pravnih oseb 12.940.869 2,6 22.291.433 3,9 172 
Posebni davek na določene prejemke 3.019.914 0,6 3.315.783 0,6 110 
Davek na previsoko izplačane plače 808.765 0,2 - • - 
Davek na izplačane plače - 14.943.083 2,6 - 
Dohodnina 101.026.276 20,6 119.248.277 20,7 118 
Davki od prometa proizvodov in storitev 285.106.076 58,2 333.653.256 58,0 117 
Carine in uvozne takse 78.176.456 15,9 76.592.529 13,3 98 
Prispevki za socialno varnost 9.107.670 1,9 4.881.269 0,9 54 
Skupaj 490.186.026 100 574.925.630 100 117 

Davčni prihodki so bili v proračunskem letu 1996 za 84.740 mio SIT ali za 17 % višji od tovrstnih 
prihodkov iz predhodnega leta. Največje povečanje je bilo doseženo pri davku od dobička pravnih 
oseb, kije bil višji za 72 %. Prihodki iz naslova davka od dobička pravnih oseb so bili v sprejetem 
proračunu načrtovani v višini 14.800 mio SIT in doseženi v višini 22.291 mio SIT. Kljub povečanju 
strukturnega deleža tega davka v primerjavi z letom 1995. je ta davčni vir še vedno relativno 
skromen, saj je davčna stopnja ena najnižjih v l-vropi. 

Pomemben vir proračunskih prihodkov so predstavljali prihodki iz dohodnine, ki so bili načrtovani 
v višini 114.250 mio SIT. uresničeni pa v višini 119.248 mio SIT. Večji priliv sredstev je bil odraz 
doseženih gibanj na področju plač in drugih prejemkov prebivalstva, od katerih se plačuje 
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dohodnina, ki so se v preteklem letu nominalno in realno povečali bolj, kot je bilo predvideno ob 
pripravi proračunskega memoranduma in proračuna za leto 1996. 

Davek na izplačane plače ob sprejetem proračunu za leto 1996 ni bil predviden. Ta vir davčnega 
prihodka je bil uveden s 1.7.1996 ob rebalansu državnega proračuna. Sredstva iz tega naslova so ob 
koncu leta 1996 znašala 14.943 mio SIT in so skupaj s posebnim davkom na določene prejemke v 
znesku 3.316 mio SIT predstavljala 3,2 % vseh davčnih prihodkov. 

V sprejetem proračunu za leto 1996 so bili predvideni prihodki iz naslova carin in drugih uvoznih 
dajatev v višini 88.100 mio SIT. Realizacija je bila zaradi novih carinskih stopenj in ukinitvi ostalih 
uvoznih davščin nižja inje znašala 76.593 mio SIT, oziroma 13,3 % od vseh davčnih prihodkov. 
Manjši vir davčnih prihodkov (0,9 %) so predstavljali prispevki za socialno varnost. V sprejetem 
proračunu za leto 1996 je bilo predvideno, da se bodo prihodki iz tega naslova nominalno 
razpolovili, saj je bila ob koncu januarja prispevna stopnja za zaposlovanje bistveno znižana. 
Predvideni prihodki so znašali 4.000 mio SIT in so bili realizirani v višini 4.881 mio SIT. 

2.1.2 Nedavčni prihodki 

Nedavčni prihodki državnega proračuna so za leto 1996 znašali 37.964 mio SIT in so zajemali 
različne vrste taks, pristojbin, povračil in nadomestil ter denarnih kazni, lastne prihodke upravnih 
organov, prihodke od obresti ter nekatere kapitalske prihodke, ki so vir državnega proračuna. 
Nedavčni prihodki so v letu 1996 predstavljali 6,1 % vseh proračunskih prihodkov in so bili v tem 
letu uresničeni za 17 % več kot so bili predvideni v sprejetem proračunu za leto 1996. 

Med pomembnejše vrste nedavčnih prihodkov za leto 1996 spadajo prihodki iz naslova 
registracijskih taks v višini 7.232 mio SIT ter sodne takse v višini 4.062 mio SIT. Med drugimi 
nedavčnimi prihodki proračuna v skupni višini 10.401 mio SIT odpade največji delež na prihodke iz 
naslova vplačil v sklad za odplačila sanacijskih obveznic ter prihodke iz naslova realiziranih 
tečajnih razlik. 

Pri preizkušanju izkazanih prihodkov je revizija ugotovila, da Ministrstvo za finance med nedavčne 
prihodke ni zajelo obresti iz naslova deponiranih sredstev in presežek prihodkov Banke Slovenije 
po zaključnem računu za leto 1996, kar je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju. 

2.K2.1 Obresti iz naslova deponiranih sredstev 

I 
V proračunu za leto 1996 so bila načrtovana sredstva na proračunski postavki 4623-Sredstva za 
izgradnjo avtocest (DARS) v višini 17.000 niio SIT. Na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za 
gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS. št. 46/93) so se v letu 1996 iz 
omenjene proračunske postavke mesečno odvajala sredstva na posebno podpartijo žiroračuna 
proračuna Republike Slovenije. Za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji je bilo 
dejansko zbrano 21.618 mio SIT. Na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
zime v lem I995/-1996 (Ur.l. RS, št. 34/96) pa je bilo iz sredstev bencinskega tolarja namenjeno za 
obnovo odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest 2.957 mio SIT. kar je posledično 
pomenilo manjši odvod sredstev na omenjeni račun. 

Prosta sredstva so bila plasirana v bankah v obliki kratkoročnih depozitov. I/, naslova deponiranih 
sredstev namenjenih za izgradnjo avtocest je bilo v letu 1996 prejetih 748,3 mio SIT obresti. Obresti 
so bile evidentirane in izkazane samo kot obveznost proračuna (do DARS). kar pomeni, da so bile 
razporejene in namenjene za izgradnjo avtocest, niso pa bile izkazane med prihodki proračuna, kot 
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to določa 57. člen ZlPro. V skladu s poročilom o reviziji proračunske postavke 4623-Sredslva za 
izgradnjo avtocest (DARS) na Ministrstvu za finance za leto 1995, v katerem je drugostopenjski 

1 senat računskega sodišča odločil, da nevključevanje pripadajočih obresti iz tega naslova v proračun 
ni pravilno, je bilo isto stališče zavzeto tudi pri reviziji proračuna za leto 1996. 

Vlada je ob obravnavi omenjenega poročila računskega sodišča na svoji 59. seji dne 23.4.1998 
sprejela sklep (št. 404-07/98-1), da ne bo predlagala spremembe ZlPro, ampak bo preučila možnost 
spremembe zakona o DARS-u. Državni zbor je dne 27.7.1998 sprejel Zakon o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 57/98), s katerim je v 4. členu določil, da se pripadajoče 
obresti od upravljanja s sredstvi, zagotovljenimi po tem zakonu, razporejajo na posebno podpartijo 
žiroračuna Republike Slovenije, enako kot vplačana sredstva za graditev državnih cest. 

2.1.2.2 Presežek prihodkov Banke Slovenije 

Iz Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1996 in o razporeditvi presežka 
prihodkov nad odhodki (Ur.l. RS, št. 64/97), ki gaje sprejel državni zbor,je razvidno, daje Banka 
Slovenije za leto 1996 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.365.907 tisoč SIT in ga 
razporedila za naslednje, namene: 

• prenos v posebne rezerve (splošne rezerve) 2.311.980 tisoč SIT 
• prenos na podračun rezerv za tečajne razlike 8.131.032 tisoč SIT 
• sredstva za proračun Republike Slovenije 922.895 tisoč SIT 

Na podlagi 83. člena Zakona o Banki Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) je presežek prihodkov nad 
odhodki Banke Slovenije, po uporabi sredstev za osnovna sredstva in posebne rezerve Banke 
Slovenije ter za kritje nepokritih realiziranih negativnih tečajnih razlik, prihodek državnega 
proračuna. Banka Slovenije pa je na podlagi Sklepa o načinu vodenja poslov in poravnavanja 
obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Ur.l. RS. 
št. 38/93) ter na podlagi aneksov k pogodbam med Republiko Slovenijo in Banko Slovenije s 
sredstvi iz presežka v višini 922,9 mio SIT pokrila svoje terjatve do proračuna Republike Slovenije, 
in sicer: 

• terjatev iz naslova odplačil obveznosti Mednarodnemu denarnemu skladu za leto 1996 in 
preostalega dela neporavnanih obveznosti za leto 1995 v višini 865,6 mio SIT (za obresti 224.5 
mio SIT in za odplačila glavnic posojil 641.1 mio SIT), 

• terjatev iz naslova kovanja tečajnih in priložnostnih kovancev za leto 1996 v višini 57.3 mio SIT 
(v skladu z aneksom št. 3 k pogodbi o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo 
priložnostnih kovancev in aneksom št. 3 k pogodbi o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v 
zvezi z izdajo tečajnih kovancev, oba z dne 2.4.1996). 

Z revidiranjem je bilo ugotovljeno, daje bila v letu 1996 v računovodskem izkazu - bilanci stanja 
evidentirana le zapadla glavnica pri Mednarodnem denarnem skladu za leto 1996 v višini 166.032 
tisoč SIT kot notranji dolg Republike Slovenije do Banke Slovenije. Prihodki iz naslova presežka 
Banke Slovenije ter odhodki za obveznosti, iz pqsojila Mednarodnega denarnega sklada in 
poravnavo stroškov kovanja kovancev niso bili prikazani niti v računovodskem niti v proračunskem 
izkazu. Ravnanje ni v skladu z načelom popolnosti, po katerem morajo biti v proračunu zajeti vsi 
prihodki in odhodki. To načelo ne dopušča pobotov, saj s takim obravnavanjem poslovnih 
dogodkov poraba javnih sredstev ni celovita in pregledna. Prav tako takšno evidentiranje ni skladno 
s prvim odstavkom 3. člena ZIM P. ki določa, da morajo bili vsi prihodki za financiranje javne 
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porabe zajeti v proračunu. Ministrstvo za finance ni evidentiralo navedenih poslovnih dogodkov, 
ker ni razpolagalo z dokumentacijo za knjiženje. 

2.1.3 Tu je donacije 

Na donacije se je v letu 1996 nanašalo 940.425 tisoč SIT. kar predstavlja 0,1 % vseh prihodkov 
proračuna. Iz naslova tujih donacij so bila za leto 1996 na razpolago sredstva v višini L. 192.683 
tisoč SIT. pridobljena iz: 

• donacij iz PHARE programa v višini 255.851 tisoč SIT. 
• ostalih tujih donacij v višini 684.574 tisoč SIT, 
• s prenosom sredstev donacij iz leta 1995 v znesku 252.258 tisoč SIT. 

Sredstva donacij so bila v računovodskem izkazu evidentirana med drugimi prihodki v enaki višini, 
kakor v proračunskem izkazu. Na podlagi 6. člena Navodil o donacijah (št. 401-42/96 z dne 
3.6.1996) se sredstva uporabljajo za namene, ki so opredeljeni v pogodbi med donatorjem in 
prejemnikom donacije in jih ni mogoče prenesti na druge proračunske postavke pri istem ali drugem 
proračunskem uporabniku. Sredstva so bila razporejena na določene proračunske postavke 
posameznih proračunskih uporabnikov v višini 1.153.431 tisoč SIT in uresničena v skupnem znesku 
632.178 tisoč SIT. Pregled sredstev donacij po proračunskih uporabnikih prikazuje tabela 5. 

Tabela 5: Razporejena in realizirana sredstva donacij v letu 1996 
v 000 SIT 

Proračunski uporabniki Razporejeno Uresničeno Razlika 
i 2 3 4(2-3) 

Vladne službe 185.318 50.040 135.278 
Ministrstvo za obrambo 3.162 3.162 0 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 1.930 1.930 0 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 36.228 21.458 14.770 

Ministrstvo za promet in zveze 15.984 0 15.984 

Ministrstvo za okolje in prostor 255.761 193.344 62.417 

Ministrstvo za zdravstvo 10.837 6.071 4.766 
Ministrstvo za šolstvo in šport 447.034 245.568 201.466 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo 196.506 110.605 85.901 
Ministrstvo za kulturo 671 0 671 
Skupaj 1.153.431 632.178 521.253 

Izvedeni so bili revizijski postopki preverjanja usklajenosti med porabo sredstev donacij, ki izhaja 
i/, računov dobaviteljev in zahtevkov proračunskih uporabnikov, ter sklenjenimi pogodbami med 
proračunskim uporabnikom in donatorjem. Ugotovljeno je bilo. da so podatki in informacije iz 
računov dobaviteljev usklajeni s predmetom pogodb, sklenjenih z donatorji. 

V skladu z določilom 8. člena ZlPro se neporabljena sredstva donacij. ki po posameznih 
proračunskih postavkah niso bila porabljena do 31. decembra tekočega leta. prenesejo v proračun za 
naslednje leto. V letu 1996 je od razpoložljivih sredstev donacij ostalo neporabljenih 521.253 tisoč 
SIT. Sredstva so bila prenešena v novo proračunsko loto na podlagi 4. člena navodila o donacijah. 

V letu 1996 so bile iz naslova prejetih donacij obračunane obresti in tečajne razlike v skupnem 
znesku 36.382 tisoč SIT, ki so bile evidentirane kot prihodek proračuna. 
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2.1.4 Sredstva kupnin 

V proračunskem izkazu za leto 1996 so sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij znašala 
10.360.885 tisoč SIT (10.010.111 tisoč SIT nakazila kupnin Sklada Republike Slovenije za razvoj, 
d.d. in 350.774 tisoč SIT obresti iz naslova plasmajev sredstev), kar predstavlja 1.7 % vseh 
prihodkov proračuna. Za leto 1996 so bila na razpolago sredstva kupnin v skupni višini 14.042.142 
tisoč SIT, od tega je bilo 3.681.257 tisoč SIT pridobljeno s prenosom iz leta 1995. 

Sredstva kupnin so bila.na podlagi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 45/95 in 34/96. v nadaljevanju 
ZUKLPP) usmerjena v sanacijb podjetij, spodbujanje in kreditiranje izvoza, razvoj malega 
gospodarstva, skladnejši regionalni razvoj, v Slovenski odškodninski sklad ter za dokapitalizacijo 
Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.o.o., Ljubljana in Ekološko razvojnega 
sklada, d.d., Ljubljana. 

V proračunskem letu je bilo porabljenih 10.964.308 tisoč SIT ali 80 % sredstev kupnin, 
neporabljenih je ostalo 2.727.060 tisoč SIT, ki so bila prenesena v novo proračunsko leto. V tabeli 6 
je prikazano v kakšni višini so bila sredstva kupnin razporejena na proračunske uporabnike po 
posameznih proračunskih postavkah ter njihova poraba. 

Tabela 6: Razporeditev in poraba sredstev kupnin po proračunskih postavkah 
v 000 SIT 

Naziv Razporejeno Realizacija Razlika % iiepor.srcd. 
• 1 2 3 4 (2-3) 5(4/2*100) 

Ministrstvo za finance: 1.584.761 0 1.584.761 100 
7246-Sredstva za poplačilo vojne odškodnine 1.584.761 0 1.584.761 100 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 4.510.112 4.208.088 302.024 7 
7247-Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 2.423.663 2.293.663 130.000 5 
7248-Sredstva za investicije v javni sektor 1.118.680 1.047.475 71.205 6 
7249-Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 967.769 866.950 100.819 10 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 5.867.137 5.204.834 662.303 II 
7253-Sred. za poravnavo obvezn. uprav, po zakonu 712.577 642.577 70.000 10 
7250-Dokapit. sklada za spodbujanje region. razvoja 2.143.993 2.028.993 115.000 5 
7251-Sredstva za spodbujanje in kreditiranje izvoza 2.544:486 2.294.486 250.000 10 
7252-Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove 466.081 238.778 227.303 49 
Ministrstvo za okolje in prostor 865.972 775.693 90.279 10 
7255-Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada 865.972 175.693 90.279 10 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo 863.386 775.693 87.693 10 
7255-Dokapitalizacija Tehnološko razvojnega sklada 863.386 775.693 87.693 10 
Skupaj 13.691.368 10.964.308 2.727.060 20 

Na proračunski postavki Ministrstva za finance 7246-Sredsiva za poplačilo vojne odškodnine in 
odškodnine po zakonu o popravi krivic so ostala sredstva neporabljena, ker'je bil zakon o popravi 
krivic sprejet kasneje (oktober 1996), zaradi česar ni bilo možno izvesti potrebne postopke za 
izplačila v proračunskem letu. 

Z likvidnostnimi presežki sredstev na posebnih računih pristojnih ministrstev do njihove namenske 
uporabe upravlja Ministrstvo za finance. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se \ 
skladu s 7. členom ZUKLPP vplačujejo na posebna računa ministrstva. Z upravljanjem s sredstvi 
kupnin so bile v letu 1996 dosežene obresti v višini 350.774 tisoč SIT. 
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2.2 Odhodki proračuna 

V proračunskem'letu 1996 so realizirani odhodki znašali 608.479 mio SIT. kar je v primerjavi z 
letom 1995 za 9,7 % več. Tekoči odhodki so predstavljali 87 % odhodkov, med njimi je bilo največ 
sredstev namenjenih za osebne prejemke, socialne transfere in transfere Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ). Dosežena realizacija odhodkov državnega 
proračuna za leto 1996 je bila manjša od obsega, določenega s spremembami proračuna za 5.941 
mio SIT oziroma za 0,9 %. Razlika je predvsem odraz manjših tekočih in investicijskih odhodkov. 
Odhodke proračuna za leto 1996 in njihovo uresničitev po ekonomskih namenih prikazuje tabela 7. 

V 
V računovodskem izkazu bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1996 so odhodki tekočega 
obračunskega obdobja izkazani v skupni višini 659.799 mio SIT. Odhodki v višini 657.817 mio SIT 
po proračunskih uporabnikih so bili izkazani v proračunskem izkazu skupaj z odplačilom dolga 
(račun financiranja), ki je znašal 49.338 mia SIT. Razliko med računovodskim in proračunskim 
izkazom v višini 1.982 mio SIT je predstavljala provizija APP. ki ni bila prikazana kot odhodek 
proračuna v proračunskem izkazu zaradi proračunskega načina izkazovanja prihodkov (neto 
princip). 

Tabela 7: Odhodki proračuna za leto 1996 po ekonomskih namenih 
v mio SIT 

ODHODKI 
Sprejeti 
proračun 

Rebalans 
proračuna 

Proračun s 
sprememb. 

Realizacija Razlika 

l 2 3 4 5 6(5-4) 
Tekoči odhodki 501.691 524.691 537.499 532.449 (5.050) 
Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 149.932 149.932 156.140 155.598 (542) 
Materialni in drugi stroški 30.053 30.053 34.360 33.742 (618) 
Sredstva za obrambo 29.823 29.823 32.019 31.984 (35) 
Socialni transferi 90.788 91.288 89.688 88.462 (1.226) 
Transferi - obveznosti do ZPIZ 44.168 66.668 67.099 67.099 0 
Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 35.711 35.711 36.696 36.345 (351) 
Druga plačila storitev 21.675 21.675 20.994 20.697 (297) 
Plačila obresti 32.461 32.461 30.436 30.435 (1) 
Jamstva 2.000 2.000 2.168 2.168 0 
Subvencije in transferi gospodarstvu 29.327 29.327 29.917 29.844 (73) 
Transferi sredstev občinam 25.382 25.382 23.039 23.039 0 
Drugi odhodki 8.900 8.900 13.059 11.152 (1.907) 
Sredstva za begunce 1.471 1.471 1.884 1.884 0 
Investicijski odhodki 63.363 63.363 75.919 75.030 (889) 
Investicije in investicijsko vzdrževanje 60.403 60.403 59.402 60.970 1.568 

Kapitalske naložbe 2.960 2.960 16.517 14.060 (2.457) 

Sredstvo, izločena v rezerve 3 116 6.116 1.002. 1.000 (2) 
Skupaj 568.171 594.171 614.420 608.479 (5.941) 

2.2.1 Sredstva za delo državnih organov 

Za plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca, materialne stroške in amortizacijo ter 
druge odhodke državnih organov je bilo v letu 1996 porabljeno 116.501.026 tisoč SI I, za 18 % več 
kot v letu 1995. Največji delež teh sredstev je bil porabljen za plače (54 %). 

V preskus so bili zajeli drugi odhodki za delo na drugih področjih (konto 409). V bilanci prihodkov 
in odhodkov je bilo med temi odhodki izkazano 6.469.723 lisoč Si l", kar je predstavljalo 5,5 % vseh 
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sredstev za delo državnih organov. Tovrstni odhodki so za 25 % presegli višino iz leta 1995. Pri tem 
je bilo ugotovljeno: 

• Proračunska postavka 367H-Drugi odhodki za delo na drugih področjih pri Ministrstvu za 
finance je bila realizirana v precej večjem znesku kot je bilo določeno s proračunom. Za leto 
1996 je bilo na tej postavki načrtovano 1.345 tisoč SIT za zagotovitev telefonskih linij ter nabavo 
osnovnih sredstev manjše vrednosti, ki jih je potrebno zagotoviti v nujnih primerih oziroma v 
primeru okvar na Davčni upravi Republike Slovenije. Naknadno pa je bil znesek povišan na 
163.647 tisoč SIT, zaradi pokritja primanjkljaja iz preteklih let. V 18. členu ZlPro je določeno, 
da uporabniki zagotovijo sredstva za neporavnane obveznosti iz preteklega leta v okviru 
dodeljenih sredstev proračuna tekočega leta s prerazporeditvijo sredstev v okviru finančnega 
načrta uporabnika na ustrezno postavko, v soglasju z Ministrstvom za finance. 

• Pri preskušanju proračunskih postavk 4600-Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema 
Ministrstva za finance in 6457-Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov Centra 
vlade za informatiko so bile ugotovljene pomanjkljivosti (odredbe so bile brez datuma podpisa 
odredbodajalca, zneski iz faktur, ki naj bi se nanašali na finančne elemente predobremenitve. 
niso bili razvidni), ki kažejo na slabosti v delovanju notranjih kontrol. Sektor za javno 
računovodstvo bi moral predhodno preizkusiti skladnost prejete dokumentacije, ki jo posredujejo 
proračunski uporabniki, z določili Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna (Ur.l. RS, št. 
19/96) ter obravnavati le ustrezno in popolno dokumentacijo v skladu z 22. členom tega 
pravilnika. 

• Na proračunski postavki proračunskega uporabnika Protokol v Vladi Republike Slovenije 3653- 
Drugi odhodki za delo na drugih področjih sta bili preiskušeni dve izplačili za katere je bilo 
ugotovljeno naslednje: 

- Za predplačilo Steklarni Rogaška, d.d., (predračun št. 3067 z dne 13.12.1996) v višini 1.000 
tisoč SIT ni bilo pridobljenega soglasja Ministrstva za finance. Uporabnik bi moral predložiti 
Ministrstvu za finance zahtevek za izdajo soglasja do 30. oktobra tekočega leta (42. člen 
ZlPro), saj je dogovarjanje predplačil možno le na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za 
finance (9. člen ZlPro). 

- Za plačilo zneska Studiu Marketing, d.d., v višini 980 tisoč SIT proračunski uporabnik 
Ministrstvu za finance ni pripravil finančno ovrednoten program skupaj z obrazcem finančni 
element predobremenitev kot to določa 14. člen Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna 
za obveznosti, ki se ne prevzemajo s pogodbami. 

2.2.2 Sredstva za delo izvajalskih organizacij 
/. 

Za delo izvajalskih organizacij so bila porabljena sredstva v višini 97.634.819 tisoč SIT. kar je v 
primerjavi z letom 1995 za 20 % več. Največji delež sredstev je odpadel na plače zaposlenih (68 
%). V preizkušanje so bili zajeti materialni stroški (konto 413). ki so v letu 1996 znašali 10.069.869 
tisoč SIT in so se v primerjavi z letom poprej povečali za 30 %. Materialni stroški so bili 
evidentirani na sedmih proračunskih postavkah. 

Z revidiranjem je bilo ugotovljeno, da so nekatere proračunske postavke poleg materialnih stroškov 
vsebovale tudi stroške amortizacije. Ker stroški amortizacije niso bili povsod evidentirani na 
posebni proračunski postavki, so bili v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v lelu 1996 
materialni stroški za delo izvajalskih organizacij izkazani previsoko, stroški amortizacije pa 
prenizko. Stroške amortizacije je izkazovalo ločeno le Ministrstvo za kulturo na proračunski 
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postavki 7010-Amortizacija in Ministrstvo za šolstvo in šport na proračunski postavki 7005- 
.1 morlizticija-srednje šolstvo. 

V postopku revizije je bila za posamezne zneske pregledana dokumentacija in pravna podlaga, ki je 
bila osnova za izplačilo sredstev iz proračuna. Ugotovljeno je bilo, da so bila sredstva izplačana na 
podlagi računov, ki jih je potrdil odredbodajalec, oziroma na podlagi specifikacij, ki so jih 
ministrstva pripravila_na temelju pogodb, sklenjenih med njimi in izvajalskimi organizacijami. 

Z revizijo je bilo preverjeno, ali je za vsak znesek obstajal nalog za izplačilo iz proračuna oziroma 
povzetek specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna. Nepravilnosti pri tem niso bile 
ugotovljene. Prav tako so bili materialni stroški evidentirani v skladu z navodilom o določenih 
poslovnih odhodkih uporabnikov državnega proračuna iz leta 1993. 

2.2.3 Socialni transferi 

Socialni transferi iz državnega proračuna so v letu 1996 znašali 155.560.800 tisoč SIT, kar je v 
primerjavi z letom poprej pomenilo povečanje za 58 %. V revizijo tovrstnih odhodkov so bili zajeti 
transferi za otroško varstvo (konto 420), pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 427) in 
dajatve za zagotavljanje socialne varnosti določenih kategorij občanov (konto 428). Skupaj je bilo 
na teh treh kontih za leto 1996 evidentirano 109.382.057 tisoč SIT oziroma 70 % vseh socialnih 
transferov. 

• 
• Transferi za otroško varstvo so bili izkazani na štirih proračunskih postavkah Ministrstva za 

delo. družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) ter so opredeljevali sredstva za 
starševski dodatek, nadomestilo plače za čas porodniškega dopusta, denarno pomoč otrokom ter 
pomoč pri opremi novorojenca. Poraba za te namene je v letu 1996 znašala 40.193.251 tisoč SIT, 
to je za 210.002 tisoč SIT manj kot je bilo določeno s spremembami proračuna. Poraba je bila v 
primerjavi z letom poprej višja za 27 %, kar je predvsem posledica usklajevanja z rastjo 
povprečne plače ter sprememb in dopolnitev zakona o družinskih prejemkih, s katerimi se je 
bistveno povečalo število upravičencev do tovrstne pomoči. MDDSZ je pred izdajo odredb za 
izplačila iz proračuna pridobilo sezname upravičencev s Centrov za socialno delo. 

• Transferi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so bili v letu 19.96 evidentirani v višini 
435.601 tisoč SIT, kar je bistveno več, kot so znašali transferi v letu 1995, ko je proračun za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje namenil sredstva v višini 1.658 tisoč SIT. Na veliko 
povečanje sredstev transferov je vplivalo enkratno nakazilo v višini 431.448 tisoč SIT zapadlih 
obveznosti iz naslova plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev ZPIZ s 
stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, ki so bili vključeni v njeno zdravstveno zavarovanje 
v obdobju od 1.4.1992 do 31.3.1994. Podlaga za izplačilo je bil Odlok o uporabi tekoče 
proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev ZPIZ s 
stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški (Ur.l. RS. št. 14/96). ki ga je sprejel državni zbor. Na 
podlagi navedenega odloka so bila sredstva tekoče proračunske rezerve razporejena na 
proračunsko postavko pri Ministrstvu za finance filVN-Prispevki za zdravstveno zavarovanje 
upokojencev ZPIZ v Republiki Hrvaški in nakazilo ZPIZ izvršeno dne 18.3.1996. PreostalLdel 
sredstev transferov v višini 4.153 tisoč SIT se nanaša na plačila prispevkov pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja vrhunskim športnikom, ki so se mesečno izvrševala preko Ministrstva 
/a šolstvo in šport iz proračunske postavke 7226-Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vrhunskim športnikom. Osnova za izplačila je bil 16. člen Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS. št. 12/92) ter kriteriji za vrednotenje programov skupnih 
nalog na področju športa, ki sc sofinancirajo, iz državnega proračuna. Z revizijo so bila 
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preverjena izplačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za meseca januar in 
oktober, izvršena na podlagi odredb. 

• Med sredstva socialnih translerov so bile evidentirane dajatve za zagotavljanje socialne varnosti 
določenih kategorij občanov, in sicer za leto 1996 v skupnem znesku 68.753.205 tisoč SIT. V 
letu 1996 realizirani transferi iz državnega proračuna so bili evidentirani na petih proračunskih 
postavkah pri treh-ministrstvih. Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ so bile v letu 1996 
poravnavane z rednimi mesečnimi akontacijami. Za ta namen je bilo v tem letu skupaj z 
obračunom za leto 1995 in polletnim obračunom za leto 1996 nakazanih 25.063 mio SIT. kolikor 
je znašala realizacija proračunske postavke 4760-Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ pri 
Ministrstvu za finance. Preskus pravilnosti je zajel plačilo obveznosti za mesec maj v znesku 
1.826 mio SIT. Na podlagi določil ZlPro ter pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med 
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance in ZPIZ so se v tem letu realizirala tudi sredstva 
za dodatno obveznost do ZPIZ za primer, če so bili odhodki ZPIZ iz naslova uresničevanja 
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za posamezni mesec večji od 
prihodkov v istem obdobju. Iz naslova dodatnih obveznosti do ZPIZ je bilo v letu 1996 izplačano 
skupaj 41.605 mio SIT, kolikor je znašala realizacija proračunske postavke 6396-Dodatne 
obveznosti do ZPIZ pri Ministrstvu za finance. Za regresiranje prehrane učencev (proračunska 
postavka 8638 Ministrstva za šolstvo in šport) in subvencioniranje študentske prehrane 
(proračunska postavka 5629 MDDSZ) je bilo v letu 1996 izplačano skupno 2.081 mio SIT. 

Nepravilnosti pri preizkušanju pravilnosti nakazil sredstev socialnih transferov niso bile 
ugotovljene, razen pri izplačilih za otroško varstvo, kjer je nakazilo nadomestila plač v času 
porodniškega dopusta dne 15.4.1996 vsebovalo le zbir zahtevka za izplačilo iz proračuna, ne pa tudi 
odredbe. Primer je pokazal na nesistematičnost pri hrambi dokumentacije oziroma na odsotnost 
notranjih kontrol. 

2.2.4 Dotacije na področju družbenih dejavnosti 

Na področju družbenih dejavnosti so bile v letu 1996 dane dotacije v skupni višini 13.986.311 tisoč 
SIT, ki so se nanašale na kulturo, znanost, zdravstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, vzgojo in 
izobraževanje, telesno kulturo, zaposlovanje in druga področja. 

Največji delež so predstavljali odhodki za znanost (konto 431) v višini 11.927.681 tisoč SIT 
oziroma 85,3 % vseh sredstev dotacij, evidentirani na štirih proračunskih postavkah pri Ministrstvu 
za znanost in tehnologijo. Odhodki za tovrstne dotacije so bili v proračunskem letu 1996 za 11 % 
višji kot v predhodnem letu. 

Za izplačila, zajeta v preizkušanje, so bile pregledane pogodbe, soglasja Ministrstva za finance ter 
odredbe, ki jih je podpisal odredbodajalec Ministrstva za znanost in tehnologijo. Nepravilnosti pri 
tem niso bile ugotovljene, razen pri izplačilu dveh obrokov po 20 mio SIT iz proračunske postavke 
6143-Znanstveno informiranje in komuniciranje, izvršenih dne 5. in 23.9.1996. Podlaga za izplačilo 
obrokov je bila pogodba (št. 3411-96-424100) sklenjena z Inštitutom informacijskih znanosti Izum 
Maribor dne 26.2.1996. Soglasje k pogodbi (št. 9600280) je bilo pridobljeno od Ministrstva za 
finance en dan po sklenitvi pogodbe, to je dne 27.2.1996. Uporabnik proračunskih sredstev ni ravnal 
v skladu z 43. členom ZlPro. saj je podpisal pogodbo, ne da bi predhodno pridobil soglasje 
ministrstva. 
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2.2.5 Plačila na področju družbenih dejavnosti 

Plačila na področju družbenih dejavnosti so bila v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna za leto 
1996 evidentirana v skupni višini 23.567.120 tisoč SIT, kar je predstavljalo 3,6 % vseh odhodkov 
proračuna za to leto. V revizijo so bila zajeta izplačila za področje vzgoje in izobraževanja (konto 
445) ter za druga področja (konto 449), ki so predstavljala 46 % vseh plačil za družbene dejavnosti. 

Izplačila za vzgojo in izobraževanje so bila v višini 5.916.791 tisoč SIT, kar je predstavljalo 25 % 
vseh odhodkov za plačila na področju družbenih dejavnosti za leto 1996. Odhodki so se v 
primerjavi z letom poprej povečali za 52 %. V postopku revizije so bile pregledane odredbe za 
prenos sredstev, računi oziroma pogodbe, ki so bili podlaga za sestavo odredb, ter nalog za izplačilo 
iz proračuna oziroma povzetek zahtevka za izplačilo iz proračuna. S preizkušanjem pravilnosti 
postopkov izplačil iz proračuna je bilo ugotovljeno, da je obstajala ustrezna podlaga za izplačila, 
odredbe so bile pravilno podpisane s strani odredbodajalcev in so vsebovale zahtevano specifikacijo 
računov, sezname zavodov ter naloge oz. zahtevke za izplačilo. 

Izplačila za druga področja so v letu 1996 znašala 5.024.484 tisoč SIT. V večini primerov je šlo za 
plačila različnim javnim službam ter organizacijam, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti. 
Revidirane so bile proračunske postavke Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter MDDSZ. S pregledom sklenjenih pogodb, soglasij 
Ministrstva za finance k pogodbam, odredb za nakazila sredstev ter izplačil na podlagi zahtevkov 
oz. nalogov za izplačila niso bile ugotovljene nepravilnosti, razen pri izplačilih iz proračunske 
postavke 1294-Oskrba beguncev pri Uradu Republike Slovenije za priseljevanje in begunce, kjer je 
bila ugotovljena manjša formalna nepravilnost (odredba za izplačilo ni imela datuma). 

2.2.6 Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu 

Za leto 1996 so bila izkazana plačila storitev ter subvencije in intervencije v gospodarstvu v višini 
50.916.173 tisoč SIT. Revidirana so bila plačila storitev organizacijam z drugih področij 
gospodarstva (konto 451), ki so znašala 21.049.883 tisoč SIT oz. 41 % navedenih izplačil. 

Pri revidiranju dokumentacije je bilo ugotovljeno, daje bilo za proračunsko postavko 1675-Sprotno 
vzdrževanje prog v petih primerih, zajetih v preizkušanje, na odredbi naveden skupen znesek plačila 
za več proračunskih postavk. Takšno ravnanje je z uveljavitvijo Pravilnika o postopkih za izplačila 
iz proračuna pomenilo kršenje tretjega odstavka 20. člena. Navedeni člen je določal, da je v 
primeru, ko se račun oz. obračunska situacija plačuje iz več proračunskih postavk, potrebno v 
odredbi točno navesti, kolikšen znesek se plača iz posamezne proračunske postavke. Prav tako je 
bilo ugotovljeno, daje v petih primerih, manjkal datum pri podpisu odredbodajalca, kar je zahteval 
prvi odstavek 20. člena Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna. Druge nepravilnosti niso 
bile ugotovljene. 

2.2.7 ' l)ru«i odhodki 

Drugi odhodki so za leto 1996 znašali 66.574.781 tisoč SIT. Revidirani so bili odhodki, ki se 
nanašajo na obresti (konto 460), sredstva prenesena drugim DPS (konto.462) in drugi odhodki 
(konto ki so predstavljali 83 % celotne vrednosti drugih odhodkov. 
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2.2.7.1 Obresti 

Obresti za leto 1996, izkazane v računovodskem izkazu v višini 30.380.028 tisoč SIT. so bile \ 
primerjavi s preteklim letom večje za 22 %. Obresti, izkazane v proračunskem izkazu med tekočimi 
odhodki v višini 30.435.028 tisoč SIT. so bile za 55.000 tisoč SIT večje od zneska v 
računovodskem izkazu. Razliko sestavljajo naslednji poslovni dogodki: 

- obresti nepravilno evidentirane med provizijo 
- stroški konverzije evidentirani med obresti 
- izločene obresti za posojila UKC. ki jih na podlagi garancije Vlade 

Republike Slovenije izvršuje Ministrstvo za zdravstvo 
. - odplačilo glavnice napačno evidentirano med obresti 

Stroški konverzije v skupni višini 22.668 tisoč SIT so povečevali višino postavke obresti po 
posameznih postavkah, medtem ko so bili evidentirani v računovodskem izkazu na posebnem. 

» ločenem računu. 

Med plačili domačih obresti v skupni višini 20.855.670 tisoč SIT so največji delež predstavljale 
obresti iz naslova izdanih državnih obveznic. Nanašale so se na naslednje poslovne dogodke: 

• V letu 1996 so obveznice RS5. ki so bile izdane na podlagi Zakona o jamstvu Republike 
Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 57/92) zamenjale 
za nove obveznice. Dne 31.12.1995 je bilo stanje obveznic Republike Slovenije iz sanacije bank 
140.988.803 tisoč SIT. Obresti iz tega naslova so bile obračunane in plačane skladno z 
amortizacijskim načrtom v skupnem znesku 8.154.090 tisoč SIT, kot je tudi znašala realizacija 
proračunske postavke 6593-Obresli-sanacija bank. Prvo plačilo obresti je bilo izvršeno 
1517.1996, pri tem pa so bila upoštevana tudi določila Uredbe o izdaji obveznic Republike 
Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice ASBH (Ur.l. RS, št. 64/95). 

• Obresti za neizplačane devizne vloge občanom in bankam so plačane na podlagi prevzetih 
obveznosti po Zakonu o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur.l. RS. št. 
7/93). V letu 1996 je bilo občanom, ki so izbrali možnost poplačila svoje devizne vloge v obliki 
obveznic, izplačano iz proračunske postavke 6582-Obresli RS4-občani, za 334.041 tisoč SIT 
obresti. Poslovne banke so kot obresti za dolg Republike Slovenije do bank iz neizplačanih 
deviznih vlog prejele za 6.076.837 tisoč SIT obresti. Po Zakonu o poravnavanju obveznosti do 
bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur.l. RS, št. 20/95) in skladno s sporazumom o ugotovitvi 
višine dolga Republike Slovenije do bank iz naslova izplačanih deviznih vlog bi morale biti 
izdane obveznice za terjatve, ki jih je Republika Slovenija prevzela od bank, do Narodne banke 
Jugoslavije iz naslova deviznih vlog. vendar v letu 1996 obveznice še niso bile izdane. Obresti, 
ki se obračunavajo na revalorizirano glavnico so bile v letu 1996 plačane v dveh delih v skupnem 
znesku 1.753.888 tisoč SIT. 

• Za obveznice RS2, ki so bile izdane v letu 1990 za zagotovitev sredstev za pospeševanje izvoza 
blaga na konvertibilno področje, so obresti znašale 1.737.722 tisoč SIT. 

• 
• Preostale obresti domačega zadolževanja in domačih posojil so bile v skupni višini 2.799.092 

tisoč SIT in so se nanašale na: 

- izdane obveznice na podlagi Zakona o izdaji obveznic SRS (Ur.l. SRS, št. 5/90) za 
zagotovitev sredstev za prestrukturiranje gospodarstva v višini 537.151 tisoč SIT. 

- izdane obveznice na podlagi Zakona o odkupu terjatev do Iraka. Kube in Angole ter /vezne 

53.051 tisoč SIT 
22.668 tisoč SIT 

(20.265) tisoč SIT 
(454) tisoč SIT 
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direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Ur.l. RS, št. 55/92) v višini 
278.957 tisoč SIT, 

- izdane zakladne zapise v višini 37.497 tisoč SIT. 
- izdane zakladne menice v višini 3.357 tisoč SIT, 
- druge izdane enomesečne zakladne menice v višini 39.331 tisoč SIT. 
- posojila domačih pogodbenih upnikov v višini 1.031.969 tisoč SIT za refinanciranje posojil 

iz preteklih let; 
- posojila Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za izgradnjo avtocestnega omrežja v višini 

609.592 tisoč SIT, 
- posojila za obveznosti Slovenskih železnic, najetih doma za financiranje železniške 

infrastrukture v višini 261.238 tisoč SIT. 

Za plačilo obresti v tujino je bilo porabljeno 9.579.358 tisoč SIT ali 31,5 % vseh obresti. V strukturi 
teh plačil so predstavljala plačila obresti za tuja posojila 32 %, za sukcesijo 37 %, za avtoceste in 
železniško infrastrukturo 31 %. Obresti so se nanašale na: 

• najeta tuja posojila za projekt prestrukturiranja podjetniškega in finančnega sektorja, strukturno 
prilagajanje in za potrebe izvrševanja proračuna v višini 3.020.694 tisoč SIT, 

• dolgove, prevzete v pogajanjih s konzorcijem komercialnih bank o izvajanju Novega finančnega 
sporazuma (New Financial Agreement, v nadaljevanju NFA) iz leta 1998 kakor tudi s članicami 
Pariškega kluba, v višini 3.497.075 tisoč SIT, 

• »posojila za avtoceste v višini 2.547.487 tisoč SIT in za železniško infrastrukturo v višini 514.102 
tisoč SIT. 

V revizijo pravilnosti obračuna in izkazovanja obresti so bile vključene posamezne posojilne 
pogodbe glede na presojo pomembnosti in velikosti plačanih obresti pa tudi namena. Pri tem je'bila 
preveijena pravna podlaga za nastanek in obstoj posojila, spoštovanje roka in načina plačila, 
postopek pri zahtevku za izplačilo iz proračuna in pravilnost ter popolnost evidentiranja samega 
plačila. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je obstajala pogodbena dokumentacija in zahtevki za 
izplačilo skladno z veljavnimi amortizacijskimi načrti in obvestili pogodbenih partneijev. Odredbe 
in zahtevki za izplačilo iz proračuna so bili pravilni in popolni. Pri plačilih obresti so bile 
ugotovljene nepravilnosti pri evidentiranju domačih in tujih obresti (zamenjava računov), kar ni 
vplivalo na pravilnost podatkov v izkazih, ampak le na slabšo preglednost porabe. 

2.2.7.2 Sredstva prcnešena drugim DPS in drugi odhodki 

Sredstvu prenesena drugim DPS so za leto 1996 znašala 23.038.978 tisoč SIT. to je 7 % manj kot v 
predhodnem letu. Pri pregledu izplačil na treh proračunskih postavkah pri Ministrstva za finance, ki 
so predstavljale transfere občinam, razen formalne pomanjkljivosti (odredbe brez datuma), druge 
nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

Drugi odhodki so bili v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1996 izkazani v višini 2.129.557 
tisoč SIT. Sredstva so bila namenjena različnim uporabnikom za šolanje begunskih otrok v 
Sloveniji, poravnave obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, izvedbo volitev v 
državni zbor in druge namene. Preverjeni so bili zahtevki in odredbe za izplačila, ki so se nanašala 
na Ministrstvo za šolstvo in šport. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. IJrad vlade za verske 
skupnosti. Ministrstvo za finance in Republiško volilno komisijo. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene. 
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2.2.8 Odhodki investicijskega značaja 

V proračunskem izkazu za leto 1996 so bili med odhodki proračuna izkazani odhodki 
investicijskega značaja v skupni višini 68.040 mio SIT. V revizijo so bile zajete investicije na 
drugih področjih gospodarske infrastrukture (konto 471) ter odhodki za investicijsko vzdrževanje 
(konto 478), ki so predstavljali 63 % vseh odhodkov investicijskega značaja. 

V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1996 so bile izkazane investicije na drugih področjih 
gospodarske infrastrukture v višini 30.330.978 tisoč SIT, ali za 3 % manj kot leta 1995. Sredstva so 
bila namenjena pretežno za sofinanciranje različnih infrastrukturnih objektov s strani države. Na 
tem kontu so bile evidentirane tudi akontacije bencinskega tolarja Ministrstva za finance Družbi za 
avtoceste Republike Slovenije. 

Pri preizkušanju pravilnosti postopkov in popolnosti dokumentacije pri odhodkih investicijskega 
značaja niso bile ugotovljene nepravilnosti, razen pri izplačilu iz proračunske postavke 6415- 
Postajno poslopje Ljubljana, nadaljevanje sanacije-1. faza pri Ministrstvu za promet in zveze. 
Ministrstvo za finance je dne 19.4.1996 dalo soglasje (št. 9503202) k pogodbi med navedenim 
ministrstvom in Slovenskimi železnicami, d.d., Ljubljana z dne 13.10.1995. Nalog za izplačilo 
111.351 tisoč SIT iz proračuna z dne 7.5.1996 ni bil podpisan. Znesek je bil izplačan na osnovi 
situacij del, opravljenih do konca aprila in maja 1996. 

\ 
Odhodki za investicijsko vzdrževanje so bili za leto 1996 izkazani v višini 12.491.878 tisoč SIT. kar 
je predstavljalo 18 % vseh odhodkov investicijskega značaja. V primerjavi z letom poprej se je 
višina tovrstnih odhodkov povečala za 43 %. 

Pregledana so bila posamezna izplačila iz proračuna ter preverjena ustreznost dokumentacije in 
izvedba predpisanih postopkov. Na proračunski postavki 6915-Investicijsko vzdrževanje zgradb 
zavodov Ministrstva za pravosodje je bil preverjen znesek 979.281,00 SIT, ki se je nanašal na 
stroške popravila strehe zaporov v Mariboru. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pri 
omenjenem ministrstvu je izdala naročilnico (št. 113 dne 25.10.1996) izvajalcu del podjetju Kozjak 
p.o. iz Maribora, ne da bi z njim sklenili pogodbo. S takim ravnanjem je bil kršen 20. člen ZFJP in 
38. člen ZlPro, ki zahtevata, da morajo uporabniki dela oddajati s pogodbo in izvajalci biti izbrani 
na podlagi javnega razpisa. Račun za opravljena dela (št. 62954/70 z dne 25.10.1996) je bil plačan 
dne 22.11.1996 na podlagi podpisane odredbe odredbodajalca. Pri ostalih izplačilih iz proračunskih 
postavk, ki so bile revidirane, niso bile ugotovljene nepravilnosti. 

2.2.9 Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in druge obveznosti 

Odhodki za oblikovanje rezerv in druge obveznosti so bili za leto 1996 evidentirani v višini 
67.018.330 tisoč SIT ali za 28 % več kot v predhodnem letu. V revidiranje-so bila zajeta sredstva 
rezerv (konto 483), druge naložbe in rezervacije sredstev (konto 484) ter obveznosti iz prevzetih 
jamstev (konto 487). Revidiranje odplačila glavnic (konto 485 in 486), je prikazano pri računu 
financiranja. 

2.2.9.1 Stalna proračunska rezerva 

V računovodskem izkazu za leto 1996 so bila sredstva rezerv v višini 1.000 mio SIT evidentirana 
med odhodki. ZlPro in ZFJP določata oblikovanje sredstev rezerv in namene, za katere se lahko 
uporabljajo. V 76. členu ZlPro je bilo določeno, da se od prihodkov proračuna za leto 1996. 
izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, izloči 1.000 mio SIT v rezerve Republike Slovenije, kar 
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je bilo tudi realizirano. Sredstva stalne rezerve so bila zagotovljena na proračunski postavki 7640- 
Rezerva Republike Slovenije (stalna) pri Ministrstvu za finance. 

Zneski za oblikovanje sredstev rezerv so bili v letu 1996 izločani mesečno, od marca naprej in so na 
koncu leta dosegli višino 1.000 mio SIT. Sredstva so bila evidentirana na posebnem podračunu 
proračuna, ki je bil vključen v računovodski izkaz. Poleg zakonsko določenega zneska sredstev 
rezerv, so bile v letu -1996 rezerve oblikovane še s prenosom stanja iz omenjenega žiroračuna na dan 
31.12.1995 v višini 637 tisoč SIT. depozitov pri bankah v višini 1.649.000 tisoč SIT ter prihodkov 
iz naslova obresti v višini 92.740 tisoč SIT. Skupni znesek sredstev rezerv, ki je bil na razpolago v 
letu 1996. je znašal 2.742.377 tisoč SIT. 

Iz proračunske postavke 7460-Rezerva Republike Slovenije (stalna) so se vršila izplačila 
uporabnikom posredno preko podračuna stalne proračunske rezerve, na podlagi sklepov vlade in 
odredbe odgovornih oseb Ministrstva za finance ali drugega ministrstva, ki so mu bila dodeljena 
sredstva stalne proračunske rezerve. V letu 1996 so bila predvidena izplačila iz sredstev rezerv po 
petih namenih na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo 
in burjo v letu 1995 (Ur.l. RS, št. 74/95, v nadaljevanju ZZS095), Zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neuija v letu 1996 (Ur.l. 
RS. št. 59/96. 61/96, v nadaljevanju ZZS096) ter sklepov vlade v skupnem znesku 3.869.614 tisoč 
SIT. Dejansko je bilo izplačano 1.916.231 tisoč SIT. V podrobnejši pregled sta bila zajeta izplačila 
za dva namena, kot je prikazano v nadaljevanju. 

a) Odprava posledic neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995 

Sredstva za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995, ki je v mesecih od maja do 
septembra 1995 prizadela širše območje Republike Slovenije, naj bi se zagotovila v letu 1995 (v 
znesku 965.050 tisoč SIT) in v letu 1996 (v znesku 1.526.740 tisoč SIT). V ZZS095 je bila 
določena tudi dinamika porabe sredstev. Ministrstvu za okolje in prostor so bila januarja 1996 na 
podlagi ZZS095, sklepa vlade in predlogov državne komisije za sanacijo dodeljena sredstva v 
skupni višini 965.042 tisoč SIT za prizadete občine in izvajalce del za odpravo posledic škode. 
Sredstva, zagotovljena iz rezerv za leto 1995.. so bila končnim uporabnikom nakazana v januarju 
1996. 

h) Odprava posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996. ter odprava posledic neurja v letu 1996 

Na podlagi ZZS096 naj bi se zagotovila sredstva brez obveznosti vračanja iz stalne proračunske 
rezerve v višini 1.300 mio SIT za sanacijo nastale škode. Višino pomoči posameznim prizadetim 
občinam je določila Vlada Republike Slovenije. Z revizijo so bili pregledani sklepi vlade in 
komisije, na podlagi katerih so bile izdane odredbe za izplačila v skupni višini 873.372.094 SIT, ter 
izpiski API\ 

S preskusom pravilnosti oblikovanja in porabe sredstev stalne proračunske rezerve niso bile 
ugotovljene nepravilnosti. 

2.2.9.2 Tekoči! proračunska rezerva 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se v knjigovodskih evidencah evidentirajo med odhodke na 
različnih kontih, odvisno za kakšen namen sc uporabljajo. Sredstva so bila oblikovana na 
proračunskih postavkah Ministrstva za finance 760N-Tekoča proračunska rezerva in H6H4- 
Intervcnnje na tr^ii vrednostnih papirjev. Sredstva tekoče proračunske rezerve so bila v skladu z 
21. in 22 členom Zll'ro namenjena med letom novoustanovljenim uporabnikom za njihovo 
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delovanje, za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ter za 
namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu. 

Sredstva na proračunski postavki 7608-Tekača proračunska rezerva so bila s proračunom za leto 
1996 prvotno predvidena v višini 2.016 mio SIT, z rebalansom proračuna so bila povečana za 3.000 
mio SIT. Predvidena-sredstva tekoče proračunske rezerve so bila v prvih štirih mesecih tega leta 
skoraj v celoti razporejena za določene namene. Sredstva tekoče proračunske rezerve so bila z 
rebalansom povečana na 5.016 mio SIT in s spremembami proračuna dodatno za 2.345 tisoč SIT. 
Skladno z 22. členom ZlPro so se načrtovana sredstva tekoče proračunske rezerve razporejala na 
proračunske postavke uporabnikov in niso bila izkazana kot poraba na tej postavki. Črpanje teh 
sredstev pri proračunskih uporabnikih poteka po enakem postopku, kot za vsa druga proračunska 
sredstva. 

Sredstva na proračunski postavki 8684-Intervencije na trgu vrednostnih papirjev so bila v sprejetem 
proračunu za leto 1996 predvidena v višini 100 mio SIT, vendar so ostala v celoti neporabljena. 
Vrednost postavke je bila po mnenju Ministrstva za finance zgolj ocena, saj je poraba odvisna od 
trenutnih situacij na trgu vrednostnih papirjev. 

Z revizijo je bilo ugotovljeno, da je vlada v treh primerih zavrnila zagotovitev sredstev iz tekoče 
proračunske rezerve; in sicer: 

• Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje programa del s področja 
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi ter kmetijskih ureditvenih operacij v višini 100 mio 
SIT (sklep št. 403-01/96 z dne 29.3.1996); 

• Ministrstvu za promet in zveze za financiranje izobraževanja za delo ob morebitni jedrski nesreči 
v NE Krško v višini 6 mio SIT (sklep št. 403-01/96 z dne 24.5.1996); vlada je soglašala z 
mnenjem Ministrstva za finance, da naj se sredstva zagotovijo v okviru zagotovljenih sredstev 
Uprave za zaščito in reševanje; 

• Arhivu Republike Slovenije za kritje materialnih stroškov v zvezi z izdajanjem potrdil na podlagi 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 63/95) v višini 7.515 tisoč SIT (sklep št. 403-01/96 
z dne 26.7.1996); vlada je soglašala z mnenjem Ministrstva za finance, da je potrebno 
obravnavana sredstva zagotoviti proračunskemu uporabniku ob sprejemanju proračuna za leto 
1996. 

Sredstva tekoče proračunske rezerve v skupni višini 5.018.155 tisoč SIT so bila razporejena 19 
proračunskim uporabnikom. Največ sredstev tekoče proračunske rezerve je bilo razporejenih na 
proračunske postavke: 

• Ministrstva za šolstvo in šport (23.9 %) za plače in prispevke v višini 1.200.524 tisoč SIT; 
• MDDSZ (19,9 %) za socialne transfere v višini 1.000.000 tisoč SIT: 
• Ministrstva za notranje zadeve (11.5 %) za pripravo obiska papeža Janeza Pavla II v Sloveniji \ 

višini 575.691 tisoč SI T; 
• Ministrstva za obrambo (6,5 %). del sredstev za pripravo papeževega obiska v višini 298.194 

tisoč SIT in za plačilo zamudnih obresti, ki so nastale v zvezi z realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije (v nadaljevanju TRP) v višini 30.434 tisoč SIT. 
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Za kakšne namene so bila razporejena sredstva tekoče proračunske rezerve je prikazano v tabeli 8. 

Tabela 8: Razporeditev sredstev tekoče rezerve po ekonomskih namenih 

Zap.št. Ekonomski namen porabe Znesek v 000 SIT Struktura v % 
I Plače, prispevki 1.312.630 26,2 
2 Materialni in d runi stroški 504.979 10,1 
.> Sredstva za obrambo 300.434 6,0 
4 Socialni transferi 1.449.448 28,9 
5 Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 352.145 7,0 
6 Druga plačila storitev 71.220 1,4 
7 Plačila obresti 0 0 
8 Jamstva 0 0 
9 Subvencije in transferi gospodarstvu 85.000 1.7 

10 Transferi občinam 0 0 
II Drugi odhodki 272.031 5,4 
12 Sredstva za begunce 0 0 
13 investicije in investicijsko vzdrževanje 670.268 13,3 
14 Kapitalske naložbe 0 0 

Skupaj 5.018.155 100,0 

Podrobnejše preizkušanje podatkov je pokazalo, da so bila v nekaterih primerih odobrena sredstva 
za pokrivanje nalog, ki bi jih bilo možno predvideti in za katere po mnenju revizije ne bi smeli 
uporabljati sredstva tekoče proračunske rezerve. Taki primeri so bili naslednji: 

t 
• priprava obiska papeža Janeza Pavla II v Republiki Sloveniji (992.823 tisoč SIT), 
• proslave ob državnih praznikih (91.190 tisoč SIT), 
• nakup poslovnih prostorov in plačilo najemnine za poslovne prostore (109.288 tisoč SIT), 
• dokup pokojninske dobe (591 tisoč SIT), 
• odpravnina (1.168 tisoč SIT), 
• odškodnina za neizrabljeni letni dopust za leto 1995 in 1996 (412 tisoč SIT). 

Sredstva iz tekoče proračunske rezerve za namen priprave papeževega obiska v Sloveniji je dobilo 
pet proračunskih uporabnikov v skupni višini 992.823 tisoč SIT. kar je bilo bistveno manj, kot so 
prvotno zahtevali proračunski uporabniki za ta namen. Po mnenju Ministrstva za finance je bila 
razporeditev sredstev iz proračunske rezerve za te namene upravičena, saj odhodkov ob sprejemanju 
proračuna ni bilo mogoče natančno načrtovati po posameznih nalogah in ministrstvih. Namenskost 
porabe dodeljenih sredstev ni bilo možno preizkušati na Ministrstvu za finance, ker se je 
dokumentacija nahajala pri končnih porabnikih proračunskih sredstev. 

Po ugotovitvah revizije so nepravilno uporabljena sredstva iz tekoče 'proračunske rezerve za 
pokrivanje stroškov raznih proslav v višini 91.190 tisoč SIT, za katere ni mogoče trditi, da spadajo 
med nepredvidene naloge, kot določa 22. člen ZlPro. Tovrstne proslave se organizirajo za 
obeležitev znanih državnih praznikov ali drugih obletnic in je možno na podlagi preteklih let 
relativno dovolj natančno načrtovati potreben obseg sredstev ob sprejemu proračuna. Taki primeri 
so bili v letu 1996 izvedba slavnostne akademije ob dnevu odpora profi okupatorju, počastitev 5. 
obletnice osamosvojitve, počastitev dneva reformacije in 5.'obletnice plebiscita. 

/. revizijo je bilo ugotovljeno, da je vlada dne 14.6.1996 izdala sklep (št. 153-03/96) o zagotovitvi 
sredstev v višini 412 tisoč SIT i/, tekoče proračunske rezerve za leto 1996 Ministrstvu za notranje 
zadeve za izplačilo odškodnine zaposlenemu za neizrabljeni letni dopust za leto 1995 in 1996. 
Izplačila odškodnin iz naslova ncizrabe letnega dopusta je računsko sodišče v svojih nadzorih 
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opredelilo kot nezakonita. Na podlagi poročil računskega sodišča je Vlada Republike Slovenije 
sprejela sklep (št. 153-03/96 z dne 12.7.1996), s katerim je obvestila vsa ministrstva, organe v 
njihovi sestavi, vladne službe, upravne enote in kadrovsko službo vlade, da ni več možno 
izplačevanje odškodnin za neizrabljene dneve letnih dopustov funkcionarjev in delavcev v letu 
1995. Prav tako jim je sporočila, da pristojni organi za te namene ne bodo več zagotavljali sredstev. 

Iz podatkov zaključnega računa proračuna za leto 1997 je razvidno, da iz tekoče proračunske 
rezerve niso bila namenjena sredstva za pokrivanje stroškov proslav in izplačevanje odškodnin za 
neizrabo letnega dopusta. 

Na podlagi 22. člena ZlPro o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča vlada na predlog 
Ministrstva za finance (po predhodni vlogi proračunskega uporabnika). Vlada je s posebnim 
sklepom (št. 021-02/93-1/7-8 z dne 13.5.1993) pooblastila svojo komisijo za kadrovske in 
administrativne zadeve, da odloča o uporabi sredstev za tekočo proračunsko rezervo. Pri 
preizkušanju pravilnosti razporejanja sredstev rezerv je bilo ugotovljeno, daje bil v vseh revidiranih 
primerih izdan ustrezen sklep vlade. V dveh primerih (Servis skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije za dokup dveh let pokojninske dobe iz naslova služenja vojaškega roka direktorju 
navedene vladne službe v višini 459.766 SIT in Ministrstvo za pravosodje za dokup pokojninske 
dobe iz naslova služenja vojaškega roka ter rednega študija svetovalcu ministrice za pravosodje v 
višini 590.633 SIT) je bila vloga posredovana neposredno komisiji, ki je izdala sklep, ne da bi 
predhodno pridobila tudi predlog Ministrstva za finance. Takšno ravnanje vlade je bilo v nasprotju z 
22. členom ZlPro. 

V štirih primerih je bilo ugotovljeno, da so bile ob razporeditvi sredstev tekoče proračunske rezerve 
s sklepi vlade vpeljane nove proračunske postavke, in sicer: 

• Ministrstvu za obrambo 8193-Obveznosti iz finančnih razmerij v višini 30.434 tisoč SIT. 
• Ministrstvu za finance 8197-Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hraniInic- 

izvajanje bančnih funkcij po prenehanju poslovanja LB GB Zagreb v višini 18.220 tisoč SIT. 
• Uradu Republike Slovenije za verske skupnosti 8210-Kriije stroškov Rimskokatoliške cerk\>e oh 

papeževem obisku v višini 100.000 tisoč SIT, 
• Slovenski obveščevalno varnostni agenciji 8194-Nakup poslovnih prostorov in opreme v višini 

10.000 tisoč SIT, 
• Republiški volilni komisiji 8259-Izvedba zakonodajnega referenduma v višini 6.000 tisoč SIT. 

V 22. členu ZlPro je določeno, da o porabi sredstev tekoče rezerve za namene, ki presegajo 20 % 
sredstev odloča državni zbor, kar je v letu 1996 za obdobje januar - junij pomenilo 400.000 tisoč 
SIT, od 6. julija 1996 po sprejetju rebalansa pa 1.003.000 tisoč SIT. V letu 1996 je bilo enkrat 
dodeljenih več kot 20 % sredstev, in sicer za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje 
upokojencev ZPIZ s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, v višini 431.448 tisoč SIT. o čemer 
je odločil državni zbor. 

2.2.9.3 Druge naložbe in rezervacije sredstev 

Druge naložbe in rezervacije sredstev so v letu 1996 znašale 13.428.956 tisoč SIT in so 
predstavljale 20 %"sredstev rezerv in drugih obveznosti. Tovrstni odhodki so bili glede na leto 1995 
večji za 74 %. V revidiranje je bilo zajetih pel poslovnih dogodkov pri Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Nepravilnosti 
pri tem niso bile ugotovljene. 
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2.2.9.4 Obveznosti iz prevzetih jamstev 

Vlada Republike Slovenije je dajala jamstva za izpolnitev posojilnih in drugih obveznosti domačih 
pravnih oseb na podlagi 59. člena ZlPro. Navedeni člen določa, da vlada izdaja državna jamstva 
skladno z Zakonom o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
21/95 in 18/96. v nadaljevanju ZMPDP). Država je na dan 31.12.1996 izkazala izdana jamstva v 
skupni višini 131.676:340 tisoč SIT (tabela 9). 

Tabela 9: Stanje jamstev Republike Slovenije za leti 1995 in 1996 

Kategorija 31.12.1995 31.12.1996 
v USD v 000 SIT v USD v 000 SIT 

/. .Jamstvena notranje dolgove 370.358.621 46.661.557 541.542.591 76.617.012 
I. Kratkoročni notranji dolgovi 37.433.691 4.716.278 42.359.883 5.993.042 
2. Dolgoročni notranji dolgovi 332.924.930 41.945.279 499.182.708 70.623.970 

II. Jamstva za zunanje dolgove 295.269.806 37.201.102 389.169.066 55.059.328 
I. Kratkoročni zunanji dolgovi 5.000.000 629.951 0 0 
2. Dolgoročni zunanji dolgovi 290.269.806 36.571.151 389.169.066 55.059.328 

Skupaj 665.628.427 83.862.659 930.711.657 131.676.340 
Vir: Poročevalec DZ, št. 32/97 

Izdana jamstva Republike Slovenije se ne vključujejo v zaključni račun proračuna, v računovodskih 
izkazih so bila evidentirana zunajbilančno. Ugotovljena so bila odstopanja med podatki, ki sta jih o 
vrednosti izdanih državnih jamstvih posredovala sektorja zakladnica in sektor za javno 
računovodstvo. Do navedenih razlik je prihajalo zaradi različne in pomanjkljive dokumentacije kot 
osnove za knjigovodsko evidentiranje. Za sklepanje jamstvenih pogodb so bila poleg Ministrstva za 
finance pristojna tudi druga resorna ministrstva, ki pa pogosto niso redno dostavljala dokumentacije 
v sektor zakladnice. 

Največje število jamstev je bilo izdanih na podlagi dveh zakonov, in sicer ZMPDP (24) in Zakona o 
ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., in njegovih odvisnih družb ter 
Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (17). Iz poročila o jamstvih Republike Slovenije v letu 
1996. ki gaje izdala zakladnica Republike Slovenije izhaja, daje Republika Slovenija v letu 1996 
izdala 70 jamstev za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb v skupni vrednosti 71,5 mrd SIT 
glavnic. 

Za vnovčitev državnih jamstev je bilo v sprejetem proračunu za leto 1996 prvotno predvideno 
2.000.000 tisoč SIT. Sredstva so bila vodena na proračunski postavki 6611-Jamstva Republike 
Slovenije. Realiziranih je bilo za 2.168.075 tisoč SIT državnih jamstev kot je tudi dopustil proračun 
s spremembami. Navedena realizacija je predstavljala znesek vnovčenih jamstev Republike 
Slovenije tega leta. V računovodskem izkazu so obveznosti iz prevzetih jamstev za leto 1996 
/.našale 2.167.272 tisoč SIT. Razlika v višini 803 tisoč SIT je predstavljala stroške konverzije in 
provizije, ki so bili v računovodstvu evidentirani na drugih računih. Jamstva so bila vnovčena 
predvsem za plačila obveznosti elektroenergetskega sektorja ter za plačila obveznosti podjetij 
Litostroj, d.o.o.. Ljubljana, TAM, d.d., Maribor, AM BUS. d.o.o., Ljubljana in Topsport Pliberk. V 
strukturi proračunskih odhodkov so plačila jamstev v letu 1995 predstavljala 0,2 % vseh 
proračunskih odhodkov. V letu 1996 se je ta delež povečal na 0.4 %. 

I/, računovodskih izkazov je izhajalo, da so bila do 31.12.19% vnovčena državna jamstva v višini 
17.016.535 tisoč SIT. Terjatve do dolžnikov za plačana jamstva so bile zmanjšane za znesek 
uveljavljenih regresnih zahtevkov v višini 1.365.874 tisoč SIT. kar predstavlja 8 % izkazanega 
slanja. Republika Slovenija je imela vzpostavljene terjal ve do dolžnikov za plačana jamstva na dan 
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31.12.1996 v višini 15.650.661 tisoč SIT. Terjatve so vsebovale zneske glavnic, obresti, tečajne 
razlike in stroške plačilnega prometa. 

S pregledom terjatev iz naslova plačanih jamstev je bilo ugotovljeno, daje država v letu 1996 med 
dvomljive in sporne terjatve prenesla terjatve v skupni višini 850.075.857.77 SIT (tabela 10). 
Navedeni znesek predstavlja 5 % vseh terjatev iz naslova plačanih jamstev. Največ terjatev je bilo 
prenesenih pri družbi TAM. d.d., Maribor, zaradi uvedbe stečajnega postopka. 

Tabela 10: Dvomljive in sporne terjatve in naslova plačanih jamstev 

Dolžnik Znesek v SIT 

Lesnina Veletrgovina, Ljubljana 32.858.991,83 

ITG Avtohiša, d.o.o., Brežice 21.756.819,85 

Tovarna dušika Ruše, Poslovni sistem, Ruše 146.281.447,87 

Litostroj, Tovarna industrijske opreme, d.o.o., Ljubljana 13.816.012,92 
Kmetijska zadruga Sv. Križ, Gabrovka 46.365.033,42 
TAM, d.d., Maribor, v stečaju 588.997.551,88 

Skupaj 850.075.857,77 

V revidiranje je bil izbran vzorec dolžnikov, za katere je Republika Slovenija v letu 1996 plačala 
prevzeta jamstva. Pregledana je bila dokumentacija, s katero je upnik uveljavljal poravnavo 
jamstvene obveznosti ter dokumentacija za izterjavo regresne terjatve do dolžnika. 

V skladu s 7. členom ZMPDP je bil upnik za ohranitev jamstvene obveznosti dolžan najkasneje v 
petih delovnih dneh po dospelosti obveznostu za katero je bilo dano jamstvo, obvestiti Ministrstvo 
za finance, da glavni dolžnik svoje obveznosti ni izpolnil. K obvestilu je moral priložiti listine, iz 
katerih sta bila razvidna nastanek in dospelost njegove obveznosti ter listine, ki so dokazovale, da 
dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti, čeprav ga je upnik k temu pozval. Vlada je v novembru leta 
1996 izdala Uredbo o listinah iz tretjega odstavka 7. člena zakona o merilih in postopku za dajanje 
poroštev Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 68/96). Z njo je natančno določila vrsto listin, s katerimi 
je upnik lahko uveljavljal vnovčitev jamstva. 

Ugotovljeno je bilo, daje v vseh v vzorec zajetih primerih Ministrstvo za finance ravnalo v skladu z 
navedenimi določili. Prav tako je ob izplačilu jamstvene obveznosti ministrstvo izvedlo izterjavo 
regresne terjatve do dolžnika. V štirih primerih od vzorčnih deset je bila regresna izter}ava uspešna. 
Neplačnika Litostroj Holding, Ljubljana in AM BUS, d.o.o., sta imela žiroračun v blokadi, medtem 
koje bil za družbe TAM Maribor, Gostol. L.E.O. Nova Gorica in Topsport Pliberk uveden stečaj. 

Na podlagi 4. člena ZMPDP država zaračunava provizijo za izdana jamstva v višini 0.50 % letno od 
dela glavnice. Minister za finance je izdal Navodilo o postopku za plačilo provizije za poroštva, ki 
jih Republika Slovenija izdaja po zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev (IJr.l. RS. št. 
15/96), kije začelo veljati 16.03.1996. ZlPro v 59. členu določa, da daje vlada jamstva za izpolnitev 
posojilnih in drugih obveznosti domačih pravnih oseb skladno /. ZMPDP. V skladu s 4. členom 
ZMPDP je država za izdana jamstva zaračunavala provizijo, ki je prihodek proračuna Republike 
Slovenije. Z revizijo je bilo ugotovljeno, da je bila provizija obračunana od tistih državnih jamstev, 
ki so bila izdana na podlagi ZMPDP. 

V letu 1996 je bilo izdanih 24 jamstev v skupni višini 5.500.921 tisoč SIT. od katerih se obračunava 
provizija na podlagi zakona. Provizija je bila obračunana v skupnem znesku 27.504 tisoč SIT. 
plačana pa v višini 20.103 tisoč SIT oz. 73 % obračunanega zneska. Pravilnost obračuna in 
"evidentiranja provizije je bila preizkušena na vzorcu šestih dolžnikov, ki jim je država izdala 
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jamstva v skupni višini 2.010 mio SIT (3 % vrednosti izdanih jamstev). Provizijo, ki jim je bila 
obračunana dne 18.12.1996 v skupni višini 10.050 tisoč SIT so dolžniki plačali januarja 1997 in 
decembra 1998 v višini 5.900 tisoč, kar predstavlja 59.7 % obračunanega zneska. 

Od šestih pregledanih primerov trije dolžniki niso plačali provizije. Ministrstvo za finance je z 
dopisom ponovno pozvalo k plačilu provizije Cimos International, LTH Školja Loka in Litostroj 
Holding Ljubljana. Cimos International je ministrstvo z dopisom obvestil, da je od 1.7.1996 v 
postopku prisilne poravnave. 

/ 
Navodilo o postopku za plačilo provizije za poroštva, ki jih Republika Slovenija izdaja na podlagi 
ZMPDP (Ur.l. RS, št. 15/96), določa v 3. členu, da v primeru, če kreditojemalec v roku, določenem 
v pozivu za plačilo provizije te ne plača, država ne izda jamstva za njegovo kreditno sposobnost. V 
tem primeru mora posojilojemalec povrniti vso škodo in stroške, ki jih je zaradi tega utrpela država. 
Ministrstva, pristojna za izdajo jamstev, niso dosledno spoštovala določilo omenjenega navodila. 
Ugotovljeno je bilo, da sta bila od 17 primerov pravočasno plačana le dva primera obračunanih 
provizij. Ministrstvo je dolžnika z dopisom obvestilo, da v roku 10 dni plača zapadlo obveznost. V 
primeru, da dolžnik obveznosti ni poravnal, gaje Ministrstvo za finance ponovno pozvalo k plačilu 
v roku 8 dni ter ga obvestilo, da bo v primeru neplačila prisiljeno provizijo izterjati v sodnem 
postopku. Za čas od vložitve tožb na pristojna sodišča naprej se od neplačanih zneskov provizij 
zaračunavajo zamudne obresti. Sodni postopki izterjave in obračunavanje zamudnih obresti niso bili 
zajeti v revizijo. 

2.3 Račun financiranja 

V skladu s 44. členom ZlPro se lahko Republika Slovenija zadolžuje za kritje odhodkov proračuna 
in odplačilo dolgov v posameznem letu doma in v tujini do višine, določene s proračunom, in sicer 
z najetjem posojil ali z izdajo vrednostnih papirjev. V letu 1996 je zadolževanje potekalo predvsem 
z izdajanjem dolgoročnih vrednostnih papirjev in v manjši meri s koriščenjem tujih dolgoročnih 
kreditov. Proračunsko zadolževanje je potekalo v okviru računa financiranja državnega proračuna, 
kot je predstavljeno v tabeli 11. 

Tabela 11: Račun financiranja državnega premoženja 
v 000 SIT 

Naziv Sprejeti 
proračun 

Rebalans 
proračuna 

Proračun s 
spremembami 

Realizacija 
1996 

Zadolževanji: proračuna 45.593. 1 99 46.993.199 44.162.939 44.162.939 

Domače zadolževanje 0 0 

Zadolževanje v tujini • 44.162.939 44.162.939 

Odplačila dolpu 58.022.659 56.022.659 56.033:684 49.338.054 

Odplačila domačega dolga 29.934.227 29.934.227 30.634.627 28.275.458 

Odplačila dol^a v tujino 28.088.432 26.088.432 25.399.057 21.062.596 
\:clo zadolževanje proračuna (12.429.460) (9.029.460) (11.870.745) (5.175.115) 

(klplačila dolga v letu 1996 so bila večja od zadolževanja Republike Slovenije v tem letu, tako daje 
bilo neto zadolževanje negativno v višini 5.175 mio SI T. 
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2.3.1 Zadolževanje proračuna 

Sprejeti račun financiranja državnega proračuna s spremembami za leto 1996 je predvidel 
zadolžitev v višini 44.163 mio SIT, kar je bilo v tej višini tudi doseženo. Obseg zadolžitve pa je bil 
za 1,4 mrd SIT manjši kot je bil prvotno načrtovan v proračunu za leto 1996. Zaradi proračunskega 
presežka v letu 1996 v znesku 16,3 mrd SIT je bilo zadolževanje manjše. Realizirana zadolžitev ni 
prekoračila omejitve iz 85. člena ZlPro, ki je določal, da se lahko država v letu 1996 zadolži do 
višine 47 mrd SIT. 

V letu 1996 ni bilo novega domačega zadolževanja. Ministrstvo za finance je v marcu 1996 ustavilo 
redno prodajo zakladnih menic iz leta 1993. 

V tujini so bila v letu 1996 pridobljena dodatna sredstva v višini 44.162.939 tisoč SIT z naslednjimi 
poslovnimi dogodki: 

- z izdajo vrednostnih papirjev v tujini 42.789.500 tisoč SIT 
- s črpanjem odobrenega posojila pri mednarodnih finančnih 

organizacijah 383.452 tisoč SIT 
- s črpanjem blagovnega in finančnega kredita pri poslovnih bankah 

in vladnih agencijah za TRP 989.987 tisoč SIT 

a) Dolgoročni vrednostni papirji 

V letu 1996 je Republjka Slovenija izdala prvo obveznico na mednarodnih trgih pod vodstvom 
investicijske banke Morgan Guaranty Trust Company of New York. Pridobljena sredstva so se 
uporabila na podlagi 85. člena ZlPro za odplačevanje zapadlih glavnic in obresti kreditov, najetih v 
tujini, ki so zapadla v letu 1996. Nominalna vrednost izdaje je bila 325 mio USD (42.789.500 tisoč 
SIT) z datumom izdaje 31.7.1996. Evroobveznice bodo dospele leta 2001, obresti pa se izplačujejo 
polletno. Pogoje izdaje obveznic je potrdila vlada s sklepom dne 25.7.1996. 

Pri preverjanju pravilnosti evidentiranja in izkazovanja poslovnih dogodkov v zvezi z izdajo 
obveznic je bilo ugotovljeno, da stroški izdaje prvotno niso bili pravilno evidentirani, saj je 
proračun za stroške v skupnem znesku 643.132 tisoč SIT (4.356.250 USD) zmanjšal vrednost 
obveznic. Nepravilnost je bila odpravljena z ustreznimi popravki dne 19.2.1997. 

b) Posojila pri mednarodnih organizacijah 

Konec leta 1996 je bila. Republika Slovenija zadolžena pri treh mednarodnih finančnih 
organizacijah in sicer pri Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj (IBRD) in pri Evropski investicijski banki (EIB) v skupnem znesku 38.254 mio 
SIT. Pri teh organizacijah je tudi črpala že odobrena posojila kot je razvidno rz tabele 12: 

Tabela 12: Pregled odobrenih posojil 
  v 000 SI I 

Upnik Stanje 
31.12.1995 

Spremembe s- letu 1996 Stanje 
31.12.1996 Črpanje Odplačila Revalorizacija 

EBRD 798.661 20.888 - 100.500 920.049 
EIB 23.419.290 1.242.469 1.304.178 23.480.999 
IBRD 12.573.268 362.564 622.91 1 1.540.212 13.853.133 
Skupaj 36.791.219 383.452 1.865.380 2.944.890 38.254,181 
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Država je v letu 1994 z EBRD sklenila pogodbo za dolgoročno posojilo v višini 30 mio USD v 
skladu z Zakonom o najemanju kredita Republike Slovenije za projekt prenove obstoječih 
magistralnih cest (Ur.l. RS, št. 32/94). Dne 9.6.1996 je država na podlagi sklenjene kreditne 
pogodbe črpala sredstva v višini 20.888 tisoč SIT (164.400 USD). Stanje posojila je konec leta 
znašalo 6.503 tisoč USD oz. 920.049 tisoč SIT v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije. 

I'ri E1B je Republika Slovenija konec leta 1996 izkazovala zadolženost v višini 23.481 mio SIT 
(165.967.860 USD). To vrednost je sestavljalo pet dolgoročnih posojil najetih v obdobju od leta 
1983 do leta 1990. Pri odplačilih posojil v letu 1996 so bile preverjene odredbe za plačila in njihova 
popolnost ter pravilnost obračuna odplačil v tolarski protivrednosti. Ugotovljeno je bilo, da so bili 
obračuni opravljeni skladno z obvestili tujih upnikov o višini zapadlih zneskov ter bili pravilno 
evidentirani. 

IBRD je v letih od 1971 do 1993 odobrila sedem posojil, katerih stanje je na dan 31.12.1996 znašalo 
90.680.393 USD ali 13.853.133 tisoč SIT v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke 
Slovenije. V letu 1996 je bilo črpano 2.779.381.16 USD posojila, najetega pri IBRD, na podalgi 
Zakona o najetju posojila za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja - EFSAL (Ur.l. 
RS. št. 46/93). Posojilo je bilo najeto v višini 80 mio USD in ga bo država začela odplačevati 
15.2.1999. V letu 1996 sta bila pri IBRD najeta dva posojila, kjer še ni prišlo do črpanja, in sicer za 
projekt geografsko-informacijskega sistema v znesku 4.600.000 DEM in za pripravo slovenskega 
namakalnega projekta na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za 
realizacijo strategije namakanja (Ur.l. RS, št. 8/97) v višini 1.000.000 USD. Iz naslova posojil, 
najetih pri IBRD, je Republika Slovenija v letu 1996 izkazala za 622.911 tisoč SIT dospelih 
obveznosti plačila glavnice posojil. 

V reviziji je bila pregledana dokumentacija in opravljena primerjava zahtevkov in obračunov z 
izvršenimi knjižbami. Nepravilnosti pri tem niso bile ugotovljene. 

c) Posojila pri tujih poslovnih bankah 

Republika Slovenija se za financiranje proračunskega salda in odplačila obrokov glavnic v letu 
1996 ni zadolževala pri tujih poslovnih bankah, črpala pa je posojilo za realizacijo TRP. Konec leta 
je bilo stanje zadolžitve pri poslovnih bankah v višini 29.763.393 tisoč SIT (232.883.858 USD), kot 
prikazuje tabela 13. 

Tabela 13: Pregled posojil tujih poslovnih bank 
v 000 SIT 

Upnik Stanje 
31.12.1995 

Spremembe v letu 1996 Stanje 
31.12.1996 Odplačila Revalorizacija 

I3ayerische Landesbank 13.102.981 3.856.866 1.308.665 10.554.780 
Deutsche Bank 9.449.265 1.509.086 1.154.912 9.095.091 
Sumitomo bank London 7.559.412 - 929.340 8.488.752 
Di uue banke 2.322.635 705.597 7.732 1.624.770 
Skupaj 32.434.293 6.071.549 3.400.649 29.763.393 

Sindicirano posojilo Bayerische LanJes Bank. Mimchcn (I3I..I3). je bilo sestavljeno iz dveh posojil 
/a splošno financiranje proračunskih potreb v letu 1993 in 1995. ki sta bili v celoti porabljeni. 
Posojilo, ki ga je najela Republika Slovenija pri 131.M kol delujočem agentu v višini 60 mio USD za 
splošno financiranje proračunskih potreb, je bilo uporabljeno za proračunske potrebe in za 
izpolnjevanje realizacije TRP. V letu 1996 sta zapadla dva. obroka plačila glavnice, ki sta se 
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nanašala na sindicirano dvovalulno posojilo po pogodbi iz leta 1993, v vsakokratni višini 
14.666.666 USD oziroma skupno .1.856.866 tisoč SIT. 

Posojilo Deutsche Bank Liaembourg v višini 75 mio USD je bilo sklenjeno dne 21.12.1994 in v 
letu 1995 tudi porabljeno. V letu 1996 je bila odplačana glavnica v višini 1.509.086 tisoč SIT 
oziroma 10.714.286 USD. 

Republika Slovenija je v letu 1995 najela posojilo v višini 60 mio USD pri skupini tujih poslovnih 
bank pod vodstvom Sumitomo Bank Lld., London. Pogodba je bila sklenjena dne 21.12.1995. 
črpanje pa je bilo opravljeno dne 29.12.1995. Glavnica še ni zapadla v plačilo. 

2.3.2 Odplačila dolga 

Račun financiranja za leto 1996 je izkazoval odplačila glavnice dolga v višini 49.338 mio SIT. in 
sicer domačega dolga v višini 28.275 mio SIT ter dolga v tujino v višini 21.063 mio SIT. 

Med odplačili domačega dolga je predstavljala največji delež poravnava obveznosti Republike 
Slovenije za obveznosti do ZPIZ. Na podlagi Zakona o poračunavanju obveznosti Republike 
Slovenije do ZPIZ (Ur.l. RS, št. 71/93), 83. člena ZlPro, okvirne pogodbe o začasnem odkupu 
državnega dolga z obveznostjo povratnega odkupa in pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij z 
dne 15.3.1996 je bilo ZPIZ odplačano za 16.625.276 tisoč SIT, kar predstavlja 34 % vseh odplačil 
dolga. Od tega so bile skladno z omenjeno okvirno pogodbo pobotane obveznosti in terjatve med 
Republiko Slovenijo in ZPIZ v višini 5.789.000 tisoč SIT v dneh od 29.2. do 6.3.1996. 

Na podlagi zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice ASBH iz oktobra 1996 
so bile v letu 1996 zamenjane obveznice z oznako RS5, ki so bile izdane na podlagi zakona o 
jamstvu RS za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic iz leta 1992. V skladu z 
določilom 10. člena tega zakona je Republika Slovenija oblikovala odplačilni sklad za obveznice 
tako, daje na posebnem računu zbirala denarna sredstva, namenjena izključno za odplačilo in odkup 
obveznic. V letu 1996 je bilo načrtovano predčasno odplačilo glavnic v višini 2 mrd SIT, kar je bilo 
tudi izvršeno, saj so bile dne 15.11.1996 odkupljene obveznice v skupni višini 1.999.947 tisoč SIT. 
V novembru 1996 seje Republika Slovenija odločila, da zapre poseben račun odplačilnega sklada, 
tako je ASBH od tedaj vsa vplačila iz prodaje državnega premoženja v višini 799.969 tisoč SIT 
vršila neposredno na žiroračun proračuna z oznako, da gre za obveznosti iz sanacijskih obveznic. 

Pogodbene obveznosti za odplačila glavnic za najete tuje kredite je Republika Slovenija uresničila v 
skupnem znesku 21.062.595 tisoč SIT. Tuje kredite je najemala na podlagi zakonov o najetju 
posojil za posamezne namene, dospele glavnice pa je odplačevala tudi za nealocirani del dolga 
skladno s sprejetimi sporazumi in predpisi. Sredstva zapadlih glavnic tujih posojil so bila določena 
za namene, kot prikazuje tabela 14. 

Tabela 14: Zapadle glavnice dolga v tujino 

Namen Znesek v 000 SIT 
Pokrivanje proračunskega primanjkljaja in uresničevanje TRP 6.706.508 
Posojila za avtocestno omrežje 1.849.151 
Posojila za železniško infrastrukturo in prometno dejavnost 2.040.991 
Obveznosti iz sukcesije 10.454.920 
Investicijsko posojilo za Center vlade za informatiko 11.025 
Skupaj 21.062.595 
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Največji delež obveznosti se je v letu 1996 nanašal na urejanje odnosov Republike Slovenije z 
upniki nekdanje SFRJ. V letu 1996 sta bila sprejeta: 

• Zakon o prevzemu dela dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic 
Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur.l. RS. št. 14/96, v nadaljevanju ZPDNFS), 
ki ureja prevzem tiela dolga na temelju NFA, izdajo obveznic zaradi zamenjave dela dolga po 
NFA in notranja razmerja med Republiko Slovenijo in slovenskimi dolžniki po ZPDNFS; 

• Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem 
slovenskega dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, 
sklenjenih med SFRJ in državami Pariškega kluba v obdobju od 1984-1988 (Ur.l. RS, št. 1/96). 

V okviru dogovora z Londonskim klubom komercialnih upnikov je Republika Slovenija izdala 
obveznice v skupni višini 812.057.526,59 USD, kar predstavlja delež dolga države na podlagi NFA, 
ki ga je leta 1988 s konzorcijem komercialnih bank sklenila skupina poslovnih bank in Narodna 
banka Jugoslavije. Obveznice, imenovane Due 2006, so bile izdane v dveh serijah in v vsaki seriji v 
dveh valutah. Večji del sredstev za odplačilo obveznosti bodo zagotavljali nekdanji dolžniki do 
tujine. 

V revizijo odplačevanja obveznosti iz tega naslova so bile vključene obveznosti plačila prvega 
obroka glavnice in obresti dne 5.12.1996 in preverjene listine, ki so bile podlaga za izplačilo iz 
proračuna. Plačilo v tujino je bilo izvršeno preko Banke Slovenije na podlagi predhodnega poziva 
Ministrstva za finance bankam, da poravnajo sukcesijske obveznosti. Pri preverjanju dokumentacije 
nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

V letu 1996 je Republika Slovenija odplačevala obveznosti plačila glavnice iz vseh dvostranskih 
sporazumov z državami članicami Pariškega kluba, saj je v tem letu ratificirala sporazume s 
Francijo, Nemčijo in Združenimi državami Amerike, pri kateri je prevzela jamstveno obveznost za 
dolg NLB, d.d., Ljubljana. V skladu s sporazumom z Zvezno republiko Nemčijo je Republika 
Slovenija prevzela nealocirani del dolga in izdala jamstvo za obveznosti dolžnikov po alociranem 
delu obveznosti do nemških upnikov. Dne 24.12.1996 je izvršila plačilo v tujino v višini 
11.963.641,61 DEM po pogodbah o blagovni pomoči, energetski mreži in reprogramiranju dolgov. 
Obresti so znašale 553.062,35 DEM. V odnosu do Francije še ni dospelo nobeno plačilo, ker pa gre 
za alociran dolg do upnikov iz Francije ne bo prišlo do financiranja z rednimi proračunskimi 
prihodki. 

3 Izvrševanje proračuna 

Posebni del proračuna za leto 1996 je zajemal 136 proračunskih uporabnikov, ki so bili v skladu s 6. 
členom ZlPro določeni kot nosilci postavk. V letu 1996 je bilo na novo oblikovanih pet 
proračunskih uporabnikov, in sicer Agencija Republike Slovenije za revidiranje postopkov 
lastninskega preoblikovanja. Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva. Urad Republike 
Slovenije za varstvo potrošnikov. Urad Republike Slovenije za zdravila ter Inšpektorat Republike 
Slovenije na področju kulturne dediščine. Ukinjen je bil le en uporabnik, to je Direkcija Republike 
Slovenije za blagovne rezerve zaradi preoblikovanja v Zavod Republike Slovenije za blagovne 
rezerve (sklep vlade št. 331-01/95-2/2-8 z dne 14 12 1995). 
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3.1 Izvrševanje proračuna na ravni proračunskih uporabnikov 

Državni zbor je s sprejetjem proračuna za leto 1996 določil odhodke v višini 626.193 mio SIT. v 
polovici leta pa jih je z rebalansom povišal na 650.193 mio SIT oz. za 3,8 %. Obseg sredstev je bil 
med letom pri posameznih proračunskih uporabnikih spremenjen na podlagi določil ZlPro ter na 
koncu proračunskega leta dosegel višino 670.454 mio SIT (veljavni proračun). Odhodki proračuna 
so bili v letu 1996 rearizirani v višini 657.817 mio SIT. 

V tabeli 15 so prikazani odhodki proračuna po skupinah proračunskih uporabnikov ter razlike med 
sprejetim proračunom in veljavnim proračunom ter realizacijo. 

Tabela 15: Odhodki proračuna za leto 1996 
v mio SIT 

Skupina proračunskih uporabnikov 
Sprejeti 
proračun 

Rebalans Proračun s 
spremembami 

Realizacija Razlika 

1 2 3 4 5 6(5-4) 7(4-2) 
11 Predsednik republike 253 253 261 260 (D 8 
121 Državni zbor 3.031 3.031 2.900 2.889 (ID (131) 
122 Državni svet • 252 252 254 246 (8) 2 

123 Republiška volilna komisija 422 422 561 550 (II) 139 
124 Varuh človekovih pravic 261 261 258 252 (6) (3) 
131 Ustavno sodišče 516 516 538 527 (11) 22 
132 Računsko sodišče 540 540 539 391 (148) (D 
133 Agen. za revid. post. lastn. preobl. 0 0 98 60 (38) 98 
14 Urad predsednika Vlade RS 757 757 781 747 (34) 24 
15 Vladne službe 15.621 15.621 14.124 13.663 (461) (1.497) 
16 Ministrstvo za finance 200.714 224.214 217.449 210.845 (6.604) 16.735 
17 Ministrstvo za notranje zadeve 25.502 25.502 28.771 28.759 (12) 3.269 
18 Ministrstvo za zunanje zadeve 5.789 5.789 5.992 5.984 (8) 203 
19 Ministrstvo za obrambo 30.553 30.553 32.853 33.319 466 2.300 
20 Ministrstvo za pravosodje 4.897 4.897 5.260 5.083 (177) 363 
21 Min. za gospodarske dejavnosti 8.043 8.043 14.647 12.644 (2.003) 6.604 
22 Min. za ekonom, odnose in razvoj 5.907 5.907 11.866 11.188 (678) 5.959 
23 Min. za kmet., gozd. in prehrano 16.788 16.788 17.006 16.954 (52) 218 
24 Ministrstvo za promet in zveze' 31.227 31.227 34.346 34.211 (135) 3.119 
25 Ministrstvo za okolje in prostor 11.327 11.327 12.482 12.251 (231) 1.155 
26 Min. za delo, druž. in soc. zadeve 108.573 108.573 106.357 105.026 (1.331) (2.216) 
27 Ministrstvo za zdravstvo 4.285 4.285 4.757 4.740 (17) 472 
33 Ministrstvo za šolstvo in šport 99.604 100.104 104.881 104.599 (282) 5.277 
34 Min. za znanost in tehnologijo 15.872 15.872 16.856 16.563 (293) 984 
35 Ministrstvo za kulturo 14.377 14.377 14 449 14.331 (118) 72 
39 Slov. akademija znan. in umetnosti 440 440 475 398 (77) 35 
41 Vrhovno sodišče RS 342 342 366 360 (6) 24 
42 Višja in okrožna sodišča 7.281 7.281 7.778 7.642 (136) 497 ! 
44 Tožilstva 1.283 1.283 1.423 1.400 (23) 140 | 
45 Pravobranilstva 392 392 413 371 (42) 2' ! 
49 Republiški senat za prekrške 108 108 137 136 (D 29 i 
50 Delovna in socialna sodišča 555 555 612 596 (16) ' 1 
51 Sodniki za prekrške 1.420 1.420 1.682 1.680 (2) 262 1 
52 Upravne enote 9.261 9.261 9.282 9 152 (130) 21 ' 
Skupaj 626.193 050.193 (>70.454 657.817 (12.637) 44.261 

Sprejeti proračun je bil v proračunskem letu 1996 z rebalansom in kasnejšimi spremembami 
povišan za 44.261 mio Si l', vendar do kofica leta odobrena sredstva niso bila porabljena v celoti. Pri 
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preizkušanju podatkov, ki so se nanašale na razlike med sprejetim in veljavnim proračunom, je bilo 
ugotovljeno, da so posamezni proračunski uporabniki dajali predloge za prerazporeditev sredstev na 
različnih obrazcih. Prav tako niso bili določeni oblika soglasja in roki. v katerih mora Ministrstvo za 
finance odločiti o zadevi in o tem obvestiti uporabnika. Obrazložitve uporabnikov so bile po večini 
zelo kratke in niso dovolj jasno predstavile razloge in spremenjene pogoje za potrebo po drugačnem 
obsegu sredstev. 

Uporabniki proračunskih sredstev so porabili za 12.637 mio SIT manj sredstev, kot jim jih je bilo s 
spremembami proračuna odobreno. Največ sredstev je ostalo neporabljenih pri Ministrstvu za 
finance, in sicer 6.604 mio SIT, neporabljena sredstva v zneskih nad 1.000 mio SIT pa sta izkazali 
tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ter MDDSZ. Največji delež neporabljenih sredstev 
glede na odobreni znesek je bil ugotovljen pri Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
postopkov lastninskega preoblikovanja (39 %) zaradi njene poznejše ustanovitve (7.8.1996), manj 
sredstev pa so porabili tudi Računsko sodišče Republike Slovenije (27 %), Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti (16 %) ter Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (14 %). 

t 

Na podlagi 17. in 19. člena ZlPro se je sprejeti proračun med letom lahko spreminjal znotraj 
posameznega proračunskega uporabnika in tudi med uporabniki. Ugotovljeno je bilo, daje bil obseg 
dodeljenih sredstev spremenjen pri vseh skupinah uporabnikov, pri čemer se je v petih primerih 
višina sredstev znižala, vsem ostalim pa povečala. Primerjava realiziranih odhodkov s finančnim 
načrtom je pokazala, da so bile nekatere prerazporeditve sredstev med proračunskimi uporabniki 
nepotrebne, saj sije osem uporabnikov s spremembami zagotovilo dodatna sredstva, kasneje pa niso 
realizirali niti prvotno načrtovanega obsega sredstev, ki jim ga je določil državni zbor. 

Povprečna realizacija dovoljenega obsega porabe pri vseh proračunskih uporabnikih je v letu 1996 
znašala 95.6 %. Glede na navedeno povprečje je dovoljeno porabo nad povprečjem realiziralo 28 
uporabnikov. 6 pa jih je bilo pod omenjenim povprečjem, od tega pet z manj kot 90 %'dovoljenega 
obsega. 

3.2 Izvrševanje proračuna na ravni proračunskih postavk 

Proračunski uporabniki bi morali uporabljati sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim 
načrtom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna. Pri revidiranju porabe sredstev na proračunskih 
postavkah, glede na višino in namene, ki jih je določil državni zbor. so bila ugotovljena določena 
odstopanja med veljavnim proračunom in uresničeno porabo. 

S preizkušanjem podatkov, izbranih v vzorec je bilo ugotovljeno, da so bila porabljena večja 
sredstva, kol so bila odobrena s spremembami proračuna pri naslednjih dveh proračunskih 
postavkah: 

• 6522-Stroški finančnih razmerij - Na to postavko je bilo prerazporejeno dodatno 882.657 tisoč 
SIT. Načrt potrebnih sredstev je bil pripravljen za izdajo evroobveznice v višini 150 mio USD. 
Višja sredstva so bila potrebna zaradi plačila obveznosti iz NFA obveznic, najema dveh novih 
kreditov za potrebe TRP, plačila obveznosti iz bilateralnega sporazuma z Nemčijo, plačila 
obveznosti iz aneksov, ki so bili podpisani k NFA pogodbam. Kljub poznejši prerazporeditvi 
sredstev iz drugih postavk Ministrstva za finance na omenjeno postavko, je ob koncu leta 
dosežena poraba za 117.755 tisoč SIT prešegla višino sredstev določeno s spremembami 
proračuna. 

• 4791-Požarni sklad - Na Ministrstvu za obrambo je poraba na navedeni proračunski postavki za 
50X 349 tisoč SIT presegla višino sredstev določeno s proračunom. Na podalgi 74. člena ZlPro se 
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sredstva požarnega sklada iz naslova požarne takse zagotavljajo v višini, določeni z zakonom, ne 
glede na znesek, ki je določen v proračunu za ta namen. 

Pri ostalih proračunskih postavkah, zajetih v vzorec, je bila ugotovljena manjša poraba sredstev od 
višine, določene s spremembami proračuna. Razlogi za manjšo porabo sredstev na posameznih 
proračunskih postavkah so bili naslednji: 

• 7140-Stroški izvajanja zakona o družinskih prejemkih - Pri MDDSZ je bila dosežena poraba za 
15.279 tisoč SIT nižja od predvidene zaradi ne sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije o plačilu dela zdravniških komisij glede pravic do daljšega dopusta za 
nego in varstvo otroka. 

• 7171-Raziskave in razvoj - Do manjše porabe proračunskih sredstev v višini 18.581 tisoč SIT od 
veljavnega proračuna na MDDSZ je prišlo zaradi neuspešne izvedbe javnega razpisa za 
financiranje raziskovalne naloge (Analiza stanja na področju poškodb pri delu). 

• 6195-Investicijsko vzdrževanje socialnega varstva - Iz programa MDDSZ ni bila realizirana 
sanacija sanitarij v višini 14.953 tisoč SIT za Zavod Prizma Ponikve. Komisija za oddajo javnih 
naročil je ugotovila, da so bili popisi del, ki jih je pripravil uporabnik, nepopolni. Zato je v letu 
1996 izvedla javni razpis za izdelavo tehnične dokumentacije za sanacijo vseh objektov 
omenjenega zaVoda. Po pridobitvi tehnične dokumentacije do konca leta ni bilo možno izpeljati 
javnega naročila v celoti. 

• 3891-Sredstva PHARE-poklicno in strokovno izobraževanje - Sredstva je Ministrstvo za šolstvo 
in šport koristilo na podlagi potrjenih delovnih programov, ki časovno niso bili usklajeni s 
proračunskim letom. Projekt traja tri plus eno leto pri čemer je potrebno v prvih treh letih 
sredstva pogodbeno vezati, obenem pa izvajati zadane naloge v skladu z delovnimi programi, v 
enem letu po zaključku programa pa je potrebno sredstva dokončno izplačati, zato je ostalo 
187.429 tisoč SIT oz. 64 % sredstev v letu 1996 neporabljenih. 

• 2453-Univerzitetna knjižnica v Ljubljani-UKL - Pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo je bila 
glavnina sredstev iz te proračunske postavke porabljena za prenovo NUK. Sredstva v višini 
27.373 tisoč SIT ali 8 ■% od veljavnega proračuna, ki do konca leta niso bila porabljena, so se 
nanašala na pogodbe, sklenjene v drugi polovici leta. 

• 7049-Samostojni ustvarjalci na področju kulture - Neporabljenih je ostalo 28.457 tisoč SIT, ker 
je finančna služba Ministrstva za kulturo od končnih porabnikov sredstev prepozno prejela 
ustrezno obračunsko dokumentacijo, ki je podlaga za izplačilo, zaradi česar Ministrstvo za 
finance ni moglo izvršiti izplačilo iz sredstev proračuna za leto 1996. 

• 6577-Viba film - Na tej proračunski postavki Ministrstva za kulturo je ostalo neporabljenih 
35.470 tisoč SIT, ker izvajalec ni uspel pravočasno predložiti zahtevane obračunske 
dokumentacije za izvedbo investicijskih del. Glede na to, da so se pogodbe lahko podpisovale le 
do 15. novembra 1996, teh sredstev ni bilo več mogoče porabiti niti s prenosom na druge 
proračunske postavke. 

• 5240-Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov - Neporabljena sredstva 
Ministrstva za pravosodje, v višini 30.061 tisoč Sl i', so bila dodeljena za projekt varovanja 
zgradb pravosodnih organov, ki v letu 1996 ni bil uresničen zaradi prednostnega financiranja 
drugih nalog. 
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• 4651-Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje delovnih mest - Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti je na podlagi skupnega javnega razpisa z MDDSZ (dne 4.6.1996) pogojno odobrilo 
subvencijo podjetju C1MOS International Koper v višini 70.000 tisoč SIT. Ker podjetje ni 
izpolnilo pogojev iz razpisa, je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti koncem leta 1996 del teh 
sredstev namenilo podjetju TKI Hrastnik (30.000 tisoč SIT), za kar je bila podpisana pogodba 
(dne 12.12.1996), do izplačila pa je prišlo šele v januarju leta 1997. Drugih vlog za morebitno 
izplačilo preostalih sredstev ni bilo. zato je ostalo konec leta neporabljeno 37.459 tisoč SIT. 

• 6101-Program zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo. Zagorje - Programe zapiranja rudnikov 
rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti je 
vlada sprejela dne 30.4.1996 in so se nanašali na porabo proračunskih sredstev subvencij in 
investicij. Ostanek neporabljenih sredstev, namenjen za investicije, je znašal 35.800 tisoč SIT. 

• K258-Dokapitalizacija podjetij s področja elektrogospodarstva ^ Poraba sredstev na navedeni 
postavki Ministrstva za gospodarske dejavnosti je bila uresničena le v višini 916.781 tisoč SIT 
oz. 40%, neporabljenih pa je ostalo 1.383.219 tisoč SIT. Vlada je sklepe o ukrepih za sanacijo 
finančnega položaja nekaterih javnih podjetij s področja elektrogospodarstva v smislu 
dokapitalizacije javnih podjetij sprejela šele konec leta 1996 in v začetku leta 1997. 

• 7247-Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva - Sredstva v višini 130.000 tisoč SIT niso 
bila porabljena zaradi kasnejšega plačila (dne 14.1.1997) proračunskih sredstev po dveh 
pogodbah, ki sta bili sklenjeni dne 24.12.1996, med Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in 
Steklarno Rogaška d.d., Rogaška Slatina in Rašico d.d., Zg. Gameljne. 

• 7278-Plače - Neporabljena sredstva za plače pri Agenciji Republike Slovenije za revidiranje 
postopkov lastninskega preoblikovanja so znašala 20.778 tisoč SIT oz. 42 %. Pri načrtovanju 
sredstev za plače je agencija izhajala iz takratnega stanja zaposlenih in predvidenih novih 
zaposlitev. Zaradi kasnejšega začetka delovanja agencije, postopnega zaposlovanja in 
nerealiziranega kadrovskega načrta, je bila poraba sredstev nižja od načrtovane. 

• ?il<S3-UNHCR-tuja donacija - Vsako leto sklene vlada pogodbo o pomoči pri oskrbi bosansko 
hercegovskih beguncev v Republiki Sloveniji. Sredstva so bila namenjena v pretežni meri za 
pomoč najbolj ogroženim beguncem, ki ne živijo v zbirnih centrih, obnovitvenim delom v 
zbirnih centrih in za njihovo psihosocialno pomoč. Nakazilo sredstev tuje donacije je bilo 
izvršeno konec decembra 1996. Neporabljena sredstva v višini 49.954 tisoč SIT so bila 
namenjena za zaključek programa za leto 1997 in so bila prenesena v proračun leta 1997. 

• 5300-Adaptacije in rekonstrukcije - Na tej proračunski postavki Servisa skupnih služb vlade so 
bila zagotovljena sredstva za adaptacijo kompleksa Mladika. 14 Zaradi zastoja izvajanja 
gradbenih del (gradbeno dovoljenje je bilo izdano šele avgusta), je ostalo neporabljeno 40.200 
tisoč SIT. 

/ revizijo je bilo ugotovljeno, da so ostala proračunska sredstva neporabljena predvsem zaradi 
neuspešno izvedenih javnih razpisov, poznega sklepanja pogodb za določene programe, kasnitev pri 
posredovanju obračunske dokumentacije in pozno sprejetih ukrepov vlade. Pri izvajanju revizijskih 
postopkov za pridobitev zadostnih dokazov za oblikovanje mnenja o verodostojnosti računovodskih 
i/kazov proračuna so revizorji prav tako preskušali skladnost poslovanja proračunskih uporabnikov 
/ /Iho in podzakonskimi predpisi in navodili, ki urejajo področje uresničevanja proračuna. 

poročevalec, št. 36/1 418 31. maj 1999 



4 Druge revizije pravilnosti porabe sredstev s proračunskih postavk 

Na podlagi programa revizij računskega sodišča so bile v preteklih dveh letih izvedene tudi nekatere 
revizije, ki so bile usmerjene v presojo pravilnosti porabe proračunskih sredstev na posameznih 
proračunskih postavkah. Do dneva poročanja je bilo dokončnih 15 tovrstnih poročil revizij porabe 
proračunskih sredstev v skupni višini 14.385 mio SIT. kar predstavlja 2.4 % porabe proračunskih 
sredstev za leto 1996" Seznam dokončnih poročil revizij porabe sredstev proračuna za leto 19% 
prikazuje tabela 16. 

Revizije razkrivajo naslednje nepravilnosti pri izvrševanju proračuna za leto 1996 (v oklepaju je 
navedena zaporedna številka iz tabele 16, ki navaja temeljne informacije o revizijskih poročilih, v 
katerih so podrobno predstavljene ugotovitve): 

• poraba sredstev proračuna za namene, ki niso določeni s proračunom na revidirani proračunski 
postavki in ni usklajena z letnim finančnim načrtom uporabnika - nespoštovanje 6. in 7. člena 
ZlPro: poraba sredstev za opremo poslovne zgradbe druge organizacije in za pisarniško, namesto 
za načrtovano računalniško opremo (1); sredstva za investicijsko vzdrževanje porabljena za 
druge namene (3); proračunska sredstva odobrena za namakanje kmetijskih zemljišč, porabljena 
za osuševanje in za druge namene (7); sredstva, v proračunu namenjena za predpise, porabljena 
za druge namene (9); sredstva, načrtovana za investicije v pristaniško infrastrukturo, nenamensko 
porabljena (12); sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje, porabljena za nakup osnovnih 
sredstev (15); 

• oddaja izvajalskih del brez javnega razpisa - nespoštovanje 81. člena ZlPro: razbitje naročila na 
več manjših delov z namenom izogibanja obveznih postopkov javnega naročanja (1); izvedba 
rekonstrukcije in sanacije centralnega ogrevanja, preureditev objekta (3): izbira izvajalcev 
programa za izvajanje strokovnih nalog v živinorejski proizvodnji, izdelava programov ukrepov 

(4); 

• nesklenitev pogodbe z izvajalcem oz. uporabnikom sredstev za nabavo opreme, investicijska in 
« vzdrževalna dela ter druge storitve in subvencije - nespoštovanje 40. člena ZlPro: oddaja 

javnega naročila za investicijsko vzdrževanje z naročilnico (3); 

• poraba sredstev za posamezno nalogo med uporabnikom in prejemnikom sredstev ni bila 
dogovorjena s pogodbo - nespoštovanje 3<S. člena ZlPro: začetek del pred podpisom pogodbe 
(3), črpanje proračunskih sredstev na podlagi zahtevka, ki ni temeljil na pogodbi in finančno 
ovrednotenem programu (5), pogodba sklenjena za že opravljena dela (7. 12); 

• pre razporeja nje sredstev v okviru postavk finančnega načrta uporabnika v nasprotju z določilom 
zakona - nespoštovanje 17. člena ZlPro: prerazporeditev sredstev namenjenih za obnovo 
vinogradov na postavko za financiranje sadnih sadik (7). prerazporeditev'sredstev za investicije 
v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe na druge namene uporabnika (12): 

• prevzemanje obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih v obsegu, ki presega določena 
višino sredstev in brez soglasja Ministrstva za finance - nespoštovanje 10. člena ZlPro 
prenašanje finančnih obveznosti i/, naslova razvojno raziskovalnih nalog v naslednje proračunski) 
leto v večjem obsegu (14). sklepanje večletnih pogodb za čiščenje poslovnih prostorov brc/ 
soglasja Ministrstva za finance (15); 

• dogovarjanje pogojev za izpolnjevanje obveznosti ki se poravnavajo i: proračuna m 
izplačevanje v rokih, ki so v nasprotju z navodilom Ministrstva za finance - nespoštovanje V 
člena ZlPro - (3. 4, 7. 13): 
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• nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev - 6. člen ZlPro, pomanjkljivo in 
nezadovoljivo spremljanje uresničevanja načrtovane porabe sredstev - nespoštovanje 15. člena 
ZlPro (2. 11..13, 14). 

Tabela 16: Pregled revizij porabe sredstev proračuna za leto 1996 

Z. 
št. 

Ministrstvo Štev. poročila 
o reviziji 

Proračunska postavka Realizacija 
v 000 SIT 

I Ministrstvo za obrambo 1203-9/97-6 6293-Naktip opreme 328.007 
2 MDDSZ 1214-12/96-9 5629-Subvencije študentske prehrane 1.016.586 
3 Min. za notranje zadeve 1203-8/97-7 5311-Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ 154.690 
4 Ministrstvo za 1207-3/97-7 1456-Strokovne naloge v živinorejski proizvodnje 386.066 

kmetijstvo, gozdarstvo 1401-Obnova črede plemenskih krav-regres 126.946 
5 in prehrano 1207-4/97-8 1433-Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizv. 10.145 

2629-lzravnava stroškov pri pripravi blaga za ZT 1.557.831 
6 Ministrstvo za 1207-5/97-7 1841 -Javna gozdarska služba 2.160.571 

kmetijstvo, gozdarstvo 1479-Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih 124.201 
7 in prehrano 1207-8/97-10 1494-Namakanje kmetijskih zemljišč 290.129 

7294-Obnova vinogradov 519.613 
8 Mistrstvo za okolje 1209-8/97-7 3358-Mater. stroški Hidrometeorološki zavod RS 50.250 
9 in prostor 1209-9/97-15 4404-Predpisi 57.373 
10 Mistrstvo za okolje 1209-12/97-10 3430-Materialni stroški 67.400 

in prostor 6088-Vzdrž. vodn. režima na vodnem območ. Soče 162.722 
11 Ministrstvo za promet 1208-14/97-11 7276-lzgr., vzdrž. in obrat, infrastrukture RTV Slo. 134.000 
12 in zveze 1208-13/97-23 6256-lnvest. v pristan, infrastr. in varnost plovbe 18.121 
13 Ministrstvo za promet 1208-12/97-19 1675-Sprotno vzdrževanje prog 3.069.206 

in zveze 1665-lnvesticijsko vzdrževanje prog 777.342 
6411-Sanacija predora Lipoglav 74.697 

Ministrstvo za promet 6415-Postajno poslopje Lj„ nadalj. sanacija -1.faza 112.000 
14 in zveze 1208-10/97-14 1008-Razvojno raziskovalne naloge 86.577 
15 Servis skupnih služb 1201-4/95-33 Investicije in adaptacije -18 postavk 1.7553.594 

Materialni stroški in vzdrževanje - 6 postavk 1.336.904 
Skupaj 14.384.971 

Pri oblikovanju mnenja o pravilnosti izvrševanja proračuna so bile, poleg ugotovitev iz revizije 
računovodskih izkazov državnega proračuna, navedene v točkah od 1 do 3, upoštevane tudi 
ugotovitve, ki izhajajo iz naštetih 15 revizij pravilnosti porabe sredstev s proračunskih postavk za 
lelo 1996. 
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II MNENJE 

Revizija računovodskih izkazov državnega proračuna, kije obsegala revidiranje zaključnega računa 
proračuna in pravilnosti izvrševanja proračuna, je bila opravljena na podlagi četrtega odstavka 21. 
člena ZRacS. Zaključni račun proračuna za leto 1996 je izdelalo Ministrstvo za finance, ki po 62. 
členu ZlPro opravlja računovodsko izkazovanje za ministrstva in vladne službe. Zaključni račun 
državnega proračuna predloži vlada državnemu zboru v skladu z 226. členom Poslovnika 
Državnega zbora (Ur.l. RS, št. 40/93,80/94. 3/95. 28/96, in 26/97). Za izvrševanje proračuna je po 
22. členu ZFJP odgovorna vlada. Naloga računskega sodišča je, da izrazi mnenje o računovodskih 
izkazih državnega proračuna. 

Revizija je bila izvedena v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli, mednarodnimi standardi 
revidiranja in INTOSA1 standardi. Poleg presoje resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov 
proračuna je bila v revizijo vključena tudi presoja skladnosti poslovanja s predpisi, ki urejajo 
proračunsko porabo. Izvedena revizija je skupaj z drugimi revizijami računskega sodišča, ki se 
nanašajo na porabo sredstev proračuna za leto 1996, zadostna podlaga za podani mnenji. 

1. Računovodski izkaz državnega proračuna za leto 1996 je sestavljen iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa financiranja in posebnega dela proračuna. O resničnosti in poštenosti 
računovodskega izkaza državnega proračuna izreka računsko sodišče pozitivno mnenje. 

2. Izvrševanje proračuna je temeljilo na zakonu o financiranju javne porabe in zakonu o izvrševanju 
proračuna ter drugih posebnih zakonih in predpisih. Z revizijo pravilnosti izvrševanja proračuna 

. so bila razkrita določena dejanja, ki niso bila usklajena z odločitvami in voljo Državnega zbora 
Republike Slovenije ter v nasprotju z veljavnimi predpisi, zato o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 1996 izreka računsko sodišče mnenje s pridržkom. 

Obrazložitev: 

V ugotovitvenem delu poročila so razkrite naslednje nepravilnosti, ki podpirajo izraženi mnenji: 

1. Med prihodki proračuna za leto 1996 niso bile izkazane obresti, pridobljene s plasiranjem prostih 
sredstev bencinskega tolarja v višini 748.3 mio SIT, kot zahteva 57. člen ZlPro (točka 2.1.2.1). 
Kot prihodek proračuna prav tako ni bil prikazan presežek prihodkov nad odhodki Banke 
Slovenije v znesku 922.895 tisoč SIT. kar določa 83. člen zakona o Banki Slovenije (točka 
2.1.2.2). Takšno evidentiranje ni v skladu z načelom popolnosti, po katerem morajo biti v 
proračunu zajeti vsi prihodki in odhodki ter je v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena ZF.IP. ki 
določa, da morajo biti vsi prihodki za financiranje javne porabe zajeti v proračunu. Omenjeni'dve 
nepravilnosti predstavljata v prihodkih proračuna 0.3 %. kar pomembneje ne vpliva na 
verodostojnost računovodskih izkazov proračuna, ima pa vpliv na presojo skladnosti poslovanja 
z veljavnimi proračunskimi predpisi. 

2. Med sprejetim in veljavnim proračunom, ter uresničenim in dovoljenim obsegom sredstev so bile 
ugotovljene razlike, ki razkrivajo slabosti pri načrtovanju proračunske porabe in nezadostnost 
podlag za odločanje o prerazpurejanju sredstev tako med proračunskimi postavkami kakor tudi 
med proračunskimi uporabniki. Obrazložitve, s katerimi so proračunski uporabniki utemeljevali 
potrebe po drugačnem obsegu sredstev , so bile pomanjkljive in niso dovolj jasno predstavljale 
razlogov za predlagane spremembe. 1'ri nekaterih proračunskih uporabnikih prihaja do večjih 
odstopanj pri porabi sredstev glede na v išino in namene, ki jih je določil Državni zbor Republike 
Slovenije. Najpogosteje je prihajalo do manjše porabe proračunskih sredstev zaradi neuspešno 
izvedenih javnih razpisov, poznega sklepanja pogodb za določene programe, kasnitev pri 
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posredovanju obračunske dokumentacije in pozno sprejetih ukrepov vlade, kar lahko kaže tudi na 
slabo delovanje državnih organov (točka 3). 

3. Pri preizkušanju pravilnosti postopkov in ustreznosti dokumentacije pri odhodkih proračuna so 
bile ugotovljene nepravilnosti, kot so: 

a) Zahtevki za "izplačilo iz proračuna niso imeli priložene odredbe (točka 2.2.3), nalog za 
izplačilo ni bil podpisan (točka 2.2.8). 

b) Soglasje Ministrstva za finance k pogodbi je bilo pridobljeno po sklenitvi pogodbe, kar je 
kršitev 43. člena ZlPro (točka 2.2.4). 

c) Odredba za izplačilo se je nanašala na več proračunskih postavk, na odredbi ni bilo datuma, 
zneski iz faktur, ki so se nanašali na finančne elemente predobremenitev, niso bili razvidni, 
kar je v nasprotju z 20. členom Pravilnika o postopkih za izplačila iz proračuna (točka 2.2.1 
in 2.2.6). 

d) Z izvajalcem del ni bila sklenjena pogodba, kot zahtevata 20. člen ZFJP in 38. člen ZlPro 
(točka 2.2.8). 

e) Sredstva tekoče proračunske rezerve so bila po oceni revizije razporejena za namene, ki so 
v nasprotju z 21. in 22. členom ZlPro (točka 2.2.9.2). 

0 Ministrstva, pristojna za izdajo jamstev, niso dosledno spoštovala navodila o postopkih za 
plačilo provizije v primerih, kadar posojilojemalci niso v roku plačali provizije za izdajo 
jamstva (točka 2.2.9.4). 

g) Pri posameznih revizijah porabe proračunskih sredstev na proračunskih postavkah je bila 
ugotovljena vrsta nepravilnosti, ki pomenijo ravnanje v nasprotju z zakonom o izvrševanju 
proračuna (točka 4). 

Navedene nepravilnosti in pomanjkljivosti razkrivajo premajhno skrbnost in nedoslednost pri 
spoštovanju zakonskih in drugih predpisov ter kažejo na slabosti pri delovanju notranjih kontrol 
v letu 1996, tako pri uporabnikih proračunskih sredstev, kakor tudi na Ministrstvu za finance. 
Določene pozitivne spremembe pri vzpostavljanju in zagotavljanju boljšega delovanja notranjih 
kontrol prinašajo: uvajanje računalniške podpore enotnega vodenja državnega računovodstva s 
programom MFERAC, prizadevanja za enotni zakladniški račun države, ki bo skupaj z vrsto 
podzakonskih predpisov zagotovil ustrezno spremljanje in nadziranje nad izvrševanjem 
proračuna, kakor tudi prvi poskusi uvajanja funkcije notranje revizije v nekaterih ministrstvih. 

Pravni pouk: Zoper to predhodno poročilo je po prvem odstavku 24. člena ZRacS možno vložiti 
pripombe v roku 15 dni od dneva vročitve. Pripombe se pošljejo v treh izvodih na 
Računsko sodišče Republike Slovenije. Prežihova4. Ljubljana. 

Vročiti: 
- Ministrstvu za finance 

Župančičeva 3. 1000 Ljubljana 
- Arhivu, tu 
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Uporabljeni predpisi 

• Ustava Republike Slovenije (Ur.l..RS, št. 33/91-1) 
• Zakon o računskem sodišču (Ur.l. RS, št 48/94 - ZRacS) 
• Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur.l/ RS, št. 20/95) 
• Zakon o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 40/95. 5/96 -ZlPro) 
• Zakon o financiranju javne porabe (Ur.l. RS. št. 48/90. 17/91. 34/91. 23/92, 30/92, 7/93, 43/93 

80/94. - ZFJP) - 
• Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem 

preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS, št. 45/95 in 34/96 - ZUKLPP) 
• Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s poplavo, točo in buijo v letu 1995 

(Ur.l. RS. št. 74/95 - ZZS095) 
• Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic zime v letu 1995/96 (Ur.l. RS, št. 34/96) 
• Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 21/95 in 

18/96 - ZMPDP) 
• Zakon o najemanju kredita Republike Slovenije za projekt prenove obstoječih magistralnih cest 

(Ur.l. RS. št. 32/94) 
• Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 

programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 57/98) 
• Zakon o Banki Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) 
• Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje 

podjetniškega in bančnega sektorja - EFSAL (Ur.l. RS, št. 46/93) 
• Zakon o računovodstvu (Ur.l. SFRJ št. 12/89, 35/89. 83/89, 3/90. 42/90, 61/90, RS 42/90, 10/91, 

17/91. 55/92. 13/93, 30/93, 32/93, 66/93 - ZR) 
• Zakon o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 

Sloveniji (Ur.l RS, št. 46/93) 
• Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Ur.l. RS, št. 20/95) 
• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS. št. 12/92) 
• Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic 

(Ur.l. RS. št. 57/92) 
• Zakon o poravnavanju obveznosti iz neplačanih deviznih vlog (Ur.l. RS, št. 7/93) 
• Zakon o izdaji obveznic SRS (Ur.l. SRS, št. 5/90) 
• Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve 

izdelkov posebnega pomena (Ur.l. RS, št. 55/92) 
• Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo 

posledic neurja v letu 1996 (Ur.l. RS, št. 59/96.61/96 - ZZS096) 
• Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 63/95) 
• Zakon o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Ur.l. 

RS. št. 8/97) 
• Zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do ZPIZ (Ur.l. RS, št. 71/93) 
• Zakon o prevzemu dela dolga po novem Finančnem sporazumu iz leta 1998 in o izdaji obveznic 

Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Ur.l. RS. št. 14/96 - ZPDNFS) 
• Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem 

slovenskega dolga , ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ, 
sklenjenih med SFRJ in državami Pariškega klubii v obdobju od 1984 do 1988 (Ur.l. RS, št. 
1/96) 

• Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice ASBH (Ur.l. RS. št. 
64/95) 

• Uredba o listinah iz tretjega odstavka 7. člena zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 68/96) 

• Proračunski memorandum za leto 1996 (Poročevalec 1)7. RS. ši. 44-1/95) 
• Navodilo o donacijah (št. 401-48/95 z dne 22.1 I 1995 in 401-42/96 z dne 3.6.1996) 
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• Navodilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS. št. 13/96) 
• Navodilo za pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračunskih sredstev za leto 1996 (dopis 

št. 401-27/95 z dne 27.6.1995) 
• Navodilo o postopku za plačilo provizije za poroštva, ki jih Republika Slovenija izdaja po 

zakonu o merilih in postopku za izdajanje poroštev (Ur.l. RS, št. 15/96) 
• Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.l. RS, št. 38/96 - Rb96) 
• Odlok o potrditvi "letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1996 in o razporeditvi presežka 

prihodkov nad odhodki (Ur.l. RS, št. 64/97) 
• Odlok o uporabi tekoče proračunske rezerve za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje 

upokojencev ZPIZ s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški (Ur.l. RS, št. 14/96) 
• Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike 

Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Ur.l. RS, št. 38/93) 
• Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna (Ur.l. RS, št. 19/96) 
• Poslovnik Državnega zbora (Ur.l. RS, št. 40/93,80/94, 3/95, 28/96, in 26/97) 
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Priloge 

PRILOGA I: Bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31.12.1996 

PRILOGA 2: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1996 

PRILOGA 3: Posebni del proračuna Republike Slovenije za leto 1996 po ekonomskih namenih 

PRILOGA 4: Posebni del proračuna Republike Slovenije za leto 1996 po proračunskih uporabnikih 
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Priloga 1 

v 000 SIT 
BILANCA STANJA PRORAČUNA RS na dan 31.12.1996 

Konio|N;i7.iv koma 31 12.95 31.12.96 Indeks 
AKTIVA 

i 
POSLOVNA SREDSTVA 
Denarna sredstva 

100 Žiroračun 31 493 1.393 202 4.424 
102 Devizna sredstva 37 085.557 18.630 136 50 
105 Depoziti 22 787.721 7.925 726 35 

Terjane i: /toslovnih razmerij 
120 Terjatve za predujme 
121 Terjatve do kupcev v državi 

Terjatve ilo proračunskih porabnikov v okviru DPS 
140 |Terjatve do državnih organov 321.623 0 0 

Terjatve tlo drugih DPS 
15.» |Terjatve do posebne DPS 

Aktivne časovne razmejitve 
199 |Druge aktivne Časovne razmejitve 

Kratkoročne finančne terjatve 
139 |Druge ImnnCnc terjatve 

Dolgoročne finančne naložbe 
041 Dolgoročni krediti in posojila 15.363 15.363 100 
042 Naložbe v javna podjet ja 27 836.062 50.069.819 180 
044 Naložbe v druge pravne osebe 52 256.472 3.146.779 6 
045 Naložbe v tuje pravne osebe 735.755 0 0 
046 Naložbe v domače vrednostne papirje 585 552 599.639 102 

Sredstva i:\vn u//orabe 
0X0 Sredstva kreditov in posojil za potrebe predvidene s proračunom 117 506 267 264 4 89 774 225 
0X1 Sred.kreditov in posojil za potrebe, ki niso predvidene s pror 14.691 16.230 110 
0X2 Sredstva javnih posojil zbranih z izda jo obveznic 2X3 304 434 299.607457 106 

SREDSTVA REZERV 
.050 Denarna sredstva rezerv 637 2048 322 
055 Plasmaji sredstev rezerv 2 587.926 816.000 32 
05X Druge terjatve iz sredstev rezerv 307 675 8 098 3 

SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE 
07X |Druge terjatve iz sredstev za druge namene 167 397 176 235 104 853 140 

Skl PA.I AKTIVA 712 774 403 8X1 825 124 124 

Akii\n izvcnhiliinCnc evidence 9X 144 035 118 239 850 120 
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PASIVA 

VIRI POSLOVNIH SREDSTEV 
Obveznosti za izdanevrcilnoslne papirje 
910 Obveznosti za izdane obveznice 283 037.791 299 340.814 106 
918 Obveznosti za izdane druge vrednostne papirje 266.643 266.643 1(1(1 
920 Obveznosti za invest dolgor.kredite in posojila do domaČih oseb 1.386 511 1 709.813 123 

Obveznosti :a dolgoročne kredite 
921 Obveznosti za druge dolgoročne kredite 111 posojila do domaČih oseb 44.167 376 36.998 759 84 
922 Obveznosti za dolgor investicijske kredite in posojila do tujih oseb 3.705 509 2 791.267 75 
923 Obveznosti za druge dolgoroCne kredite in posojila do tujih oseb 68 261.561 223.006.165 327 

Obveznosti za kratkoročne kredite in posojilu 
930 Obveznosti za kratkoročne kredite in posojila do domaČih oseb 
931 Obveznosti za kratk.kredite in posojila do tujih oseb 

Viri dolgoročnih finančnih naložb 
941 Viri kreditov in posojil 15.363 15.363 HM) 
942 Viri naložb v javna podjetja 27.836.062 50.069.819 ISO 
944 Viri naložb v druge pravne osebe 52.992.227 2.596.779 5 
945 Viri naložb v domaČe vrednostne papirje 585 552 599.639 102 

Obveznosti iz poslovnih razmerij 
221 |Obveznosti do dobaviteljev v državi 2.660.162 II 

Kratkoročne finančne obveznosti 
231 Kratkoročne fin. obveznosti 2.967.731 2.130.108 72 
235 Obveznosti do depozitov 13 704 27.924 204 
224 Obveznosti za nefakturirano blago in storitve 1 500 (1 

• 236 Obvezn. iz zapadlih, toda neplačanih odplačil kreditov 
239 Druge finanCne obveznosti 26.929 023 7.974.369 30 

Obveznosti do proračunskih porabnikov v okviru DPS 
240 |Obveznosti do državnih organov 20963.782 1.191 178 6 

Pasivne časovne razmejitve 
290 |Del presežka prihodkov, prenesen v naslednje lelo 6693.492 17 175 486 257 

VIRI SREDSTEV REZERV 
950 Stalna proračunska rezerva 2.896238 826.048 29 
958 Drugi viri sredstev rezerv 97 

VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE 
978 Drugi viri sredstev za druge namene 167.397 176 235 104.853 140 

PASIVA SKUPAJ 712 774 403 881 825.124 124 
Pasiva izvenbilanCne evidence 98 144 035 118 239 850 120 
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Priloga 2 

v 000 SIT 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA RS za leto 1996 

Komo Naziv koma 
• 1995 1996 Indeks 

IIGOTAVIJANJE FINANČNEGA REZULTATA 
ODHODKI 

Sredstva za tlelo državnih organov « 
-100 Osebni odhodki 51.059 298 62.602.645 123 
401 Drugi osebni prejemki 6.456.228 8.364.690 130 
402 Prispevki delodajalca 12 986 424 14.496.652 112 
40.1 Materialni stroiki 17 546.834 18 880.416 108 
404 Amortizacija 11.654 29.167 250 
408 Drugi odhodki za delo na področju obrambe 5 109 869 5.657.733 111 
400 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 5 188.436 6469.723 125 

Slu/Mil 98.358.743 116 501.026 118 
Sredstva za delo izvajalskih organizacij 

410 Osebni odhodki 55.932.880 66 832.615 119 
411 Drugi osebni odhodki (prejemki) 4607.290 7.028.612 153 
412 Prispevki delodajalca 11.882.962 12.305.873 104 
41.1 Materialni stroSki 7 762.149 10 069.869 130 
414 Amortizacija 1.270 340 1.397.850 110 
419 Drugi odhodki za delo 7.730 0 

Siti/taj 81 463 351 97 634.819 120 
Socialni trans/erji 

420 OtroSko varstvo 31.579.232 40.193.251 127 
421 Socialno skrbstvo 7 414 234 9357.773 126 
422 Zaposlovanje 19.550639 18.375.728 94 
42.1 Pravice borcev,vojnih inval in družin padlih borcev 7 129.253 6066.582 85 
424 Kultura 299 659 286 152 95 
425 Izobraževanje 621 892 0 
426 Štipendije 9.279.248 10 618.372 114 
427 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.658 435.601 26.273 
42X Dajatve za zagotavljanje socialne varnosti določenih kategorij oManov 21 965 895 68.753 205 313 
429 Drugi translerji 801 705 1 474.136 184 

Slin/Kij 98 64 3 415 155 560.800 158 
1 hiiacijc na /Kiilroćju druibenih dejavnosti 

410 Kultura 328682 769.105 234 
4.11 Znanost 10 768 639 II 927.681 III 
4.12 Zdravstvo 84 .106 69.637 83 
4.11 OtroSko varstvo O o 106 038 885 
4,14 Socialno skrbstvo 25 121 31 795 127 
415 Vzgoja m izobraževanje 421 547 454 828 108 
4.16 Telesna kultura 328402 319913 97 
4.17 Zaposlovanje 106 626 " 120 835 113 
4.19 Diuga podioCja 177 343 186 479 105 

Skn/Mt/ 12 252 646 13 9*6 311 114 

1'ltn'tltt nit /mii/iin/ti dmihemh dejavnosti 
440 Kultni a 1 9X3 344 2 176 446 110 
III / nanosi 4*8 109 383 188 84 
142 /dia\ sivo 1 >71 978 1 603 303 102 
441 t )iiu\ko vraslvo 44 297 240 107 542 
III Socialno %kihstvo 5 174 576 5 233 606 97 
1 l> V/lmi.i m i/ohia?cvanje 1 XX2 643 5 916 791 1 <2 
116 lelvsiia kultura 216 6X1 237 259 109 
117 Zaposlovanje 2 <34 506 2 751 936 109 
119 1 Inrj.i podloOta 1604 5IX 5 024 4X4 1.39 

Si Ujmi 19 670 651 23 567 120 120 
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Plačila storitev ter subvencije in intervencije v gosptidarsivu 
450 Plačila storitev organizacijam s področja komunale 1X0 762 17.698 lil 
451 Plačila siorilev organiz. z drugih |H>dročij gospodarsi 19.916 774 21.049.883 IIMi 
452 Subvencije organizacijam s področja komunale 513.824 
453 Subvencije organizacijam z drugih področij gospod 22.468 554 18 285 205 XI 
455 Intervencije na področju gospodarstva 2.087.330 1.292.227 (.2 
456 Sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti 9.727 967 9335 453 9<> 
457 Sredstva iz naslova povračil carin in drugih izvoznih stimulacij 138.715 400.200 289 
459 Druga sredstva dana gospodarskim organizacijam 127 594 21.683 17 

Skupaj 54.647 696 50.916 173 95 
Drugi odlmlki 

460 Obresti 24 887 003 30.380.028 122 
461 StroSki plačilnega prometa in bančni stroški 2.552.915 3.222.448 126 
462 Sredstva prenesena drugim družbenopolii skupnostim 24.661 543 23.038.978 93 
463 Sredstva za sofinanciranje na ravni druge DPS 97 641 95.098 97 
467 Sredstva za druge javne potrebe 9 802 339 7.708.673 79 
468 Drugi odhodki 1.037.524 2 129.556 205 

Skupaj 63.038.965 66.574.781 106 
Odhodki investicijskega značaja 

470 Investicije na področju komunale 936 831 156.125 17 
471 Investicije na drugih področ.gosp.intraslruklure 31.294.710 30.330.978 97 
472 Investicije v stanovanjski gradnji 667.035 140.000 21 
473 Investicije v družbenih dejavnostih 7.122.469 7.750.583 109 
474 Investicije na področju dela državnih organov 4.193.775 3.475.701 83 
475 Investicije na področju obrambe 10.376.202 7.247.058 70 
476 Investicije na področju požarnega varstva 618.204 707.549 114 
477 Druge investicije 1.527 008 968.002 63 
478 Investicijsko vzdrževanje 8.762.776 12.491.878 143 
479 Drugi odhodki investicijskega značaja 5.274.592 4.772.186 90 

Skupaj * 70.773.602 68.040.060 96 
Finančni tokovi, oblikovtnje rezerv in druge obveznosti 

481 Drugi krediti in posojila 462 911 0 
482 Finančne naložbe 
483 Sredstva rezerv 400.000 1.000.000 250 
484 Druge naložbe in rezervacije sredstev 7.730.446 13.428.956 174 
485 Odplačila glavnice iz investicijskih kreditov 21.417 028 25.039.524 117 
486 Odplačila glavnice 19.041.427 24.434.184 128 
487 Obveznosti iz prevzetih jamstev 991.581 2.167.272 219 
489 Druge obveznosti 2.249.244 948.394 42 

Skupaj 52292 637 67.018.330 128 
ODHODKI TEKOČEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 551 141 706 659.799 420 120 

488 |Odhodki iz prejšnjega obračunskega obdobja 1 620.702 54.657 3 
Preseiek prihodkov 6 693 492 17.175 486 257 

PRIHODKI 
Prenesem prihodki in vračila /jreveč plačanih dajatev * 

700 Prihodki prenesem i/. prejšnjega leta 7 835 588 6.693.492 X> 
Sku/jaj 7.835 588 6 693 492 x> 
Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseh 

710 Davek od dobička 12 940.869 22.291.433 172 
711 Davek na izplačane osebne dohodke 3.828 679 18 258.866 177 
712 Dohodnina 
713 Davek od osebnih prejemkov 91 942 138 107 433 773 117 
714 Davek od dohodka iz kmetijstva 186 617 119.906 t, 1 
715 Davek od dohodkov iz dejavnosti 3430 145 4.985.3% I4> 
716 Davek od dobička u kapitalu 58 936 90 534 HI 
717 Davek od dohodkov iz premoženja 1 932 505 2 711 148 1411 
71H Davek od dohodkov i/ premoženjskih piavie 2 353 18.3 2.819 737 120 
719 Drugi davki 1 122 7-52 1 087 783 97 

Skupaj 117 795 824 159 798.576 IV, 
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1 vozne dajatve 
72(1 Carine 57.532.958 72 094.086 125 
721 Uvozne takse X 954 392 1 149 489 13 
729 1 Ji uge uvozne dajatve II 689 106 3 348.954 29 

Skn/iii/ 78 176 456 76.592 529 98 
1 'nhodki od davkov odprometa proizvodov in sioriiev 

7 30 Davek od prometa proizvodov in storiiev 285 106 076 333 653 256 117 
731 Davek na promel nepremičnin 

Skn/ia/ 285 106 076 333 653 256 117 
1'nliadki iz naslova prispevkov za socialno varnost 

740 Prispevki za zaposlovanje 7.294 194 2.783.825 38 
749 Drugi prispevki za socialno varnost 1 813 476 2 097 444 116 

Sknjtdf 9 107 670 4 881 269 54 
/'rihodkt ot! taks. povračil in denarnih kazni 

760 Sodne lakse 3.458 518 4.061.903 117 
7(.l Upravne lakse 2.121 455 2 549 720 120 
763 Turistična taksa 83.783 86624 103 
7(.4 Požarna taksa 618.204 707 665 114 
766 Povračilo za uporabo cest 6.352.296 7.232.140 114 
767 Povračila na področju vodnega gospodarstva • 1.666 033 1 147 868 69 
76X Denarne kazni 2.719065 3 585 448 132 
769 Druge takse in povračila 1.701 415 1.818 706 107 

Skuita/ 18 720 769 21 190074 113 
Finančni tokovi 

770 Najem domačih posojil 
771 Najem tujih posojil 18 843 994 1 373.439 7 
775 Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev prodanih doma 266 643 2.843 910 1 067 
776 Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev prodanih v tujim 42 789 500 
777 Prihodki od prodaje finančnih naložb 100 646 565 799 562 

Skupaj 19 211.283 47 572 648 248 
1'nliodki od lastne dejavnosti in drugi prihodki 

7X0 Prihodki od lastne dejavnosti 4 722 722 3 874.693 82 
7X1 Obresti 1 985 050 2 049.394 103 
7X2 Udeležba na dobičku 15.629 565.538 3 619 
7X4 Prihodk i od prodaje naložb 8 447 800 10 010 III 118 
7X7 Nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča 1 079 549 799.735 74 
7X9 Drugi prihodki 7.251 484 9 348 248 129 

Skupaj 23 502.234 26.647 719 113 

PRIHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 559 455 900 677 029.563 121 
1'rihndkt za razporeditev 559 455.900 677.029 563 121 

\ 
R A/.PORKDITEN PRESEŽKA PRIHODKOV 

X20 Del piesežka prihodkov za prenos v pioračun za naslednje leto 6 693492 17 1 75 486 257 
xoo PRI SI /1 k PRIHODKOV 6 693 492 17 175 4X6 257 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:     

Podjetje:      

Davčna številka:   .  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:     

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     ■ 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državn' 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka taksa: (061) 12-58-173. ISSN 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od promet* 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 


	ZAČETNE STRANI
	PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 (RZ96) (nadaljevanje)
	EPA 768 - II -


