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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Nadaljevanje iz Poročevalca št. 74/VI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

FINANČNI NAČRT MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE ZA LETO 2000 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

a) Področni-sektorski-resorni cilji za obdobje 2000-2001 

V okviru proračuna Ministrstva za promet in zveze so planirana sredstva za vzdrževanje in 

razvoj državne regionalne in magistralne cestne infrastrukture, železniško infrastrukturo in 
železniški promet, pristaniško infrastrukturo in pomorski promet, letališko infrastrukturo in 
zračni promet, žičnice in telekomunikacije. 

PROMETNA POLITIKA 

Z namenom, da bi promet, kot storitvena dejavnost, bolje podpiral druga gospodarska 
področja, bo vlada podprla tržnejši pristop k zagotavljanju boljših prometnih storitev. Hkrati 

bo z nadaljnjim vključitvijo prometnega sistema Slovenije v prometne sisteme Evropske 
zveze in sosednjih držav izpolnjen pomemben pogoj za hitrejši razvoj prometa kot temeljne 

podporne dejavnosti. 

Usmeritev prometne politike, zapisane v Resoluciji o prometni politiki in v zahtevah 
zakonodaje Evropske zveze, teži h kakovosti prevozov, ki bo dosežena s pomočjo sodobnih 

tehnologij, izboljšanju delovanja notranjega trga in širjenju obsega dela prometa v smislu 
dostopa na trg Evropske zveze in trge sosednjih držav, s čimer bo omogočena tudi povečana 

prisotnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva v mednarodnem prometu. 

Za doseganje glavnih razvojnih ciljev bo Vlada svoje delovanje usmerila v projekte prometne 
infrastrukture: 

1. cestni promet: dokončanje izgradnje avtocest, kot je to predvideno v rebalansu 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS za leto 2000 ( v tem projektu sta zajeta 

oba panevropska koridorja to je V., med Koprom in Madžarsko in X., med Karavankami 
in Obrežjem) in posodobitev državnih cest s poudarkom na rekonstrukciji, ki bodo 

omogočale povišanje osnih obremenitev; 
2. železniški promet: začela se je izgradnja železniške povezave med RS in Republiko 

Madžarsko (Murska Sobota-Hodoš), rok za dokončanje je leto 2000. V proračunskem 
obdobju 2000/2001 je predvidena: 

realizacija drugega tira med Koprom in Divačo (študija upravičenosti je gotova), 
- izgradnja drugega tira na relaciji Šentilj - Maribor, 

posodobitev obstoječe železniške mreže, ki bo na glavnih smereh omogočalo varnejše 

prevoze vlakov z najnovejšimi tehnologijami, 

- proučitev izgradnje in izvedba študije upravičenosti za hitro progo na področju RS kot 
podaljšek evropskega projekta Lyon - Milano - Benetke - Trst - Ljubljana (predhodna 

študija upravičenosti je gotova in predvideva dve varianti); 
3. pomorski transport: (Luka Koper): predvidena je priprava dokumentacije in izgradnja 

pomola III.(kontejnerski terminal) ter dokončanje pomola II. splošni tovor; 
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4. zračni transport: predvidena je vgradnja potrebne varnostne opreme na mednarodnih 

letališčih RS Ljubljana - Maribor - Portorož ter sodelovanje s posebnim programom v 
obliki širše dejavnosti centra CEATS. 

5. žičnice: predvideno je vlaganje sredstev v zagotavljanje varnosti žičniških naprav. 

Ceste 

a) Državne ceste 

V skladu z Zakonom o javnih cestah in harmonizacijo s predpisi EU bo v letu 2000 potrebno 
nadaljevati in dokončati izdelavo in sprejem še manjkajočih podzakonskih aktov ter 

pospešeno prilagajati tehnične predpise. 

Za državne ceste bo potrebno, v skladu z Zakonom o javnih cestah, pripraviti in sprejeti 
Nacionalni program razvoja in izgradnje državnih cest s tem, da bo posebna pozornost 

namenjena povezavi področij, ki niso ob avtocestnem križu, na daljinsko cestno oziroma 

avtocestno omrežje. Ta področja so predvsem: Severna Primorska, Bela Krajina, Bizeljsko, 
Koroška, Zasavje, Kočevsko. Z novo Uredbo o kategorizaciji državnih cest iz leta 1997 znaša 
dolžina državnih cest okrog 6000 km. 

V letu 2000 je predvideno povečanje stroškov storitev, ker bo potrebno za "nove državne 

ceste (1100 km)" izvesti nekatera sanacijska dela. V letu 1999 so namreč bila za te ceste 
izvedena naslednja opravila: 

- vzpostavitev evidence v skladu s Pravilnikom o evidencah o cestah in objektih na njih, 
- pregled mostov, 
- pregled stanja voziščnih konstrukcij in izvedba drugih meritev, 
- ugotovitev stanja zamejičenja in lastništva cestnega prostora. 

Ugotovljeno stanje narekuje potrebe po vsaj minimalni, nujni sanaciji, za katero potrebujemo 
cca 3-5 mlrd SIT. 

Na državni cestni mreži nameravamo v letu 2000, dokončati v predhodnih letih začeta 

gradbena dela in pospešiti rehabilitacijo glavnih in regionalnih cest, kar je v skladu z novo 

strategijo razvoja in vzdrževanja državnih cest, ki za področje celotne Slovenije predvideva 
nameniti ohranjanju cest letno od 4 do 6 MRD SIT. Sanacije objektov, plazov in brežin se 

bodo nadaljevale v skladu z večletnim programom, prav tako smo predvideli tudi sredstva za 
ureditev cest skozi naselja ter za potrebe "zagotovitev prometne varnosti". 

V letu 2000 bo potrebno pričeti z izgradnjo nekaterih najbolj potrebnih obvoznic večjih 
krajev, kot npr. Škotje Loke, Solkana, Kanala, Bleda, Krškega, Črnomlja. 

b) Avtoceste 

V letu 2000 se bo nadaljevala realizacija Nacionalnega programa izgradnje avtocest v 

Republiki Sloveniji z novim razvojnim ciklusom, saj bo v tem letu pripravljena tehnična in 

druga potrebna dokumentacija za pričetek gradnje na 165 km avtocest in za 62 km hitrih cest, 
s poudarkom na AC odsekih: Klanec - Srmin, Razdrto - Vipava, Vučja vas - Beltinci, Krška 
vas - Obrežje in Vrba - Črnivec, torej poleg odseka Vransko - Blagovica ključni avtocestni 

odseki Nacionalnega programa. Pričakovano naraščanje prometa v smereh 5. in 10. 
evropskega prometnega koridorja narekuje izvedbo nujnih ukrepov za pospešeno izboljšanje 
prometne propustnosti s posegi v predvideno dinamiko realizacije Nacionalnega programa 
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izgradnje avtocest na področju še neizgrajenih AC in HC odsekov: Šentvid - Koseze, 
Šentjakob - Blagovica, Naklo - Podtabor, Kronovo - Krška vas, Koper - Izola, Maribor - Ptuj 
oz. tistih avtocestnih odsekov, kjer so prometne razmere kritične in kjer prihaja do pogostih 
prometnih zastojev in nesreč. 

Cestni promet in žičnice 

Na področju prevozov v cestnem prometu deloma že veljajo predpisi, ki so usklajeni z 
zakonodajo EU. Predvsem to velja za uveljavitev instituta licenc za vse vrste prevozov, ki je 

bil uveden s sprejemom Zakona o prevozih v cestnem prometu. Naši predpisi so na tem 
področju skoraj v celoti usklajeni z evropskimi. Za izvedbo tega zakonskega določila so bili 

sprejeti še trije podzakonski predpisi-pravilniki, ki urejajo to področje. Slovenski prevozniki, 
ki izpolnjujejo zahtevane pogoje v teh predpisih imajo neoviran pristop na trg EU. 

Trenutno je dostop slovenskih prevoznikov na mednarodni trg in dostop tujih prevoznikov na 

naš trg reguliran z dovolilnicami, pridobljenimi na podlagi mednarodnih bilateralnih 
sporazumov. Kabotaža tujega prevoznika znotraj našega ozemlja je trenutno možna samo na 

podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za promet in zveze. 

V juniju 1998 so bile sprejete spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu. Največ 
sprememb je bilo na področju nadzora nad licencami in obveznostjo poravnave davčnih 

obveznosti pred pridobitvijo dovolilnic za mednarodne prevoze stvari v cestnem prometu. 
Nekoliko pa so bile tudi spremenjene izjeme za katere ni potrebno pridobiti licence. 

V postopku prilagajanja pravnega reda RS pravnemu redu EU bo na področju Cestni promet 

Republika Slovenija sprejela Zakon o prevozih v cestnem prometu (verjetno dva zakona za 
potniški in tovorni promet ločeno) najkasneje do 31.12.2000 in ga uveljavila najkasneje do 

31.12 2002, sprejela Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu najkasneje do 
31.12.2001 in ga uveljavila najkasneje do 30.06.2002, sprejela Zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o varnosti v cestnem prometu najkasneje do 31.12.2001 in ga uveljavila 

najkasneje do 31.12.2002 ter izdala podzakonske predpise za izvajanje navedenih zakonov 

(Priloga 1). Tako bo pravni red na tem področju uveljavila najkasneje do 31.12.2002, razen 
določb Uredbe Sveta 4060/89/EEC in Uredbe Sveta 3912/92/EEC, ki se nanašajo na 

opravljanje kontrol na mejah, določb Uredbe Sveta 2411/98/EC, ki se nanašajo na priznavanje 
znaka države in Direktive Sveta 91/439/EEC, ki se nanašajo na izdajanje vozniških dovoljenj, 
ki bodo uveljavljene z dnem dejanskega pristopa k Evropski uniji. 

Skladno s cilji opredeljenimi v Resoluciji o prometni politiki Republike Slovenije in na 
podlagi rezultatov študije Optimizacija avtobusnega prometa v RS je prednostna naloga na 

področju javnega potniškega prometa uvedba enotne vozovnice. Cilji, ki jih želimo doseči z 
uvedbo enotne vozovnice: 

1. Z optimalnimi povezavami avtobusnih in ostalih načinov prevozov pridobiti dodatne 

potnike v sistem javnih prevozov. 
2. Zamenjati obstoječi sistem potrjevanja voznih redov avtobusnim prevoznikom s 

postopkom razpisovanja voznih redov. 
3. V javni avtobusni promet vpeljati uravnotežen tržni sistem ponudbe in povpraševanja z 

elementi socialne dostopnosti. 
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Za realizacijo teh ciljev že tečejo aktivnosti, ki bodo omogočile prehod na novo kvaliteto to 
je uvedbo enotne vozovnice za vse vrste prevozov potnikov in sicer v javnem cestnem in 
železniškem prometu. Kot temelj za navedene spremembe je v pripravi nov zakon o 

prevozu potnikov v cestnem prometu, ki smo ga v skladu z državnim programom za 
približevanje zakonodaji EU dolžni sprejeti do konca leta 2000. 

Dolgoročno se bodo cestni prevozniki srečevali s problemi financiranja posodobitve 
zastarelega voznega parka in gradnjo ustreznih parkirišč. Poleg ustrezne kapitalske strukture 
bodo temeljni elementi konkurenčnosti prevoznikov izpolnjevanje licenčnih kriterijev, 

racionalna organiziranost, dobra logistika, zanesljivost, cena in ustrezna tehnična 
opremljenost. Glede na izkušnje razvitih držav se pričakuje, da se bodo na področju 

tovornega prometa z večjimi težavami glede konkurenčnosti srečevali prevozniki z zelo 
majhnim številom vozil, kar jih bo nujno navajalo k ustreznemu združevanju. Majhni 

prevozniki bodo lahko konkurenčni le na domačem tržišču, na mednarodnem pa le za 

slučajne prevozne storitve, povezane z velikim tveganjem. Velika transportna podjetja, ki 

običajno kombinirajo prevozniške in špediterske storitve, bodo imela težave z odpravo meja 
in s tem bistvenim zmanjšanjem obsega špediterskih storitev. Zaradi tega je nujna pravočasna 

preusmeritev predvsem na logistične storitve. 

Železnice 

Slovenske železnice prejemajo iz republiškega proračuna sredstva za vzdrževanje in razvoj 
železniške infrastaikture in za subvencioniranje storitev v železniškem potniškem in 

kombiniranem prometu ter sredstva za odplačevanje obresti in glavnic za kredite EBRD in 
EIB, ki so bili najeti za obnovo železniške infrastrukture. Zakonske podlage za zagotavljanje 

teh sredstev iz proračuna so zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi 
železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 

železnice, d.d., Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, zakona s 

področja varnosti v železniškem prometu, zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil in pogodbe z mednarodnimi 
finančnimi inštitucijami. 

Proračunsko financiranje navedenih dejavnosti določajo pogodbe, ki jih sklene Vlada RS s 
Slovenskimi železnicami. S pogodbami se izvajalca obveže, da bo pri opravljanju storitev 
dosledno upošteval načela smotrnosti in varčnosti ter zagotavljal dogovorjeni obseg in 

kakovost storitev ter varnost v prevozu. 

V letih 2000 in 2001 je na področju železniškega potniškega prometa predvideno povečanje 

obsega dela tako, da bo predvideni porast vsako leto približno 2,5 odstotka, glede na leto 
1999. V železniškem kombiniranem prometu pa je predvideno povečanje obsega storitev v 

vsakem letu za približno 1,5 odstotka. V sklopu železniške infrastrukture bo potrebno: 

- zagotoviti nepretrgano in pravilno delovanje sredstev in naprav in ustvariti take razmere za 

odvijanje prometa, ki bodo vsaj na ravni dosedanjih, 

- skrbeti za varen in urejen železniški promet, 

- dokončati investicije oziroma posamezne faze investicij, ki so v teku in investicije, s 
katerimi bodo izvršene sanacije objektov in naprav, ki jih zahteva republiški prometni 

inšpektorat, 

- primerno tehnično opremiti vzdrževalne službe (stroji, instrumenti, vozila) in jim 

zagotoviti ustrezne pogoje za delo. 
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V sklopu predvidene posodobitve železniške infrastrukture so vključeni tudi projekti, ki bodo 
sofinancirani iz sredstev Evropske skupnosti in sicer skladov LSIF in ISPA. Za pridobitev 
virov financiranja LSIF je potrebno predvideti tudi sofinanciranje iz sredstev proračuna RS 
in sicer v letu 2000 20 mio EUROv za sklad ISPA pa je potrebno v letu 2000 zagotoviti 
150.000 EUROv, v letu 2001 5.850.000,00 EUROv in v letu 2002 prav tako 5.850.000,00 

EUROv 

Nadaljevalo se bo usklajevanje slovenske zakonodaje s predpisi Evropske skupnosti. Tako 
bodo v letu 1999 v Državnem zboru sprejeti zakoni o železniškem prometu, o varnosti v 
železniškem prometu in o prevoznih pogodbah v železniškem prometu. Z uveljavitvijo te 

zakonodaje, najkasneje do konca leta 2000 oz. 2001, bo naša zakonodaja na železniškem 
področju v celoti usklajena s predpisi Evropske skupnosti. Na osnovi določil zakona o 
železniškem prometu bo v letu 2000 ustanovljena Direkcija za železniški promet, ki bo v 

skladu s smernicami Evropske skupnosti opravljala upravne, strokovne, organizacijske, 
razvojne ter nadzorne naloge s področja železniškega prometa ter izvajanja javnih 

gospodarskih služb. Direkcija bo v sestavi ministrstva. 

Pomorski promet 

Na področju pomorskega prometa je Slovenija kot članica Mednarodne pomorske 
organizacije (IMO) sprejela skoraj vse pomembnejše konvencije IMO in ILO, v pripravi je 

pristop k še nekaterim konvencijam in protokolom zaradi pristopa k Pariškemu 
memorandumu. V postopku sta pomorski zakonik Republike Slovenije in Zakon o varnosti 

plovbe po celinskih vodah, ki naj bi bila sprejeta do konca leta 1999 ter podzakonski akti 
predvideni z osnutkom pomorskega zakonika, ki bodo usklajeni z zakonodajo EU. V letih 

1999, 2000 in 2001 bo, poleg pospešenega delovanja na področju harmonizacije, regulative 
in politike, poudarek dan liberalizaciji pomorskih transportnih storitev ter nediskriminaciji in 

pospeševanju tujih vlaganj. V tem obdobju se bo intenzivneje investiralo v pristaniško 
infrastrukturo. Skladno s strategijo razvoja pomorskega prometa, ki jo je s posebno resolucijo 
o pomorski usmeritvi Slovenije potrdil tudi parlament, ter skladno s Transportnim 
sporazumom in z enostransko izjavo Slovenije k evropskemu sporazumu o pridruženem 

članstvu, da bo Slovenija uporabila vsa ustrezna sredstva za pospeševanje razvoja koprskega 

pristanišča, se bo investiralo v izgradnjo Pomola III - multimodalni terminal ter poglabljanje 
Bazena II. Konkretneje se bo pričelo z udejanjenjem sprejete gospodarske razvojne politike, 
da mora koprsko pristanišče postati ekološko čim manj obremenjeno pristanišče evropskega 

prostora ter da bo država podpirala razvoj pristanišča in prek njega usmerjenega tranzitnega 
pomorskega in kopenskega prometa ter da bo zato tudi prednostno vzpostavila prometne 
povezave pristanišča z zaledjem. Pomemben poudarek pri tem bo dan navezavi na TEN 
koridor št. 5. Pomol III in njegovo neposredno zaledje v koprskem pristanišču predstavlja 

glede na omejene prostorske danosti slovenske obale še edino razvojno področje, na katerem 
se bodo lahko v bodoče širile pristaniške dejavnosti. Projekt izgradnje pristaniške 

infrastrukture za multimodalni terminal predstavlja večletno investicijo, katere zaključek je 
planiran v letu 2010. Zaradi povečanja varnosti plovbe v teritorialnem morju Republike 

Slovenije ter še posebej v ekološko občutljivih območjih bomo v naslednjem letu uvedli 
obalni podporni sistem za ladje, ki prihajajo v slovensko morje (VTS - Vessel Traffic 

Service). 

Na področju hidrografske dejavnosti bodo potekale naslednje aktivnosti: 

• nadaljevanje izdajanja predvidenih pomorskih kart; 
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• regulacija članskega statusa Republike Slovenije v IHO (International Hydrographic 

Organisation); 

• sodelovanje v strokovnih organih IHO in MBSHC (Mediteran Black Sea Hydrographic 
Organisation); 

• dopolnilno strokovno izobraževanje slovenskih hidrografov na institucijah v tujini; 

• realizacija projekta elektronskih pomorskih kart za sistem VTMS (Vessel Traffic 

Management Service). 

Po letu 1999 se bo nadaljevala harmonizacija slovenske zakonodaje na področju pomorstva. 
Postopno bodo formalizirane vse podlage popolne liberalizacije in prostega dostopa na trg 
storitev, skladno s politiko EU. Zavedajoč se dejstva, da formalna opredelitev v zakonodaji ni 

dovolj za dosego zaželenih ekonomskih učinkov ali za zagotovitev učinkovitega delovanja 

internega trga po njegovi razširitvi, bo dan enakovredni poudarek ustanavljanju ustreznih 
struktur za imlementacijo zakonodaje na področju konkurence ter socialne in okoljevarstvene 

strategije za področje pomorskih prevoznih storitev. 

Zračni promet 

Na področju zračnega prometa bo v obdobju 2000 do 2001 posebna pozornost posvečena 
nadaljnjemu prevzemanju pravnega reda na področju civilnega letalstva, ki izhaja iz članstva 

Slovenije v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO), iz članstva v Evropski 
konferenci civilnega letalstva (ECAC) in Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe 

(EUROCONTROL) ter prevzemanju in usklajevanju slovenskih letalskih predpisov s 
pravnim redom Evropske unije in letalskih predpisov Združenih letalskih organov (JAA). 

Posebna pozornost bo namenjena sklepanju Večstranskega sporazuma o vzpostavitvi 
skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA), katerega pravila prinašajo liberalizacijo in 
harmonizacijo dejavnosti, povezanih z civilnim letalstvom, ter postavljajo standarde na 
področju varnosti ter okolje-varstvenih dejavnikov. 

Ker bo ECAA sporazum uredil bilateralne odnose z državami članicami Evropske unije, se 

bodo v naslednjem obdobju razvijali predvsem bilateralni odnosi s tretjimi državami ne- 
članicami EU. 

Ministrstvo za promet in zveze bo sodelovalo pri pripravi gradiv, to je analiziralo stanje po 
posameznih dejavnikih civilnega letalstva in njegovih podsistemov, analiziralo stanje 

civilnega letalstva v globalnem smislu, ocenilo trende ter dolgoročni razvoj letalskega 
prometa in njegove posledice za razvoj civilnega letalstva v Sloveniji in sodelovalo pri 
obravnavi zakonov na področju letalstva v drugi in tretji fazi obravnave v Državnem zboru 

Republike Slovenije. 

Izdelani bodo splošni in posamični cilji, ki jih mora doseči dolgoročni razvoj civilnega 

letalstva, določena bo strategija za doseganje ciljev dolgoročnega programa v skladu z 
razvojem letalskega prometa v EU in ICAO. Izdelani bodo operativni programi po dejavnikih 

podsistema skupaj z načrtovanjem produkcije nekaterih komponent za proizvodnjo letali in 
opravljena bo "spin" analiza. 

Slovenija bo začela s postopkom predhodnega pridobivanja podpore v Rotacijski skupini in v 

krogu držav ECAC za izvolitev naše države v nestalno članstvo Sveta ICAO (2001). 
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Politika na področju zračnega prometa bo temeljila na strokovnih nalogah v zvezi z 
uvajanjem JAA standardov in predpisov (JAR-ov) v slovenske letalske predpise, izdelavi 
ustreznih podzakonskih aktov, uvajanju varnostnega managementa na področju civilnega 

letalstva in reorganizaciji in komercializaciji kontrole letenja ob upoštevanju mednarodnih 
standardov. 

Investicije na področju navigacijskih služb zračnega prometa v obdobju 2000 do 2001 bodo 
omogočile le počasnejše približevanje standardom in priporočeni praksi Mednarodne 

organizacije civilnega letalstva (ICAO) in zagotovitev osnovnih nivojev programa EATMP 
• (Evropski program za upravljanje zračnega prometa), ki ga v skladu z usmeritvami ECAC 

vodi EUROCONTROL. Programi harmonizacije in integracije zračnega prometa usklajeno 
potekajo na nivoju celotne Evrope in predstavljajo mednarodno obveznost Republike 
Slovenije. To pomeni, daje potrebno stalno sodelovati pri vseh predlaganih spremembah ter 
jih takoj tudi začeti uvajati v naš sistem vodenja zračnega prometa. V nasprotnem primeru 

lahko zelo hitro postane tudi Slovenija problematična v smislu pretoka letalskega prometa in 
nenazadnje tudi varnosti. Ta segment pa neposredno vpliva na višino prihodkov iz naslova 
preletnih taks, plovnost, registracije zrakoplovov , izpitov za letalsko osebje in izdajanja 
dovoljenj. Zaradi krčenja programov URSZP ne bo v stanju izvajati program harmonizacije 

in intergracije z evropskimi državami v zahtevanem obsegu. 

Pri vsakodnevnem delu nastajajo še drugi stalni stroški, kot so stroški vzdrževanja dragih 
radarskih, računalniško informacijskih in radio-navigacijskih naprav, stroški sprejemanja 

radarske slike iz Avstrije, itd. URSZP je trenutno v položaju, ko se lahko zgodi, da ob 
premajhnem vlaganju vsega tega ne bo zmogla pokrivati. Zaradi tega je potrebno hkrati z 

določitvijo proračunskih sredstev za potrebe vodenja zračnega prometa sprejeti tudi odločitev 

glede zagotavljanja mednarodno sprejetih obveznosti in o tem obvestiti ICAO, ECAC in 
EUROCONTROL, sosednje države in Združenje letalskih prevoznikov. Krčenje sredstev 

pomeni tudi zmanjšanje obsega storitev vodenja, upravljanja in nadzorovanja mednarodnega 
zračnega prometa in s tem precejšen izpad prihodka. 

V obdobju 2000 do 2001 je potrebno ustanoviti nov samostojen in neodvisen preiskovalni 
organ za področje preiskovanja letalskih nesreč in incidentov ter spremljanja varnosti letenja. 
Ustanovitev omenjenega organa izhaja iz obljube, ki jo je dala Slovenija v bilateralnem 

pregledu usklajenosti slovenskih letalskih predpisov z zakonodajo EU. Ravno tako se v tem 
obdobju pričakuje prestrukturiranje navigacijskih služb zračnega prometa v gospodarsko 

družbo. 

Telekomunikacije in pošta 

Tekom leta 1998 in v prvem polletja 1999 teče intenzivna priprava in izdajanje podzakonskih 
aktov Zakona o telekomunikacijah in Zakona o poštnih stortitvah. Na usmeritve zakona o 

telekomunikacijah je opazen vpliv Evropske unije, vendar so rešitve, ki jih prinaša zakon 

večinoma na nivoju, ki je bil dosežen v zahodni Evropi v začetku devetdesetih let. Zato ga bo 
treba v procesu priprav na popolno liberalizacijo spremeniti in približati novejšim rešitvam. 
V skladu z zakonom je bil pripravljen osnutek Nacionalnega programa razvoja 

telekomunikacij, ki je bil sprejet na Vladi RS in je že uspešno opravil prvo branje v 
Državnem zboru. Opravljeno je bilo le delno prestrukturiranje poštnih in telekomunikacijskih 

cen katerih stroškovno utemeljena višina bo predpogoj za uspešno liberalizacijo teh sektorjev. 
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Osnovne usmeritve razvoja poštne in telekomunikacijske politike bodo podane v nacionalnih 
programih (Nacionalni program poštnih storitev in Nacionalni program razvoja 

telekomunikacij). Oba predloga poudarjata liberalizacijo in privatizacijo dejavnosti v 
sektorjih v skladu z usmeritvami EU. Posebej je poudarjen bolj tržni pristop k razvoju 
infrastrukture sektorja (Pošta Slovenije, d.o.o. in Telekom Slovenije, d.d ). 

Ministrstvo za promet in zveze se zavzema za pospešeno uvajanje konkurence še pred letom 
2001, zato je pripravilo delovni osnutek besedila zakona, s katerim bi spremenili in dopolnili 
veljavni Zakon o telekomunikacijah. S predlaganimi spremembami, ki bodo predvidoma . 

uveljavljene 31.12.1999 se ukinja: 

• proračunsko financiranje razvoja javnih telekomunikacijskih storitev in javnega 
telekomunikacijskega omrežja, 

• pravica ministra, pristojnega za zveze, da omeji dostop do javnega telekomunikacijskega 
omrežja, če bi to pomenilo bistven poseg v gospodarski položaj Telekoma Slovenije, 

• monopol Telekoma Slovenije za zgraditev in upravljanje javnega telekomunikacijskega 

omrežja (varianta: za podatkovne telekomunikacije in za opravljanje storitev globalnih 
širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacij). 

Na podlagi koncesijskih aktov, izdanih v letu 1999, bodo v letu 2000 podeljene koncesije in 
sklenjene pogodbe s koncesionarji za izvajanje storitev osebnega klica v sistemih ERMES ter 

mobilne telefonije v omrežju DCS 1800. 

Glede na obveznosti, ki izhajajo iz pogajalskih izhodišč in državnega programa za prevzem 
pravnega reda EU, pripravljamo nov zakon o telekomunikacijah - rešitve zakona izhajajo iz 
pravil liberaliziranega telekomunikacijskega trga, kot se uveljavljajo v Evropi. 

Telekomunikacijsko dejavnost lahko opravlja vsakdo, ki izpolnjuje določbe zakona. 

Dejavnost se opravlja na podlagi dovoljenja, na podlagi prijave ali pa je prosto. Poleg tega 

bodo v celoti upoštevana načela in pravila ravnanja subjektov na telekomunikacijskem trgu. 
Nov zakon bo uveljavljen s 01.01.2001. Prav tako pripravljamo tudi izhodišča za prilagoditev 

Zakona o poštnih storitvah direktivi 97/67/EC - glede na Direktivo 97/67/EC Evropskega 

parlamenta in sveta o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev Unije ter za 
izboljšanje kvalitete storitev. Izhodišča predvidevajo spremembo veljavnega Zakona o 

poštnih storitvah do konca leta 2001. Spremenjen zakon bo povsem v skladu z zakonodajo 

EU. 

V skladu s sklepom vlade RS pripravljamo razpis za ugotovitev primernega modela 

privatizacije Telekoma Slovenije, d.d., ki naj bi zagotovil tako pridobitev strateškega 
partnerja podjetju kot tudi dodatna vlaganja v nadaljnjo modernizacijo Telekoma Slovenije, 

d.d. Po končanih transakcijah bo država ostala večinski lastnik Telekoma Slovenije, d.d. 

Do konca leta 2000, kolikor traja obdobje izključnega opravljanja storitev gospodarske javne 
službe s strani Telekoma Slovenije, se bo morala družba v popolnosti soočiti s prihajajočo 

konkurenco. Učinkovita organizacija družbe, dokapitalizacija v obliki strateškega partnerstva, 
načrtovana gostota telefonskih priključkov in tehnološko posodobljeno telekomunikacijsko 

omrežje so zastavljeni cilji, ki jim bo treba slediti v prihodnjem letu. V Sloveniji je bilo v 

začetku leta 1999 38,1 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev, stopnja digitalizacije (% 
priključnih točk na digitalne telefonske centrale) pa je bila 82,6 %. V letih 1999 in 2000 bodo 

investicije še nadalje intenzivne, tako da bo doseženo predvidoma 44 telefonskih priključkov 

na 100 prebivalcev, stopnja digitalizacije pa bo 100%. Za realizacijo teh investicij bodo 
potrebna znatna finančna sredstva, ki jih bo v celoti zagotovil Telekom Slovenije, d.d. . 
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Pred koncem leta 2000 bo treba določiti tarifno politiko, ki bo temeljila na sistemu 

obračunavanja stroškov in bo primerljiva s sistemi v državah Evropske unije. Zlasti bo treba 
uravnotežiti cene za lokalne klice in nove telefonske priključke, kjer so odstopanja največja. 
Stroškovno načelo oblikovanja cen bo treba uveljaviti tudi pri tistih storitvah, ki so posebej 
pomembne v pogojih liberalizacije storitev, to je pri dajanju telekomunikacijskih vodov v 
najem in pri medomrežnem povezovanju. 

Tudi na poštnem področju se pojavlja zahteva glede oblikovanja cen na podlagi stroškov. 
Vlada je v aprilu 1999 že opravila delno korekcijo cen, ki so v njeni pristojnosti, vendar so 
potrebni še temeljiti nadaljnji koraki v smeri oblikovanja cen na podlagi stroškov za storitve 
obvezne gospodarske javne službe. Zaradi cenovnih nesorazmerij ima Pošta Slovenije, d.o.o. 

izgubo iz opravljanja storitev obvezne gospodarske javne službe. Možni viri pokritja izgube 
so oblikovana sredstva rezerv iz preteklih let in proračun RS. Vlada bo do konca leta 1999 

obravnavala načrt razvoja Pošte Slovenije v prihodnjih letih predvsem z ozirom na 
prenehanje zakonskega financiranja s strani Telekoma Slovenije. Nadaljnje investicije mora 

Pošta Slovenije usmerjati predvsem v razširitev in posodobitev poštnega omrežja. Ne glede 
na navedeno pa se Pošta Slovenije sooča z vse hujšo konkurenco. Zato se družba usmerja vse 

bolj tržno, kar se že kaže z organizacijo kurirskih in drugih vrst storitev. Pri tem ima Pošta 
Slovenije veliko prednost pred konkurenti v razširjenem poštnem omrežju in izobraženih 
kadrih. 

Investicije na telekomunikacijskem področju, ki se financirajo iz državnega proračuna izvaja 
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije. Namenjene so izvajanju nalog, ki jih ima 

Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije v skladu z določili zakonov in drugih aktov 
in zadevajo nadzor radiofrekvenčnega spektra, projektiranje, nadzor in evidenco 

telekomunikacijskih naprav, najemnino satelitskega kanala za slovenski program, 
sofinanciranje infrastrukture Radio Televizije Slovenija ter lokalnih in nekomercialnih 
programov. 

V prihodnje bo potrebna nadaljnja materialna in kadrovska krepitev Uprave Republike za 

telekomunikacije, da bo lahko prevzela in realizirala pristojnosti, določene v zakonu o 
telekomunikacijah. V letu 2000 je predlagano 11 novih zaposlitev, ki izhajajo iz 
institucionalnih sprememb in so posledica prilagajanja naše zakonodaje z evropsko. Trend v 
ureditvi telekomunikacijskega sektorja gre namreč v smeri ■ ustanovitve neodvisnega 

regulativnega organa, ki bo prevzel vlogo regulatorja telekomunikacijskega tržišča. Njegove 

pristojnosti bodo vsebovane v novem zakonu o telekomunikacijah. Neodvisni regulativni 
organ se bo financiral iz pristojbin za dovoljenja za opravljanje storitev, za uporabo 

radiofrekvenčnega spektra in dodeljevanja številk. 

Prometna inšpekcija 

Prometni inšpektorat RS nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, 
ki urejajo železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštni in telekomunikacijski 

promet, telekomunikacijske zveze in sisteme ter obratovanje žičniških naprav. 

Na vseh naštetih področjih, razen na področju javnih cest, se inšpekcijski nadzor izvaja 
izključno na državnem nivoju. Prometni inšpektorat RS izvaja nadzor nad državnimi cestami, 
nad občinskimi cestami pa le v tistih občinah, ki še niso vzpostavile lastnega inšpekcijskega 
nadzorstva. Kljub zakonsko določenem roku (7.6.1998), večina občin odloka še ni sprejela, 
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zato je pričakovati, da bo moral Prometni inšpektorat RS tudi v naslednjih dveh letih še 

opravljati inšpekcijski nadzor nad občinskimi cestami. 

Da bi lahko Prometni inšpektorat RS učinkovito opravljal zgoraj navedene naloge, je 
predvideno v naslednjih dveh letih zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za delo 

inšpektorata, predvsem informacijske opremljenosti in povezave z izpostavami. 

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 PLAČE 

3021 Plače 

V okviru postavke so povečane vrednosti povračil in nadomestil, višina sredstev za plače in 

dodatke pa zadoščajo za številčno stanje zaposlenih na dan 15.9.1999 (99). Višina sredstev ne 
zagotavlja povišanja dodatka na delovno dobo v letu 2000 kot tudi ne razlike zaradi določitve 

višjih količnikov za izračun plač iz naslova rednih napredovanj. Poleg tega bo Ministrstvo za 

promet in zveze do konca leta realiziralo še 1 novo odobreno zaposlitev za leto 1999 ter 4 

nadomestne zaposlitve, od katerih je ena zaposlitev državni sekretar za prometno politiko in 
mednarodne odnose, ker je ta funkcija od 5. avgusta 1999, zaradi odhoda delavca, 

nezasedena. 

Ministrstvo za promet in zveze je zaradi potrebe po nujnih novih zaposlitvah, ki so posledica 
povečanega obsega dela zaradi intenzivnega usklajevanja zakonodaje Republike Slovenije z 
EU, prilagajanja zahtevam EU in prevzema evropskega pravnega reda, zaradi uveljavitve 
novih mednarodnih standardov (predvsem področje letalstva-vzpostavitev neodvisnega 

preiskovalnega organa za letalske nesreče) in povečanega obsega del, ki so posledica 
sprejetih novih zakonskih podlag (področje telekomunikacij, področje letalstva, področje cest 
in področje železnic), v prvotnem predlogu planiralo temu ustrezno višino sredstev za plače. 

Državni program Republike Slovenije za sprejem pravnega reda Evropske unije do konca leta 
2000 narekuje dinamiko zaposlovanja do leta 2002. Poleg teh v Državnem programu 

definiranih zaposlitev, bi samo Ministrstvo za promet in zveze potrebovalo še 15 novih 
zaposlitev, v letu 2000 je nujnih 10 (deset) novih zaposlitev in v letu 2001 5 (pet) novih 

zaposlitev. Poleg navedenih novih zaposlitev je potrebno upoštevati tudi nove zaposlitve 
pripravnikov, štipendistov Republike Slovenije - v letu 2000 2(dva) in v letu 2001 4 (štiri) 

štipendiste. Pri planiranju sredstev za plače je bilo v predlogu ministrstva za nove zaposlitve 

upoštevano 5 (pet) novih zaposlitev x 12 mesec in 5 novih zaposlitev x 6 mesecev v letu 2000 
in v letu 2001 5 novih zaposlitev x 12 mesecev. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

1568 Financiranje direktorja TER projekta 

Vlada Republike Slovenije je s sprejemom sklepa številka 906-03/98-1 (N) z dnem 18. junij 
1998 sprejela predlog aktivnosti Vlade Republike Slovenije na področju TER projekta v 
okviru Združenih narodov. Ekonomske komisije za Evropo do konca leta 2000. Ker gre za 

specifično delovno mesto v okviru MPZ v tujini, se stroški za zaposlenega prikazujejo na 
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posebni postavki. V letu 2000 se pričakuje selitev sedeža TER projekta iz Budimpešte na 

Dunaj in skladno s tem je ministrstvo, glede na drugačno raven življenjskih stroškov, 
planiralo v povprečju za 20% višje vrednosti po kontih znotraj postavke. Osnova za izračun 

je Uredba o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike 
Slovenije v tujini (Ur.l. RS 60/92 in nadaljnje spremembe) in sklenjen Pisni sporazum o 

nastopu dela kot direktor TER projekta s pripadajočimi aneksi k pisnemu sporazumu. 

S sredstvi na tej postavki Ministrstvo za promet in zveze zagotavlja kritje stroškov 
namestitve, plače in drugih materialnih stroškov direktorja TER projekta. 

1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah 

Ministrstvo na tej postavki planira sredstva za plačila obveznosti do naslednjih mednarodnih 

organizacij: OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development; OTIF - 
Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, TER - 

Trans European Railway (področje železnic); ICAO - International Civil Aviation 
Organization, EUROCONTROL - European Organisation for the Safety of Air Navigation, 

ECAC - European Civil Aviation Conference, JAA - Joint Aviation Authorities (področje 
zračnega prometa); IMO - International Maritime Organization, IHO - International 

Maritime Organisation, Pariški memorandum (področje pomorskega prometa); UPU - Union 
postale universelle, GSM, CEPT- Centre d'Administration des Telecommunications, ITU- 
International Telecommunication Union (področje pošte in telekomunikacij), ETO - 
European Telecommunication Office. 

„ 3345 Materialni stroški 

V letu 2000 je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega materiala, 

vzdrževanja in uporabe avtomobilov, PTT stroškov, električne energije, komunalnih storitev, 
obratovalnih stroškov, stroškov varovanja poslovne stavbe ter stroškov čiščenja na 
poslovnem objektu Langusova 4, izplačil po pogodbah, avtorskih honorarjev, inšpekcijskih 

del in popravil, naročnin za časopise in ostalo literaturo, objave razpisov in oglasov, goriva, 
tiska, gostinskih storitev, dela študentov, letalskih kart, najemnin za fotokopirne stroje in 
faksimilne naprave, avtomobile in poslovne prostorov. Zaradi vključevanja v EU se bo delo v 
proračunskem letu 2000 zelo intenziviralo, povečali se bodo vsi s tem povezani stroški: 

stroški komuniciranja in sodelovanja z organizacijami doma in v tujini, stroški strokovne 

literature, slovarjev, revij in publikacij in stroški dostopa do določenih baz, podatkov, 
povečale se bodo udeležbe na različnih seminarjih in posvetovanjih in s tem stroški dnevnic 
in ostalih potnih stroškov v državi. Zaradi obiskov tujih delegacij v Republiki Sloveniji pa se 

bodo povečali tudi stroški gostinskih storitev in reprezentance. Predvideva se povečanje 
stroškov izobraževanja za tečaje tujih jezikov in stroškov šolnin. 

Ministrstvo za promet in zveze je po zakonu pristojno za opravljanje zadev, ki se nanašajo na 
mednarodne odnose v prometu. S te postavke se bodo v letu 2000 črpala sredstva za 
konference na najvišji ravni in druge mednarodne aktivnosti, ki vključujejo stroške prevajanja 
in dodatnega izobraževanja delavcev v tujini in nabavo tuje strokovne literature, stroške tuje 

banke v obliki provizij, stroške službene kartice Eurocard. S sredstvi na tej postavki 

Ministrstvo za promet in zveze zagotavlja tudi kritje stroškov v zvezi z delitvijo mednarodnih 
dovolilnic. Močno se bodo povečali tudi stroški dnevnic za potovanja v tujino, pa tudi ostali 
potni stroški v tujini zaradi vključevanja v EU. 
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Ministrstvo bo s te postavke financiralo tudi aktivnosti, povezane z obveščanjem in 
informiranjem (aktivno in pasivno, torej dejavno in aktivno širjenje informacij s svojega 

področja in s tem obveščanje javnosti, ter pasivno, torej odgovori na posebno zahtevo za 
pridobitev informacije javnega značaja). 

Ustrezno obveščanje, javnost dela državnih organov in omogočanje dostopa do informacij 

javnega značaja so pomembni tako z vidika posameznika kot pogoj za njegovo sodelovanje 
pri upravljanju javnih zadev, kot tudi za organizirane skupine posameznikov, nevladne 

organizacije, druga društva in gospodarske družbe. 

Iz tega razloga MPZ načrtuje: 

• razširitev delovanje odprtega telefona 080 20 20 do najširših javnosti 

• nadaljevanje s predstavitvijo MPZ na svetovnih spletnih straneh 

• izdelavo 'internega biltena' na MPZ 

• izdelavo celostne podobe za prepoznavnost 

• izdelavo osebne izkaznice MPZ 

• izdajanje redne publikacije 

• predstavljanje dejavnosti v okviru sejemskih dejavnosti 

• klasične PR aktivnosti 

• itd. 

Pravna podlaga: 

• Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

• Priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope z dne 25.11.198 

• 19. člen pakta OZN o državljanskih in političnih pravicah 

• Varšavska deklaracija z dne 8.7.1997 v točki 136, sprejeta s strani parlamentarne 

skupščine O VSE 

• Nova določba pogodbe EU, podpisane v Amsterdamu, 191 a člen 

• Pravila Evropskega sveta (20.12.1993) in Evropske komisije (8.2.1994) o ureditvi 
dostopa do njihovih dokumentov 

• 24. člen Zakona o javnih glasilih RS 

5498 Strokovno razvojne naloge 

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za financiranje priprave študij, analiz ter 
strokovno razvojnih nalog s področja prometa in zvez in za strokovne podlage za pripravo 

nacionalnih programov in podzakonskih predpisov na področju cest in cestnega prometa, 

železnic in železniškega prometa, zračnega prometa, pomorskega prometa, prometne politike 
in mednarodnih odnosov, žičnic, pošte in telekomunikacij ter za strokovno izpopolnjevanje 
delavcev doma in v tujini. 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2405 NADZOR POMORSKEGA PROMETA 

5747 Hidrografske meritve slovenskega morja 

V letu 2000 v hidrografske namene planiramo sredstva v višini 40 mio SIT. V letu 2000 bodo 

sredstva namenjena merjenju Piranskega zaliva in še nepremerjenega dela teritorialnega 

poročevalec, št. 74/VII 1120 26. oktober 1999 



morja RS, nadaljevalo se bo z izvajanjem obalne hidrografije od zaliva Sv. Jernej do 

Strunjana ter merjenjem pristanišč in marin. Sredstva bodo namenjena tudi izvajanju 
kontrolnih meritev v slovenskem teritorialnem morju. Ocenjena vrednost del znaša 19 mio 
SIT. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi izdelavi dveh pomorskih kart slovenskega 
morja in sicer: 

• Piranski zaliv: merilo 1:10 000 (5 mio SIT); 

• trgovskega pristanišča Koper: merilo 1:5 000 (5 mio SIT); 

ter odkupu geodetskih podatkov (2 mio SIT). Poleg omenjenega bodo sredstva namenjena za 

publiciranje planov drugih slovenskih pristanišč in marin, za izdajo publikacij za varno 
plovbo v slovenskem morju (5 mio SIT) ter za vzdrževanje baze hidrografskih podatkov (4 

mio SIT). 

V letu 2001 v hidrografske namene planiramo sredstva v višini 42,5 mio SIT. V tem letu se 

bo nadaljevalo z merjenji pristanišč in marin ter izvajalo obalno hidrografijo od Strunjana do 
hrvaške meje. Sredstva bodo namenjena tudi izvajanju kontrolnih meritev v slovenskem 
teritorialnem morju. Ocenjena vrednost del znaša 25 mio SIT. Sredstva na tej postavki so 

namenjena tudi izdelavi pomorske INT karte »Piranski zaliv« (7,5 mio SIT), odkupu 
hidrografskih in geodetskih podatkov (5 mio SIT) in vzdrževanju baze hidrografskih 
podatkov (5 mio SIT). 

2406 NADZOR ZRAČNEGA PROMETA 

6755 Preiskovalni organ v letalskem prometu 

V Direktivi sveta št. 94/56/EC o določitvi osnovnih načel za vodenje preiskav nesreč in 

incidentov v civilnem letalstvu (Fundamental principles governing the investigation of civil 
aviation accidents and incidents mora država zagotoviti, da preiskave nesreč in incidentov 

vodi preiskovalni organ, ki je organiziran kot samostojna organizacijska enota pri 
ministrstvu, pristojnem za promet. Ta organizacijska enota jć funkcijsko neodvisna, zlasti pa 

je funkcijsko neodvisna od letalskih oblasti (Uprave RS za zračno plovbo), ki je odgovorna 
za izvajanje strokovnih in upravnih nalog, ki se nanašajo na: plovnost, certificiranje, letalske 

operacije, vzdrževanje, licenciranje, nadzor zračnega prometa in letališke operacije (Prometni 
inšpektorat RS). Neodvisna mora biti tudi od ostalih organov in subjektov, katerih interesi bi 

lahko bili v nasprotju z nalogami in pooblastili preiskovalnega organa. 

Predvidena je ustanovitev preiskovalnega organa, ki bo pri svojem delu samostojen, 
neodvisen in funkcijsko neodvisna organizacijska enota pri Ministrstvu za promet in zveze. 

Za preiskovalni organ je potrebno zagotoviti sredstva za samostojno in neodvisno delo iz 

državnega proračuna za nabavo potrebne opreme in zagotovitev plač zaposlenim. 

Nove delavce v preiskovalnem organu je potrebno zaposliti tudi zaradi izvajanja 

Večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) 
najkasneje v letu 2000. V ECAA sporazumu bo definirano tudi delo preiskovalnega organa. 

3. PROGRAMI 

2456 GRADNJA AVTOCEST 
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3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 

Na tej postavki so planirana sredstva, vplačana na račun proračuna Republike Slovenije na 

podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. L. RS, štev. 57/98). 

2485 OBJEKTI IN OPREMA ZA DELO DRŽAVNEGA ORGANA 

2899 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup opreme, predvsem pisarniške opreme, nujne 

za normalno izvajanje funkcij in nalog ministrstva. 

Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za financiranje informacijske in druge opreme. 

Nove aplikacije in operacijski sistemi zahtevajo vedno večje zmogljivosti in performanse 
namiznih računalnikov, ki jih nameravamo postopoma nadomestiti z novimi, delno pa 

nadgraditi. Potreba po dodatnih strežnikih je posledica planiranih strežnik - odjemalec 
aplikacij. Sedanje strežnike smo že večkrat nadgrajevali in so relativno zastareli. V okviru 
ministrstva se planira tudi preiskovalni organ za preiskovanje nezgod v zračnem prometu. Za 

svoje delo bodo potrebovali dodatno specialno prenosno strojno opremo. Prenosni 
računalniki in oprema za prezentacijo je potrebna tudi za ustrezno predstavitev ministrstva pri 
pogajanjih z Evropsko skupnostjo. Programsko opremo (operacijski sistem) in zbirko MS 

Office je potrebno nadgraditi v okviru pristopa k pogodbi Microsoft EA (Enterprise 
Agreement), ki se nanašajo na pridobitev licenčnih pravic za Microsoftovo programsko 
opremo na delovnih postajah- ali z nabavo posameznih licenc. Dokupiti je potrebno tudi 
licence za Novell omrežni operacijski sistem, ker sedanje število komaj še zadostuje. 

Načrtujemo tudi nakup licenc za Oracle, v katerem bodo izdelane specialne aplikacije, kot je 
aplikacija dodeljevanja dovolilnic v tovornem prometu. Za sedanjo aplikacijo se uporablja 
Paradox in ker je nameščena lokalno tudi po upravnih enotah, poteka komunikacija po 
elektronski pošti ali celo z disketami. Vključiti se želimo tudi v aplikacije za skupne funkcije, 

katere izvaja CVI in moramo zagotoviti finančno soudeležbo. 

2492 LASTNA UDELEŽBA IN DONACIJE EU 

6607 Lastna udeležba leto 2000 6.000.000,00 SIT 

• >! 
Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje mednarodnih projektov. Gre za 
sredstva, ki se pojavljajo kot delež sofinanciranja posameznih mednarodnih projektov. 
Izvajanje teh projektov in s tem zagotavljanje sredstev iz mednarodnih institucij je namreč 

pogojeno s sofinanciranjem države Slovenije. 

Predvideno je sofinanciranje Študije o upravičenosti izgradnje logističnega centra Maribor in 
SPIL študije ter plačilo davka na storitve študije upravičenosti (PHARE). 

2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 
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1010 PLAČE leto 2000 139.721.000,00 SIT 

3039 Plače 

1. Osnovne plače in dodatki 

Pri planiranju količnikov za osnovne plače in dodatke zaposlenih v Upravi RS za pomorstvo 

za leto 2000 smo izhajali iz stanja zaposlenih na dan 31.12.1999 ter upoštevali količnike z 
napredovanji v skladu z veljavnim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest in s predvidenimi spremembami Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za pomorstvo.Upoštevali smo število količnikov za 

napredovanjem v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi ter 
količnike za spremembo delovne dobe v letu 2000. V načrtu delovnih mest za leto 2000 smo 

predvideli 6 novih zaposlitev, tako da bi v letu 2000 bilo v Upravi RS za pomorstvo skupaj 
zaposlenih 42 delavcev. Na dan 31.12.2000 predvidevamo, da bo v Upravi RS za pomorstvo 

zaposlen tudi 1 pripravnik z univerzitetno izobrazbo za čas pripravništva, torej 
predvidevamo, da bo v letu 2000 skupaj zaposlenih 43 delavcev, kar v skupnem količniku 

letna raven predstavlja 2.377,646. Za izračun višine sredstev za osnovne plače in dodatke za 
zaposlene ter za funkcionarja, smo upoštevali povprečno višino izhodiščne plače za leto 
2000 v višini 44.731 SIT, skladno z navodili Ministrstva za finance št.401-21/99, 957/SP z 

dne 23.6.1999. 

Potrebna sredstva za osnovne plače in splošne dodatke znašajo 106.112.684 SIT. 

Glede na to, da niso bila upoštevana potrebna sredstva za nove zaposlitve v letu 2000, 

znašajo dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 88.236.000 SIT. 

Višina sredstev za osnovne plače in splošne dodatke ne zadostuje niti za 36 zaposlenih ter 
brez upoštevanja potrebnih sredstev za napredovanja in povečanja delovne dobe zaposlenih v 

letu 2000. 

2. Dodatki za delo v posebnih pogojih 

Pri planiranju potrebnih sredstev za dodatke za delo v posebnih pogojih smo izhajali iz 

povprečne porabe sredstev v prvih šestih mesecih v letu 1999 in na podlagi tako izračunanih 
koeficientov predvidevali še procent povečanja za nove zaposlitve v letu 2000 ter upoštevali 

povprečno višino izhodiščne plače za leto 2000. V prilogi 3/2 tabele 2 smo prikazali potrebna 
sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih ločeno za trenutno zaposlene ter predvidene 
nove zaposlitve v letu 2000. 

Potrebna sredstva za dodatke za delo v posebnih pogojih znašajo 7.650.000 SIT. 

Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 5.173.000 SIT, kar predstavlja nekaj 
manj potrebnih sredstev po izračunu za 36 zaposlenih. 

3. Nadurno delo 

Tudi za nadurno delo smo pri izračunu potrebnih sredstev izhajali iz istih izhodišč kot pri 
planu za dodatke za delo v posebnih pogojih. 

Potrebna sredstva za nadurno delo znašajo 4.100.000 SIT. 
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Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 2.447.000 SIT, kar tudi predstavlja 
nekaj manj potrebnih sredstev po izračunu za 36 zaposlenih. 

4. Delovna uspešnost 

Sredstva za delovno uspešnost smo planirali v višini 2% od bruto plač, obračunanih po 
zakonu o razmerjih plač v državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter javnih zavodih, 

sredstva za funkcionarja pa v višini sredstev za leto 1999. 

Potrebna sredstva za delovno uspešnost znašajo 6.442.283 SIT. 

Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 6.062.000 SIT, kar tudi predstavlja 
nekaj manj potrebnih sredstev po izračunu za 36 zaposlenih. 

5. Prehrana in prevoz 

Tudi potrebna sredstva za prehrano in prevoz smo planirali v skladu za navodili Ministrstva 
za finance z dne 23.6.1999. Sredstva za prehrano v višini 570 SIT/dan, za prevoz na delo pa v 
višini dejanskih stroškov prevoza in sicer za zaposlene po stanju na dan 31.12.1999 ter 

predvidene nove zaposlitve v letu 2000, upoštevajoč samo dneve prisotnosti delavcev na 
delu. Potrebna sredstva za prevoz na delo smo še povečali za letno rast cen življenjskih 
potrebščin za leto 2000 v višini 6,2%. 

Potrebna sredstva zanašajo: 

• za prehrano 7.300.000 SIT 

• za prevoz na delo 4.700.000 SIT 

Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo: 

• za povračila stroškov za prehrano 5.640.000 SIT 

• za povračila stroškov za prevoz na delo 3.661.000 SIT 

6. Regres za letni dopust 

Sredstva za regres za letni dopust smo planirali skladno s sprejetimi izhodišči iz Dogovora o 
politiki plač za obdobje 1999-2001 za leto 2000 v višini 107.300 SIT za 43 upravičencev. 

Potrebna sredstva znašajo 4.613.900 SIT. 

• t 
Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 3.949.000 SIT, kar zadostuje za 36 
zaposlenih. 

7. Drugi izdatki zaposlenim , 

V letu 2000 smo planirali: 

• 1 jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe v višini 47.495 SIT ter 2 za 20 let delovne dobe 
v višini 71.244 SIT. 
Potrebna sredstva znašajo 190.000 SIT. 

Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 189.000 SIT. 
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• predvideli 4 upokojitve. Potrebna sredstva za odpravnine smo planirali v višini 3 zadnjih 
plač zaposlenega ker menimo, daje za delavca ugodneje. 

Potrebna sredstva znašajo 3.400.000 SIT. 
Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 3.382.000 SIT. 

• predvideli 3 solidarnostne pomoči, saj je v Upravi RS za pomorstvo zaposlenih kar nekaj 

delavcev v težkem zdravstvenem stanju, za katere lahko vsak trenutek predvidevamo 
daljšo bolniško odsotnost. 

Potrebna sredstva znašajo 285.000 SIT. 
Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 284.000 SIT. 

Skupaj potrebna sredstva za druge izdatke zaposlenim znašajo 3.875.000 SIT. 

Skupaj dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 3.855.000 SIT. 

8. Prispevki iz bruto plač in davek na plače 

• za prispevke iz bruto plač smo upoštevali nespremenjene prispevne stopnje, kot veljajo v 
letu 1999; potrebna sredstva znašajo 19.764.489 SIT. 

Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 16.204.000 SIT, kar pa ne zadostuje 

niti za 36 zaposlenih brez upoštevanja še povečanja dodatkov na delovno dobo ter 
napredovanja v letu 2000. 

• Za planiranje davka na izplačane plače smo upoštevali povprečno stopnjo za izplačila v 
prvih šestih mesecih 1999 in sicer 4,40%; potrebna sredstva znašajo 5.469.419 SIT. 

Dodeljena sredstva za proračunsko leto 2000 pa znašajo 4.494.000 SIT, ki pa ne zadostujejo 

niti za 36 zaposlenih. 

Skupaj potrebna sredstva za leto 2000 za proračunsko postavko 3039 - PLAČE znašajo 
170.027.775 SIT upoštevajoč tudi nove zaposlitve. 

Skupaj potrebna sredstva za plače Uprave RS za pomorstvo za proračunsko postavko 3039- 
PLAČE za 36 zaposlenih za leto 2000 znašajo 142.928.305 SIT, upoštevajoč potrebna 
sredstva za napredovanja in povečanje delovne dobe zaposlenih. 

SKUPAJ DODELJENA SREDSTVA ZA PRORAČUNSKO LETO 2000 PA ZNAŠAJO 
139.721.000 SIT. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3363 Materialni stroški 

- skupaj potrebna sredstva na tej postavki znašajo za leto 2000 42.850.000,00 SIT 

Sredstva na tej postavki bodo porabljena za financiranje: 

- pisarniškega in splošnega materiala in storitev (pisarniški material, čistilni material in 

storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, časopise, revije, knjige in strokovno 
literaturo, stroške oglaševalskih storitev, računalniške storitve, reprezentančne stroške za 
razni drugi splošni material in storitve) 
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- stroškov energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij (stroški električne energije, 

vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, ptt storitve - telefoni, telefaks, elektronska pošta, 
mobitel storitve, GSM storitve, Centrex, RTV naročnina, poštnina in kurirske storitve) 

- prevoznih stroškov in storitev (goriva in maziva za vozila, vzdrževanje in popravila vozil, 

pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, druge prevozne stroške) 

- izdatkov za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in 

restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, hotelske in restavracijske 

storitve v tujini, stroški prevoza v tujini, dnevnice za službena potovanja v tujini) 

- tekočega vzdrževanja in zavarovanja poslovnih prostorov in opreme (tekoče vzdrževanje 
poslovnih prostorov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske 

opreme, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo) 

- najemnin (za poslovne objekte, za parkirne prostore, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča) 

- drugih materialnih odhodkov (stroški seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po 
pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, nadomestila članom posebnih 

komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih, posebni davek na določene prejemke, plačila 
bančnih storitev, drugi operativni odhodki). 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2405 NADZOR POMORSKEGA PROMETA 

5556 Materialni stroški za pomorski promet 

- skupaj potrebna sredstva na tej postavki znašajo za leto 2000 53.850.000,00 SIT 

Poleg klasičnih materialnih stroškov, namenjenih delovanju uprave, to je administrativnih 
stroškov, ki jih imajo vsi upravni organi, nastajajo pri delu Uprave RS za pomorstvo tudi 
specifični materialni stroški, ki izvirajo iz opravljanja nadzornih in drugih nalog s področja 
pomorskega prometa (nadzor in reševanje na morju). 

Predvsem v poletnih mesecih, ko se navtični turizem poveča in je na morju veliko prireditev 

(jadralne regate, veslaške regate, skuterji itd.), je poleg rednega nadzora potrebna tudi stalna 
prisotnost plovil Uprave RS za pomorstvo, saj je le tako lahko zagotovljen učinkovit nadzor 

nad prometom ladij in čolnov, nadzor nad opravljanjem dejavnosti in prireditev na morju in 
nad stanjem objektov za varnost plovbe. 

Za pisarniški in splošni material (založniške in tiskarske storitve) predvidevamo za leto 2000 

sredstva v višini 800.000 SIT. Gre za tiskanje obrazcev, kot so pooblastila, ki si jih pridobijo 
pomorščaki na podlagi opravljanja strokovnih izpitov, posebna pooblastila članov posadke, 

ladijski dnevniki, strojni dnevniki, radijski dnevniki, pomorske knjižice, evidenčni listi za 
čolne, izkaznice za voditelja čolna in preizkus znanja, računi za OVP, knjige za popis 

posadke, knjige o prihodih in odhodih tujih jaht in čolnov (vse navedene obrazce se 
zaračunava strankam in celoten prihodek iz tega naslova se steka v proračun). 

Predvidevamo, da bodo stroški posebnega materiala in storitev v letu 2000 9.000.000 SIT. 

Navedeni znesek zajema nabavo uniform za zaposlene pri Upravi RS za pomorstvo. Za 
nabavo drugega posebnega materiala bo potrebno 400.000,00 SIT (2000). 

V letu 2000 potrebujemo za prevozne stroške in storitve sredstva v višini 18.300.000 SIT: 
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- za goriva in maziva za plovila, 

- za vzdrževanje in popravila plovil; vsebinsko predstavljajo navedena dela dvig plovil, 

pregled trupov čolnov, barvanje trupa, pregled električnih omrežij in druga servisna 

opravila na pogonskih motorjih, 

- za zavarovalne premije za plovila. 

Predvidena sredstva v višini 500.000 SIT v letu 2000 potrebujemo za tekoče vzdrževanje 

opreme (telekomunikacijskih naprav ter opreme inšpekcijske in nadzorne službe). 

Sredstva, potrebna za najemnine, znašajo 1.200.000 SIT v letu 2000; Uprava RS za 
pomorstvo namreč na podlagi pogodbe z Obalnim planinskim društvom Koper plačuje 

mesečno odškodnino za uporabo in dostop do naprav, postavljenih na strehi Tumove koče na 
Slavniku. 

Višina potrebnih sredstev za druge materialne odhodke (stroški izpitnih komisij) je 
23.650.000 SIT leta 2000. 

7664 Vzdrževanje objektov in opreme za varnost plovbe 15.000.000,00 SIT 

• 
Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 

• Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP)-( Uradni list SFRJ, št.22/77, 13/82, 30/85, 
80/89 in 29/90). 

• Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Uradni list SRS, štev. 17/88) 

• Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, 

štev. 28/93)Odredba o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za 
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, štev. 19/94) 

• Zakon o Ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih poti (ZUVP)- Uradni list SFRJ štev. 
50/74, 17/81 in 46/88 

• Odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike Slovenije štev.345-22/91 z dne 
24.02.1991 

• Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh 
Uradni list RS, štev. 73/98 in 77/98 

Po Odredbi o vzdrževanju plovnih poti v morju RS (št. 345-22/91, z dne 24.10.1991), je 

Uprava RS za pomorstvo zadolžena za vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih 
poteh v obalnem morju RS. 

.... 
Poudariti je, daje zagotovitev zadostnih sredstev na tej postavki absolutno prioritetna, saj je 

pravilno delovanje objektov za varnost plovbe nujen pogoj za nemoteno odvijanje 
pomorskega prometa. V kolikor objekti in naprave za varnost plovbe ne delujejo brezhibno, 

ima to lahko za posledico prekinitev pomorskega prometa in s tem tudi zaprtje pristanišča, 
česar posledica bi bila velika gospodarska škoda. 

Nezanemarljivo je ob tem tudi dejstvo, da se sredstva iz naslova pristojbin za uporabo 
objektov za varnošt plovbe (plačujejo jo tuje in domače ladje ter čolni) tekoče nakazuje v 

integralni proračun, kar predstavlja precejšen del javnofinančnih prihodkov. V letu 1996 je 

bil ta znesek 282.235.632 SIT, letu 1997 294.983.109 SIT, v letu 1998 351.470.499 SIT, 
predvideni znesek prihodkov iz tega naslova za leti 1999, 2000 pa je 400.000.000,00 SIT 

letno. 
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S sprejetjem Pomorskega zakonika Republike Slovenije, bo vzdrževanje objektov in naprav 

za varnost pomorskega prometa urejeno s koncesijo. 

3. PROGRAMI 

2453 OBJEKTI IN OPREMA V POMORSKEM PROMETU 
* 

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa 

Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 

• Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP)-( Uradni list SFRJ, št.22/77, 13/82, 30/85, 

80/89 in 29/90) 

• Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe ( ZVPNP) - (Uradni list SRS, štev. 17/88) 

• Zakon o lukah ( ZL ) - (Uradni list SRS, št. 7/77 in 29/86) 

• Pravilnik o redu v lukah in drugih delih obalnega morja (Uradni list SRS, štev. 7/77, 
21/78, 29/86 in 16/94) 

• Pomorske konvencije. - SOLAS, STCW, MARPOL in druge 

- skupaj potrebna sredstva na tej postavki za leto 2000 znašajo 6.150.000,00 SIT 

V letu 2000 bi bilo potrebno urediti prostor odseka za pomorski promet, kar bo predvidoma 

znašalo 3.000.000,00 SIT ter nabaviti opremo za čoln (flapsi, fiksna stena, rezervoar za vodo 
s hidroforjem, zvočna izolacija ipd.) v vrednosti cca 2.540.000,00 SIT. 
Za izboljšanje vidljivosti boje varnih voda na radarskem zaslonu je z vidika varnosti plovbe 

potrebna posebna naprava za povečanje radarskega odboja. Potrebna sredstva, predvidena za 

nabavo te naprave znašajo 610.000,00 SIT. 

5707 Oprema za srednjo pomorsko šolo in fakulteto za pomorstvo in promet 

- skupaj potrebna sredstva na tej postavki znašajo 10.000.000,00 SIT 

Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 

• SCTW konvencija 

• Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Ur. list RS , št. 10/91) 

V skladu z novimi določili STCW konvencije (Mednarodna konvencija o standardih za 
usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov), ki jih predpisuje 

IMO, je potrebno Fakulteto za pomorstvo in promet in Srednjo pomorsko šolo opremiti s 
predpisano učno opremo. 

V letu 2000 se predvideva nabava simulatorja nakladanja ladje, nadgradnja obstoječih 

simulatorjev ter povezava obstoječih simulatorjev v integralni sistem. Določila STCW 
konvencije- teijajo, da se dijaki tudi operativno in funkcionalno usposobijo za uporabo 

določenih objektov, naprav in strojev ter vseh pripomočkov, ki jih bodo potrebovali pri 
opravljanju del in nalog ladijskega in strojnega plovbnega tehnika. 

Skladno z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, ki določa, da bo RS 

spodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva in podpirala razvoj znanstveno - 
raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi, je za šolanje bodočih 
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pomorščakov z mednarodno priznanimi spričevali, bistvenega pomena zagotovitev potrebne 
opreme. 

6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 

• Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP)-( Uradni list SFRJ, št.22/77, 13/82, 30/85, 

80/89 in 29/90) 

• Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe ( ZVPNP) - (Uradni list SRS, štev. 17/88) 

• Pomorske konvencije: - SOLAS, STCW, MARPOL in druge. 

• Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 24/97) 

• Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh 
(Uradni list RS, štev. 73/98 in 77/98)) 

• Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije v povezavi s sklepom Vlade RS 
št.340-04/93-2/15-8 z dne 16.6.1995 v katerem je podana tako vsebinska kot količinska 
usmeritev za načrtovanje proračunske postavke 

• Sklep Vlade Republike Slovenije št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o obsegu državnega 

premoženja v družbenem podjetju Luka Koper 

• Sklep Vlade Republike Slovenije št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o vložitvi sredstev, ki 
jih je RS z zgoraj citiranim sklepom pridobila ter o predhodni izločitvi določenih delov 

premoženja 

• Določila statuta Luke Koper d.d., ki se nanašajo na dobiček, ki pripada državi iz naslova 

lastništva delnic 

• Dolgoročni plan SIS za železniški in luški promet SR Slovenije do leta 2000 (Ur l. SRS, 
št.34/87) 

• Lokacijska dokumentacija "Bazen III", januar 1974 

• Projekt "Izdelava predobremenitve pomola III" - predhodna dela za geomehanske 

raziskave"- projekt za priglasitev del, november 1989; 

• Študija 'Opredelitev infrastrukture v 'luki Koper', št. 1238, ki jo je izdelal 
Vodnogospodarski inštitut Ljubljana v 1993 letu ; 

• Študija 'Strategija razvoja luke Koper', ki jo je izdelal Vodnogospodarski inštitut iz 
Ljubljane v 1994 letu; 

• Program izgradnje pomola III, januar 1990 ; 

• Ureditveni Načrt 'Pomol III', ki gaje izdelal Investbiro Koper pod št. projekta 93-32 in 
kateri je bil sprejet z odlokom o ureditvenem načrtu Mestne občine Koper 29.6.1995 
(uradne objave št. 14, z dne 18.7.1995); 

- skupaj potrebna sredstva na tej postavki za leto 2000 znašajo 353.282.000,00 SIT 

S sklepom št. 340-04/93-2/15-8, z dne 16.6.1995 je Vlada RS sprejela načelno usmeritev, da 
se zbrana sredstva iz dividend prednostnih participativnih delnic RS v Luki Koper d.d. 

namenijo za uresničevanje določil resolucije o pomorski usmeritvi RS ter, da Vlada RS 
višino in namen teh sredstev predlaga z vsakoletnim proračunom. 

Na podlagi tega sklepa je bila v proračun 1996 pri Upravi RS za pomorstvo vnesena 
proračunska postavka Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. 

Republiki Sloveniji je iz naslova lastništva delnic v Luki Koper d.d. za leta 1993, 1994 in 
1995 pripadla dividenda v višini skupaj 549.591.000,00 SIT, v letu 1996 j£ bila dividenda 

26. oktober 1999 1129 poročevalec, št. 74/VII 



Republike Slovenije iz naslova lastništva delnic Luke Koper d.d. 194.481.000,00 SIT, v letu 
1997 212.726.076,00 SIT in v letu 1998 228.680.538,00 SIT. V letu 1999 in 2000 bo 

predvidena dividenda Republike Slovenije iz naslova lastništva delnic Luke Koper d.d. cca. 
200.000'.000,00 SIT letno. Prihodek proračuna iz naslova lastništva delnic Luke Koper d.d. v 

obdobju 1993-2000 je tako cca 1.585.478.614,00 SIT. 

Skladno z zgoraj navedenim vladnim sklepom se predlaga, da se tudi v proračunu za leto 
2000 dividende Luke Koper d.d., ki pripadajo Republiki Sloveniji, namenijo za investicije v 

pristaniško infrastrukturo. V letu 1996 je bilo v ta namen porabljenih 18.000.000,00 SIT, v 
letu 1998 321.311.134,00 SIT, v letu 1999 pa bo v ta namen porabljenih predvidoma 

332.667.000,00 SIT. Upoštevaje navedena vlaganja, bo preostanek sredstev Republike 
Slovenije iz naslova lastništva delnic Luke Koper d.d. 913.500.480,00 SIT. 

Iz postavke 6256- Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe naj bi se v 2000 

letu namenila sredstva za: 

- zamenjavo službenega čolna z novim v vrednosti 230.000.000,00 SIT; sedanji je večkrat v 
okvari, česar posledica so visoki stroški popravil 

- izkop severovzhodnega dela bazena II in čiščenje ustja reke Rižane in potrebne 

dokumentacije v koprskem pristanišču v predvideni vrednosti 123.282.000,00 SIT 

2485 OBJEKTI IN OPREMA ZA DELO DRŽAVNEGA ORGANA 

2900 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 

• Navodila o uporabi sredstev proračuna RS za nakup opreme manjše vrednosti (Uradni list 
RS, štev. 26/99) 

• Zakon o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, štev. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 
91/98) 

- skupaj potrebna sredstva na tej postavki znašajo 11.400.000,00 SIT 

Sredstva v višini 1.500.000 SIT so namenjena za financiranje popravil oz. zamenjavo 

poškodovanega ali dotrajanega pisarniškega pohištva in pisarniške opreme. Predvideva se 
nabava aparatov za kuhanje kave, hladilnika, varnostnih omar, TV sprejemnika, 

videorekorderja, video kamere, opreme za sanitarije, svetil in podobnega. 

Sredstva v višini 5.900.000 SIT so potrebna za nakup informacijske in druge opreme, 

vključene v skupni načrt nabav in gradenj. Za nakup službenega avtomobila je namenejnih 
4.000.000 SIT. 

2413 UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO 

1010 PLAČE 

3097 Plače 2000: 813.964.000 SIT 
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Sredstva za plače (proračunska postavka 3097) za leto 2000 so odobrena v višini 
813.964.000,00 SIT. Ocena stanja december 1999 je planirana v višini 891.323.802,00 SIT s 
predvidenim številom zaposlenih 165. 

Skupno število količnikov za zaposlene in predvidene zaposlitve znaša po izračunu letno 
1.061,54. Podatek bazira na dejansko zaposlenih na dan 15.04.1999, tj. 148 delavcev in 

predvideni zaposlitvi v letu 1999, tj. 17 delavcev. Preračun na število količnikov za nove 

zaposlitve v letu 1999 znaša 67,706, z upoštevanjem osnovnih količnikov, količnikov za 
delovno dobo, količnikov za dodatke, ki so vezani na delovno mesto in št. mesecev. 

Predvideno število novih zaposlitev je: 8 kontrolorjev letenja II (osnovni količnik delavca je 
3,60), 3 tehnikov IV (osnovni količnik delavca je 2,20), 2 operateijev v telekomunikacijskem 

oddelku (osnovni količnik delavca je 2,10), 1 načelnika tehnične službe (osnovni količnik 
delavca je 7,20), 1 referenta za pripravo programske usposobljenosti (osnovni količnik 

delavca je 4,70), 1 inženirja za letal, vzletišča (osnovni količnik je 4,70) in 1 inženirja za 
letalske standarde in tehnologijo (osnovni količnik je 4,70). 

Planirana sredstva za jubilejne nagrade so v višini 617.444,00 SIT (4 delavci za dopolnjenih 

10 let delovne dobe, 2 delavca za dopolnjenih 20 let delovne dobe in 3 delavci za dopolnjenih 
30 let delovne dobe. Predvidene odpravnine ob odhodku v pokoj za leto 2000 znašajo v višini 

2.247.852,00 SIT za štiri delavce. 

Hkrati so planirana tudi sredstva za napredovanja in delovno dobo(plače in prispevki) v letu 
2000 v višini 11.076.836,00 SIT in za nove zaposlitve v višini 18.702.592,00 SIT, 

upoštevajoč za 10 delavcev (8 kontrolorjev letenja in 2 operaterjev v telekomunikacijskem 
oddelku). 

V vladnem predlogu proračuna so upoštevana sredstva za 147 zaposlenih, s stanjem na dan 

15.08.1999. Potrebno je poudariti, da je s strani Kadrovske službe Vlade RS odobrenih 8 
novih zaposlitev - kontrolorjev letenja, kar skupno pomeni 156 zaposlenih. V letu 1999 

URSZP predvideva zaposliti se nekaj strokovnjakov s področja letalstva tako, da je ocena 
zaposlenih na dan 31.12.1999, 167 zaposlenih. V letu 2000 pa smo predvideli še 10 novih 

zaposlitev. 

1020 MATERIALNI STROŠKI 

3421 , Materialni stroški 2000 19.000.000 SIT 

Ta postavka zajema stroške delovanja Uprave brez sektorja za vodenje zračnega prometa. V 
tem okviru so zajeti stroški delovanja splošnega sektorja in sektorja za varnost in letalske 

standarde, prevajanje strokovne literature, sponzoriranja strokovne literature in strokovnih 
srečanj, delovanje komisij za raziskovanje letalskih nesreč in nezgod in zagotavljanje ter 

vzdrževanje ustreznih pilotskih licenc, ki so nujno potrebne za izvajanje testnih letov letal 
pred izdajo spričevala o plovnosti letala ter prisotnost na izpitih letalskega osebja. V registru 

letal je trenutno registriranih 460 zrakoplovov in 190 motornih zmajev. Poleg tega se letno 
vpiše v register povprečno 50 novih zrakoplovov. Strokovnjaki s tega področja morajo torej 

letno opraviti najmanj 580 pregledov zrakoplovov na območju Republike Slovenije. V 
registru letalskega osebja pa je vpisanih 3450 različnih dovoljenj za letalsko osebje. Zaradi 

pridobivanja novih pooblastil je potrebno letno opraviti približno 600 izpitov. Torej je letno 
potrebno opraviti oz. rešiti 1950 vlog za podaljšanje in nova dovoljenja. Vsa ta opravila se 
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izvajajo na območju celotne Republike Slovenije. Izpitne komisije so sestavljene iz treh oz. 
petih članov. 

Materialne stroške je potrebno voditi ločeno zaradi izračuna enote storitve kontrole letenja, ki 
se zaračunava na podlagi Uredbe o pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole letenja. 

3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 2000 8.000.000 SIT 

Ta postavka zajema vse stroške sodelovanja in dela Uprave Republike Slovenije za zračno 

plovbo v mednarodnih organizacijah civilnega letalstva kot so Mednarodna organizacija za 
civilno letalstvo - ICAO, Evropska konferenca civilnega letalstva - ECAC, Združenje 

letalskih oblasti - JAA, Evropska organizacija za varnost zračne plovbe - Eurocontrol in 
druge. 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2406 NADZOR ZRAČNEGA PROMETA 

3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa 2000 660.341.000 SIT 
t 

Ta postavka zajema vse stroške vodenja zračnega prometa in v zvezi z vodenjem zračnega 

prometa. Ocenjujemo, da bodo predvideni povprečni mesečni stroški v letu 2000 cca 
36.000.000 SIT, brez umerjanja radionavigacijskih naprav in stroškov izmenjave radarskih 

podatkov ter pogodbe o vzdrževanju programske opreme sistema za vodenje zračnega 

prometa. Materialni stroški vodenja zračnega prometa zajemajo porabo električne energije, 
najem zakupljenih in javnih telekomunikacijskih vodov, porabo goriva in maziva za vozila in 

agregate, dnevnice in potne stroške, zavarovanje objektov in opreme, najemnino prostorov, 
najem vozil, redno vzdrževanje, komunalne storitve (čiščenje prostorov, ogrevanje, 
kanalizacija,...), fizično varovanje objektov, strokovno literaturo, sponzoriranje strokovne 

literature in strokovnih srečanj, reprezentančne stroške, drugi operativni odhodki, pisarniški 
material vključno s "strip" papirjem, druge materialne stroške (zdravniški pregledi 
kontrolorjev letenja in tehničnega osebja, provizije in bančne storitve,programirana rekreacija 

za kontrolorje letenja in njihove pomočnike...). Letalsko umerjanje radionavigacijskih 
sredstev znaša letno cca 28.000.000,00 SIT. Stroški vzdrževanja programske opreme sistema 

za vodenje zračnega prometa znašajo letno cca 105.000.000,00 SIT (1.044.000 DEM). 
Stroški podpore za prikazovalnika radarskih podatkov (RDD) v Mariboru in Portorožu bodo 

v letu 2000 znašali cca 5.000.000,00 SIT (48.000 DEM). 

V letu 1993 je bil z avstrijsko agencijo za vodenje zračnega prometa sklenjen sporazum za 

pridobivanje podatkov z radaija Koralpe, vsako leto pa se sklene dodatek k sporazumu, ki 

določa višino stroškov za posamezno leto. V letu 1999 bodo ti stroški znašali cca 
50.000.000,00 SIT (3.600.000 ATS). 

1577 Izdelava študij za medn. center KL in izdelava drugih študij 
2000 28.200.000 SIT 

V okviru te postavke se bodo izdelale študije, ki so neposredno povezane z uvajanjem novih 
standardov in tehnologij ter preoblikovanjem URSZP v podjetje. V okviru te postavke se 

bodo izdelali tudi idejni projekti za skupni center za vodenje zračnega prometa, kontrolni 
stolpi i t d. Obenem se bodo v tem okviru izdelovali tudi investicijski načrti za večje projekte. 
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Vključevanje Republike Slovenije v EU pa pomeni tudi prilagajanje letalske zakonodaje. 

5220 Šolanje strokovnega osebja kontrole letenja 2000 93.000.000 SIT 

Postavka zajema vse stroške šolanja strokovnega osebja sektorja za vodenje zračnega 

prometa v skladu z Zakonom o zračni plovbi in ustreznimi pravilniki ter standardi in 

priporočeno prakso Mednarodne organizacije civilnega letalstva (1CAO). Šolanje 
strokovnega osebja je potrebno zagotavljati na podlagi Zakona o zračni plovbi. Za poklice v 
navigacijskih službah zračnega prometa ni rednih šol. 

S šolanjem in zaposlovanjem novih strokovnih delavcev mora Uprava Republike Slovenije za 

zračno plovbo zagotoviti delovanje območnega kontrolnega centra 24 ur/7 dni v tednu (štirje 
sektorji+ FMP+FDP), 24-urno odprtost letališča Ljubljana in 12-urno dnevno odprtost 

terminalnih (letaliških) kontrol letenja Maribor in Portorož. Vzpostavlja pa se tudi letališka 

kontrola letenja Cerklje. 

Po izračunih, glede na sedanji obseg zračnega prometa ter opremljenosti kontrolnih centrov 
in razporeditve radionavigacijskih, telekomunikacijskih, radarskih in računalniških naprav, je 

potrebno za opravljanje teh nalog zagotoviti v letu 2000 8 kontrolorjev zračnega prometa in 
2 delavcev v tehničnih službah. 

V glavnem se šolanje osebja za vodenje zračnega prometa izvaja v tujini. Tehnično osebje se 

šola večinoma pri proizvajalcih sistemov in naprav (A1RSYS ANS, AIRSYS ATM; 
FERNAU, FREQUENTIS...), kontrolorji letenja in sodelavci za letalske informacije pa se 

šolajo v mednarodnih institucijah EUROCONTROL-a v Luksemburgu in v Angliji. 

7738 Usposabljanje let. in drugega osebja 2000 16.500.000 SIT 

Zaradi nezadostnega zaposlovanja v preteklih letih tudi na področju sektorja za varnost in 
letalske standarde, bo potrebno v letu 2000 izšolati vsaj 7 strokovnjakov. Izšolati in stalno 

izobraževati je potrebno tudi ustrezne strokovnjake na področju plovnosti letal in letalskega 
osebja ter letališč in vzletišč, kar mora biti zagotovljeno na podlagi polnopravnega članstva v 

mednarodnem združenju letalskih oblasti (JAA) in v skladu z Zakonom o zračni plovbi. 
Večinoma se izobraževanje omenjenega osebja izvaja v Amsterdamu, Montreal in Parizu 

(direkcija JAA, Amsterdam in Flight Sefety Organisation, Pariz, ICAO). 

3.PROGRAMI 

2454 OBJEKTI IN OPREMA V ZRAČNEM PROMETU 

1578 - Obnova VPS in manever, površin letališča MB ter ostale opr. 
2000 420.000.000 SIT 

Glede na sklep Vlade RS št. 340-05/97-3, z dne 27.03.1997, in glede na naloge, ki jih je s tem 
prevzelo MPZ, se bo vloga letališča Maribor spremenila. Letališče Maribor bo poleg rednih 
letalsko transportnih aktivnosti zagotavljalo tudi alternacijo letališču Ljubljana. Zaradi tega 

pa morajo biti izpolnjeni osnovni pogoji zagotavljanja varnosti zračnega prometa. Tako je 
bila v letu 1999 obnovljena vzletno pristajalna steza in svetlobno-navigacijski sistem. V letu 

2000 je potrebno nadaljevati z načrtovanim projektom, ki predstavlja obnovo maneverskih 

1133 poročevalec, št. 74/VII 



površin ter nabavo najnujnejše opreme (rentgenski aparati za pregled opreme, vozila za 

gašenje, ostala vozila za zagotavljanje delovanja služb in oskrbe letal,...). 

V letu 2000 zamenjava sistema za instrumentalno pristajanje letal ILS zaradi omejitve 
sredstev ne bo možna, kljub temu, da obstoječi sistem zaradi starosti deluje le v omejenem 

obsegu in z določenimi omejitvami. 

4034 AFTN sistem - sistem letalskih informacij 2000 63.000.000 SIT 

V skladu z najnovejšimi mednarodnimi priporočili in standardi je v naslednjih letih potrebno 

nadaljevati z nadgradnjo sistema letalskih informacij. V letu 2000 se bo pričelo s projektom 
zamenjave sistema letalskih komunikacij AFTN v aeronavtični sistem za posredovanje in 

upravljanje sporočil AMHS. To bo eden od elementov, ki bo omogočal tranzicijo sistema v 

novo aeronavtično telekomunikacijsko omrežje ATN in vključitev v evropsko AIS 
podatkovno bazo EAD. 

5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa 
2000 79.000.000 SIT 

Za tekoče in kvalitetno vzdrževanje ter umerjanje naprav za vodenje zračnega prometa je 

potrebno nabaviti dodatno merilno opremo. Višja stopnja odkrivanja in odpravljanja napak 
zmanjšuje čas odpravljanja napak in znižuje stroške pošiljanja modulov na popravilo k 
proizvajalcem. V letu 2000 bomo nadaljevali s projektom sistema centralnega nadzora vseh 
sistemov in naprav kontrole letenja. 

Poleg tega je potrebno v skladu z mednarodnimi standardi in predpisi zagotavljati tudi 
najnovejše standarde na področju govornih komunikacij in na področju prenosa radarskih 
podatkov. Tako bo potrebno v letu 2000 pričeti z nadaljevanjem nadgradnje sistema VCS 

(sistem govornih komunikacij) in RMCDE (sistem za konverzijo in distribucijo radarskih 

podatkov). V letu 2000 je potrebno zagotoviti rezervni sistem za komunikacijo zemlja-zrak 

za ATCC. 

\ 
6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor 

2000 11.000.000 SIT 

Investicija je potrebna za dokončanje opremljanja in posodobitve vodenja zračnega prometa, 
zagotavljanja varnosti v zračnem prometu in delovnih pogojev kontrolorjev letenja ter 

drugega strokovnega osebja kontrole letenja v terminalni kontroli letenja Maribor. 
Dograditev pomožnih prostorov letališke kontrole letenja Maribor v letu 2000 ne bo možna 

zaradi omejitve sredstev. 

Ravno tako v letu 2000 ne bo možno zagotoviti sistem govornih komunikacij VCS in sistem 
komunikacij-zemlja-zrak VHF. 

6263 Zamenjava rez. sistemov napajanja za radionavig. naprave 
2000 14.500.000 SIT 

• V skladu z Zakonom o zračni plovbi in podzakonskimi akti je potrebno na vseh objektih 
kontrole letenja zagotoviti rezervno napajanje električne energije. 
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Zaradi povečanja zanesljivosti delovanja sistemov elektro-energetskega napajanja se bo v letu 
2000 nadaljevalo z izgradnjo paralelne napajalne mreže za sistem za vodenje in nadzorovanje 

ter upravljanje zračnega prometa ter s sistemom napajanja konzol. 

7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa 2000 2.000.000 SIT 

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo mora na podlagi Zakona o zračni plovbi 
zagotavljati varnost in rednost zračnega prometa v Republiki Sloveniji. V okviru te postavke 
se bodo zagotavljala tudi potrebna sredstva za zagotavljanje alternacije letališču Ljubljana. 

Obenem pa so ta sredstva namenjena za premestitev delavcev za določen čas v druge enote z 
namenom zagotavljanja rednosti. Del teh sredstev je namenjen tudi za materialne stroške 

letališča Maribor, ki zagotavlja alternacijo letališču Ljubljana. 

4031 Zamenjava radionavigacijskih sistemov 2000 67.000.000 SIT 

V skladu z mednarodnimi priporočili in standardi je potrebno zagotavljati predpisani nivo 
varnosti zračnega prometa, ki ga v enem segmentu zagotavljajo radionavigacijski sistemi. 

Potrebno bo nadaljevati tudi z zamenjavo nekaterih radionavigacijskih sredstev. Tako se bo v 

letu 2000 zaključil projekt zamenjave VOR/DME ILB. Seveda pa je vzporedno z zamenjavo 
naprav in sistemov potrebno posodobiti tudi opremo za nadzor in kontrolo ter zgraditi 

telekomunikacijsko infrastrukturo. Začeli pa bomo tudi s projektom zamenjav goniometrov 
(VDF). 

I 

Glede na tokove zračnega prometa bo potrebna tudi namestitev novih radionavigacijskih 

sistemov. 

4033 Vzpostavitev kontrole letenja na letališču Cerklje 2000 0 SIT 

V skladu s sklepom Vlade RS je bila v juliju 1997 osnovana letališka kontrola letenja Cerklje 
ob Krki. Zaradi omejitve proračunskih sredstev v letu 2000 ne bo možno nadaljevati z 

vzpostavitvijo letališke kontrole letenja Cerklje. 

5702 Obnova objektov za radionavigacijska sredstva 2000 4.300.000 SIT 

Glede na dotrajanost nekaterih objektov za radionavigacijske sisteme in naprave je potrebno 
nadaljevati s sanacijo na objektih radionavigacijskih naprav. Sanacija v glavnem zajema 

sanacijo odpadanja ometov, saniranje vlage v tleh in zidovih, zamenjavo vrat, popravilo 
kritine, obnovo elektro instalacij, ureditev ograj okrog antenskih sistemov, rekonstrukcije 
dovoznih poti do objektov, izgraditev infrastrukture za priključitev telefonov... Pogoj za 

sanacijo nekaterih objektov je ureditev pravno-lastninskih razmerij. 

6262 Ureditev in posodobitve kontrolnega stolpa na letališču Lj. 
2000 16.200.000 SIT 

Investicija predvideva najnujnejša adaptacijska dela v okviru letališke kontrole letenja 
Ljubljana. V okviru adaptacijskih del so zajete tudi nujne elektroenergetske povezave z 
obstoječim sistemom neprekinjenega napajanja in telekomunikacijske povezave s kontrolnim 

26. oktober 1999 1135 poročevalec, št. 74/VH 



stolpom ter ostalimi enotami sistema za vodenje zračnega prometa. V tem smislu se bo 

pričelo z izgradnjo optičnih povezav med objekti. V okviru te postavke se predvideva tudi 
nadgradnja sistema govornih komunikacij VCS, zamenjava delovne mize za kontrolorje 

letenja v stolpu . Nabava sistema komunikacij zemlja-zrak VHF v letu 2000 zaradi omejitve 
sredstev ne bo možna. 

6265 Rezervni moduli in oprema 2000 16.000.000 SIT 

Glede na to, da gre za rezervne dele in module velike nabavne vrednosti, ki se skladiščijo in 

ob napakah menjajo ter pošiljajo na popravila k proizvajalcu, je smotrno nabavo novih delov 
in modulov voditi kot posebno investicijo. Gre predvsem za nabavo rezervnih ekranov in 

računalniških delovnih postaj, izhodnih radarskih in radijskih ojačevalcev ter podobnih 
modulov. Nabava rezervnih modulov in opreme je nujna zaradi nemotenega opravljanja 

vzdrževanja naprav in sistemov, ki mora biti v skladu z Zakonom o zračni plovbi. 

V letu 2000 se bo nadaljevalo z nabavo rezervnih modulov in opreme za naslednje sisteme in 
naprave: rezervni moduli za priletni radar ter rezervni moduli in oprema za ADP/MMI 

6266 Nadgradnja in nakup programske opreme za ANS 2000 168.000.000 SIT 

Po večletnih testiranjih so začeli proizvajalci programske opreme za vodenje zračnega 

prometa (na osnovi priporočenih specifikacij Eurocontrol-a) nuditi različne programske 
pakete, ki opozarjajo kontrolorje letenja na nevarna medsebojna približevanja letal ter letal in 
ovir na zemlji. Povečanje zračnega prometa zahteva hitrejšo izmenjavo različnih podatkov o 
Letalih med kontrolnimi centri za vodenje zračnega prometa. Eurocontrolov eksperimentalni 

center je razvil nov sistem prikazovanja podatkov za kontrolorje letenja. Sistem je že prestal 
prve teste v dejanskem zračnem prometu. Vsi navedeni programi so izdelani za hipotetično 

obliko zračnega prostora in reliefa. Zaradi tega je vse take programske pakete potrebno 
prilagoditi konkretni obliki zračnega prostora (državnim mejam in sektorizaciji zračnega 

prostora) in reliefa in vgraditi v obstoječo programsko opremo. Poleg tega bomo v letu 2000 
nadaljevali z nadgradnjo računalniško informacijskega sistema ADP/MMI v Centru za 
vodenje in nadzorovanje zračnega prometa (2Kx2K monitorji, STCA, MSAW, podat, 
povezave z lokalnimi enotami na letališčih,....) 

V tem segmentu pa sta dva projekta ključnega pomena za nadaljnji razvoj sistema vodenja, 

nadzorovanja in upravljanja zračnega prometa: 

• Projekt integracije podatkovnih in govornih komunikacij ter vzpostavitev osnovnega 
nivoja aeronavtičnega telekomunikacijskega omrežja ATN in 

• Pričetek razvoja in vzpostavitve novega sistema za vodenje, nadzorovanje in upravljanje 
zračnega prometa. 

Zaradi omejitve sredstev navedeni projekti ne bodo realizirani, kar bo onemogočilo 

harmonizacijo in integracijo z evropskimi sistemi. Tako se ta problematika samo prestavlja v 
nadaljnja leta. 

6268 Radar dolgega dosega 2000 15000.000 SIT 

Glede na začasno zaustavitev projekta postavitve radarja dolgega dosega je potrebno v letu 
2000 intenzivirati aktivnosti v zvezi s postavitvijo radarja dolgega dosega. Tako se bodo v 

letu 2000 izdelale samo potrebne podlage za pridobitev lokacijskega in gradbenega 
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dovoljenja. Ostale aktivnosti na tem področju v letu 2000 zaradi omejitve sredstev ne bodo 
možne. 

6779 Oprema za teh. varovanje naprav in objektov kontrole letenja 

2000 7.000.000 SIT 

V skladu z Zakonom o zračni plovbi in Zakonom o zasebnem varovanju ter o obveznem 

organiziranju službe varovanja je potrebno zagotoviti varovanje naprav in objektov kontrole 
letenja. Investicija je potrebna zaradi saniranja prevzetega stanja. V letu 1999 seje pričelo s 

projektom tehničnega varovanja po posameznih kontrolnih stolpih. V letu 2000 pa se bo 
nadaljevalo s projektom tehničnega varovanja ostalih objektov in z nadgradnjo sistema 

centra za vodenje zračnega prometa, ki vključuje popolno reorganizacijo vhoda v stavbo in 
recepcije. 

7740 Adaptacija objektov letališke kontrole letenja Portorož 

2000 21.900.000 SIT 

Investicija zajema začetek nabave sistema govornih komunikacij VCS in goniometra VDF. V 
okviru te investicijske postavke se bodo nadaljevala predvsem adaptacijska dela na objektu 

NDB Portorož in kontrolnem stolpu. 

2485 OBJEKTI IN OPREMA ZA DELO DRŽAVNEGA ORGANA 

2902 Manjše investicije 2000 934.000SIT 

V okviru te proračunske postavke se načrtuje nabava investicijske opreme manjše vrednosti 
in nadgradnja ali zamenjava določene investicijske opreme (nakup pisarniške in druge 

opreme,...). 

6617 Investicije in investicijsko vzdrževanje v zračnem prometu 2000 14.300.000 SIT 

Glede na to, da objekt ATCC ni bil grajen z namenom opravljanja te dejavnosti, je nujno 
potrebno posodobiti prostore podpornih služb. V ta namen se načrtuje obnova razsvetljave in 

funkcionalna ureditev prostorov za nemoteno delovanje navigacijskih služb zračnega 
prometa. V tem okviru je potrebno v povezavi s programom tehničnega varovanja adaptirati 
recepcijo in del prostorov, ki so neposredno povezani z vhodom v objekt. 

Službe URSZP, ki so vezana na terensko delo ter vzdrževanje navigacijskih, radarskih in 
telekomunikacijskih naprav, v vsakem trenutku potrebujejo primerno vozilo. V pripravah 

proračuna za preteklo delo smo načrtovali nabavo vozil v okviru Servisa skupnih služb, toda 
na žalost, kljub kritičnosti z voznim parkom, ni prišlo do realizacije. 

Brez terenskega vozila je nemogoče opravljati redna in izredna vzdrževanja in meritve na 

težko dostopnih krajih v vseh vremenskih pogojih. Za prevoz opreme po letališčih in lažje 
dostopnih dislociranih sistemov po Sloveniji so nujno potrebna tudi osebna vozila. V 
primerih rednih letalskih umerjanj (kalibraže), se prevažajo merilna oprema večjih dimenzij 
in hkrati večje število ljudi, za kar je nujno potrebno večje večnamensko vozilo (kombinirano 

vozilo za prevoz tehničnih pripomočkov in ljudi). 

Tako se v letu 2000 predvideva nabava enega terenskega vozila. 
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2414 UPRAVA RS ZA TELEKOMUNIKACIJE 

UVODNI DEL 

Osnovne cilje delovanja uprave za leto 2000 začrtuje Nacionalni program razvoja 
telekomunikacij, ki podpira uresničevanje cilja vključitve v Evropsko unijo z opredeljenimi 

cilji telekomunikacijske politike, s programom vključevanja v evropske in globalne 
telekomunikacijske povezave, z natančno določenimi aktivnostmi glede regulative in razvoja 
omrežij in storitev. 

Z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Uradni list RS št. 71/94, 13. 
člen) je določeno, da Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije upravlja zadeve, ki se 

nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; na telekomunikacijske sisteme in 
naprave, na urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi s 

• telekomunikacijami. 

Na podlagi določil veljavnega Zakona o telekomunikacijah (Ur. list RS št. 35/97) je uprava 
zadolžena tudi za opravljanje nadzora nad telekomunikacijskimi storitvami, zaračunavanjem 

pristojbin zd uporabo radijskih frekvenc in drugimi opravili. Izhajajoč iz zakonskih podlag in 
pristojnosti za delo uprave so cilji in zadolžitve v prihodnjem in tudi v naslednjih letih 

usmerjene v opravljanje strokovno-tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog na 
področju telekomunikacij v smeri približevanja oz. vključevanja v evropske integracije 

predvsem na: 
- upravljanje frekvenčnega spektra, 

- nadzor nad uporabo frekvenčnega prostora, 
- zaračunavanje pristojbin za uporabo radijskih frekvenc, 

nadaljevanje harmonizacije tehničnih in drugih predpisov evropskim standardom in 
praksi, 

- reorganizacijo in posodobitev kontrolno merilne službe, 
- nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije s posebnim poudarkom na pripravi 

programa za evidenco dokumentarnega gradiva, dopolnitvi in nadgradnji računalniško 
podprte rešitve radijskih frekvenc in za urejanje pristojbin za uporabo radijskih frekvenc, 

intenzivno sodelovanje z mednarodnimi telekomunikacijskimi organizacijami in 
meddržavim sodelovanjem. 

Po Zakonu o telekomunikacijah upravi izvaja tudi vse aktivnosti v skladu z Zakonom o 
javnih naročilih in podzakonskimi akti za realizacijo proračunskih postavk uprave, ki so 

določene za potrebe RTV Slovenija. 

Po sprejemu novega zakona o telekomunikacijah v letu 2000, bo sedanja Uprava RS za 

telekomunikacije reorganizirana, predvidoma v letu 2001, v neodvisni regulatorni organ. S 
tem bo prevzela nove naloge. V njeni pristojnosti bo podeljevanje avtorizacije, posredovanje 
v primeru sporov o meddržavnem povezovanju in najemu vodov, kontroliranje višine in 

načina oblikovanja cen, upravljanja s številčnim in frekvenčnim prostorom ter nadzorovanje 
zagotavljanja in financiranja univerzalnih storitev. V pristojnosti neodvisnega regulatorenega 
organa bo zagotavljanje učinkovite konkurence, zaščita interesov uporabnikov predvsem s 

kontrolo cen in kvalitete telekomunikacijskih storitev. Za opravljanje vsega navedenega se bo 
povečevalo tudi število zaposlenih, kar pogojuje tudi potrebo po večjih finančnih sredstvih 
(predvsem pri sredstvih za plačein tekočih stroških uprave) že od leta 2000 dalje. V sledečem 
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finančnem planu so načrtovana in obrazložena določena sredstva za predvidene zadolžitve v 

letu 2000. 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 PLAČE 

3098 Plače 

V okviru postavke so povečane vrednosti povračil in nadomestil, višina sredstev za plače in 
dodatke pa zadostujejo za številčno stanje zaposlenih na dan 15.9.1999 (30). Višina sredstev 

ne zagotavlja povišanja dodatka na delovno dobo v letu 2000 kot tudi ne razlike zaradi 
določitve višjih količnikov za izračun plač iz naslova rednih napredovanj. Poleg tega ima 

Uprava RS za telekomunikacije že od meseca junija 1999 v postopku vlogo za odobritev 5 
novih zaposlitev, ki bi jih bilo nujno realizirati še v letu 1999. 

Uprava je s sprejemom zakona o telekomunikacijah prevzela številne naloge, ki jih do 

uveljavitve zakona ni imefa (nadzor nad telekomunikacijskimi storitvami). Uprava prevzema 
tudi naloge, ki se nanašajo na nadzor celotne dejavnosti Pošte v skladu z obstoječo poštno 

regulativo (zahteve podane na screeningu za pošto). Tako je v letu 2000 nujnih devetnajst 
(8+11) novih zaposlitev in v letu 2001 še dve (2) novi zaposlitvi, kar je usklajeno s sprejetim 

Državnim programom Republike Slovenije za sprejem pravnega reda Evropske unije do 
konca leta 2000, ki narekuje dinamiko zaposlovanja do leta 2002. Pri prvotnem izračunu 
sredstev za plače smo upoštevali za 8 zaposlenih 12 plač, za ostale pa v povprečju 6 mesecev. 
Glede na navedeno, predvsem pa dejstvo, da bo URST koncem leta 2000 oz. v začetku leta 
2001 postal neodvisni regulator za telekomunikacije in pošto ter, da bo le ta moral pokrivati 
celotni obseg telekomunikacij in pošte, ki se iz dneva v dan povečuje kar je tudi nujno 

potrebno za liberalizacijo navedenih storitev ter skladno z dano obvezo EU pravnemu redu 
jasno izraženo v zgoraj citiranem državnem programu RS za program reda EU, ki bo zaživel 
na navedenih področjih v celoti koncem leta 2000, je nujno potrebno glede na obveznosti 
sedanje uprave oz. bodočega regulatoija okrepiti kadrovsko strukturo tako, da se bo lahko 
pripravil tako, da bo koncem leta 2000 začel delati kot neodvisni regulator. 

Glede na dinamiko dosedanjega zaposlovanja v Upravi je potrebno posebej dodati, da bo 
zaradi upoštevanja sklepov Vlade z dne 6. maj 1999 (Izvršitev pravnomočne sodbe delovnega 
in socialnega sodišča v Lj glede štetja in prekinitve napredovalnega obdobja v letu 1997; od 
24.4.1997 dalje), potrebno za večino delavcev v URST ugotavljati pogoje za redno 

napredovanje v septembru 2000. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3422 Materialni stroški 

Planirani odhodki za leto 2000 43.867.000,00 SIT 
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Materialni stroški zajemajo vse tekoče stroške delovanja uprave. Tudi v letu 2000 je potrebno 
zagotoviti sredstva za kritje vseh rednih mesečnih obveznosti iz naslova porabljene energije, 
poštnih in telekomunikacijskih storitev, komunalnih storitev, dnevnic za službena potovanja 

doma in v tujini, materiala, pisarniškega materiala, strokovne literature, knjig, izdatkov za 

strokovno izobraževanje zaposlenih, za delo preko študentskega servisa, za plačilo 
zavarovalnih premij, vzdrževanja opreme, poslovnih prostorov in avtomobilov. Zaradi 

povečanja obsega merilne opreme se izredno povečujejo stroški zavarovalnih premij za 
merilno opremo Glede na to, da se je v upravi povečal tudi vozni park (merilna vozila) se s 
tem povečujejo tudi zavarovalne premije za motorna vozila. 

Večje izdatke predstavljajo stroški telefonskih storitev. Večja sredstva so namenjena 
strokovnemu izobraževanju delavcev (dopolnilno izobraževanje, izobraževanje za pridobitev 

višje stopnje izobrazbe). Zaradi obiskov raznih predstavnikov drugih držav s področja 
telekomunikacij v upravi, pa se bodo povečali tudi reprezentančni stroški. 

Vključena je nova vrsta materialnih stroškov, obratovalni stroški za poslovne prostore na 
Kotnikovi 19 a, katere uporablja sedaj in še dodatne, ki jih bo pričela uporabljati v začetku 

leta 2000. Podlaga za izračun je višina obratovalnih stroškov, ki jih za najete poslovne 

prostore, katere uporablja Uprava RS za telekomunikacije, plačuje Uprava RS za zračno 
plovbo. 

V zvezi z vključitvijo obratovalni stroškov obratovalnih stroškov v finančni plan za leto 
2000 moramo poudariti,da je podlaga zanje »Dogovor o urejanju skupnih zadev« z dne 

7.6.1995, po katerem naj bi se skupni stroški za poslovne prostore, ki jih uporabljata Uprava 
RS za telekomunikacije in Uprava RS za zračno plovbo na Kotnikovi 19a, to so stroški 

čiščenja, storitve varovanja zgradbe, poraba električne energije, toplotne energije, tople vode, 
komunalne storitve, delili tako, da nosi Uprava RS za telekomunikacije 22,7% teh stroškov, 
77,3% pa Uprava RS za zračno plovbo, kar je v razmerju s površino, ki jo posamezna uprava 
v stavbi samostojno upravlja. 

Glede na inšpekcijski pregled porabe sredstev državnega proračuna za leti 1996 in 1997 pri 

naši upravi v času od 22.1.1998 do 6.4.1998 in v zvezi z njegovimi ugotovitvami ter 
predlaganimi ukrepi, bi morala URST skupaj z Upravo RS za zračno plovbo urediti 

plačevanje vseh materialnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z najemom in uporabo stavbe na 
Kotnikovi 19a, ker materialni stroški URST ne kažejo prave slike, saj teh stroškov ne 

vključujejo. 

V okviru planiranih odhodkov za materialne izdatke smo večji obseg namenili tudi vsem 
vrstam odhodkov za službena potovanja 

- v tujini: ta so povezana z opravljanjem večjega obsega rednih in izrednih nalog zaradi 
vključevanja Slovenije v Evropsko skupnost in v zvezi s tem pripravo novih tehničnih 

predpisov in dopolnjevanje obstoječih ter usklajevanje naše zakonodaje z evropskimi 

dokumenti in pravili. Povezovanje bo še bolj intenzivirano zaradi preoblikovanja uprave v 
samostojni regulatomi organ. Močno se bo povečeval oz. razširjal nadzor in kvaliteta nad 
uporabo frekvenčnega prostora v državi, 

- v državi: na področju države so stroški službenih potovanj v največji meri povezani z 
nadzorom nad uporabo frekvenčnega prostora. Reševanje vseh zadev narekuje tudi potrebo 

po večjem kontrolno merilnem delovanju na različnih lokacijah Republike Slovenije, po 
pogostem sodelovanju v raznih delovnih telesih doma ter v tujini, na strokovnih konferencah 
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in obiskih v državah s katerimi sodelujemo, v mednarodnih organizacijah s področja 

telekomunikacij. (UIT, CCIR, IFRB, ETSI, GSMo, CEPT...). 

3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Planirani odhodki za leto 2000: 4.310.000,00 SIT 

Drugi odhodki za delo na drugih področjih zajemajo stroške meddržavnega sodelovanja in 
sodelovanja ter dela v mednarodnih organizacijah s področja telekomunikacij (UIT, CCIR, 
IFRB, ETSI, GSMo, CEPT), ki naj bi se v statusu samostojnega regulatomega organa še 
povečalo. 

Zaradi nadaljevanja usklajevanja oz. dopolnjevanja slovenske telekomunikacijske regulative 
in priprave nove v skladu z evropskimi dokumenti, predvsem po sprejemu novega zakona o 
telekomunikacijah v letu 2000, zaradi približevanja naše tehnologije, standardov in 

organizacijskih rešitev evropskim ciljem in smernicam, bo potrebno v obeh proračunskih 

letih in dalje še bolj intenzivno delovati pri uresničevanju predhodnih zadolžitev in zahtev za 
izpolnitev pogojev za vključevanje naše države v Evropsko unijo. To pomeni tudi večje 

sodelovanje in vključevanje delavcev uprave v evropske oz. mednarodne telekomunikacijske 
in druge strokovne povezave ter stalno spremljanje dogajanja na telekomunikacijskem in 
drugih z zakonom določenih področjih dela uprave, kar pomeni tekoče izobraževanje tako s 

pomočjo strokovne literature, predvsem pa na podlagi sodelovanja in izmenjave izkušenj s 
temi organizacijami in drugimi državami. 

5708 Najemnine in zakupnine 

Planirani odhodki za leto 2000: 13.775.000,00 SIT 

V predlog proračuna za leto 2000 zajemamo stroške najemnine za poslovne prostore, ki jih 
Uprava RS za telekomunikacije uporablja sedaj (215,88m2 v I.nadstr.,vložišče in skupna 

uporaba recepcije) za in predvidoma za del poslovnih prostorov v III. nadstropju poslovne 
stavbe na Kotnikovi 19a ,ki naj bi jihpričeli uporabljati v začetku leta 2000. V skupni višini 
ocenjenih stroškov najemnine za posamezno leto se bo del sredstev cca 540.000,00 SIT 
koristil za plačila manjših zneskov najemnin za prostore v katerih bo postavljena merilna 

oprema za nadzor frekvenčnega prostora na območju Republike Slovenije. 

6618 Merjenje kakovosti rokov prenosa v mednarodnem poštnem prometu 

Planirani odhodki za leto 2000: 2.578.000,00 SIT 

Poštne uprave držav, ki se pripravljajo na vstop v Evropsko unijo so se s podpisom 
Sporazuma s PostEurop-om zavezale, da bodo dosegle pet osnovnih ciljev,da bi tako 

zagotovile,da standard njihovih storitev v celoti izpolnjuje določila smernice EU za poštni 
sektor 97/67/EC. Eden izmed ključnih ciljev je, poskrbeti za potrebno infrastrukturo, ki bo 

zagotavljala izboljšanje poštne kvalitete storitev. V okviru tega cilja je predviden tudi 
prevzem sistema za merjenje kakovosti prenosa, ki ga je International Post Corporation (IPC) 

poimenovala Unex-lite, to je zunanji nadzor neodvisnega revizorskega podjetja. 
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Smernica 97/67/EC Evropskega parlamenta in Sveta Evrope v poglavju kvalitete storitev 

določa, da bodo države članice zagotovile, da so standardi kvalitete storitev v zvezi z 
univerzalno storitvijo določeni in objavljeni, da bodo tako zagotovili poštne storitve dobre 
kvalitete. 

Standarde kvalitete bodo določili: 
a. države članice, ko gre za nacionalne storitve, 

b. Evropski parlament in Svet, ko gre za čezmejne storitve zunaj unije. 

Neodvisni nadzor izvajanja storitev bodo neodvisna telesa vsaj enkrat letno izvajala pod 
standardiziranimi pogoji in poročila objavila. 

Uprava RS za telekomunikacije bo kot neodvisni regulator' za telekomunikacije in pošto 

spremljala nadzor. V državah članicah že poteka podoben projekt imenovan UNEX, iz tega 
pa so nato za pridružene članice izpeljali projekt UNEX Lite (Lahek-s stroškovnega vidika 

ugodnejši). 

Glede na to, da se bomo v letu 2001 oblikovali kot samostojen regulatorni organ, nastopajo 
obveznosti uprave v zvezi z navedenim že v letu 2000 (pilotna faza naj bi se po trenutnem 

urniku začela v začetku meseca februarja 2000). 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2407 SOFINANCIRANJE NEKOMERCIALNIH RTV POSTAJ 

7804 Najem satelitskega kanala za slovenski program 

Zakonska osnova: 
-Zakon o RTV Slovenija, 14. člen (Uradni list RS št. 18/94), 

-Statut javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS št. 57/95), 

Planirani odhodki za leto 2000: 256.658.000,00SIT 

Sredstva za postavko 7804 so načrtovana za potrebe RTV Slovenija za najem polovice 
transponderja št. 80 na satelitskem kanalu za slovenski program. RTV Slovenija je v oktobru 
1999 vložila zahtevek za odobritev višine sredstev. 

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV Slovenija 

Zakonska osnova: 
-Zakon o RTV Slovenija, 14. člen (Uradni list RS št. 18/94), 

-Statut javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS št. 57/95), 

Planirani odhodki za leto 2000: 165.454.000,00 SIT 

Sredstva za izgradnjo,vzdrževanje in obratovanje infrsstrukture RTV Slovenija so planirana 
za potrebe tega javnega zavoda. Namen porabe teh sredstev je podan v dolgoročnem planu (5 
let) izgradnje in vzdrževanja oddajne infrastrukture RTV Slovenija, ki ga je potrdil minister 
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za promet in zveze s sklepom št. 2666-4/98 dne 13.7.1998 ter spremembo plana iz meseca 

januarja 1999. Višina predlaganih odhodkov na postavki 7276 je usklajena s predlogom 
proračuna za leto 2000. 

7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe 

Zakonska osnova: 

-Zakon o RTV Slovenija, 14. člen (Uradni list RS št. 18/94), 
-Statut javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS št. 57/95) 

Planirani odhodki za leto 2000: 33.681.000,00 SIT 

Sredstva za vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe so 
planirana za potrebe RTV Slovenija.. Namen teh sredstev je podan v dolgoročnem plana (5 
let) vzdrževanja in obratovanja omrežja za lokalne in nekomercialne programe, ki ga je 

potrdil minister za promet in zveze s sklepom št. 2666-4/98 dne 13.7.1998 ter spremembo 

plana iz meseca januarja 1999. Višina predlaganih odhodkov na postavki 7276 je usklajena s 
predlogom proračuna za leto 2000. 

V letu 2000 se bodo sredstva uporabila za menjavo iztrošene opreme, za opremo novih 
oddajnih točk, za drugo telekomunikacijsko opremo, za rezervne vire napajanja. 

3. PROGRAMI 

2455 OBJEKTI IN OPREMA TELEKOMUNIKACIJ 

3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST 

Zakonska podlaga: 
Zakon o telekomunikacijah, 45. in 48. člen (Uradni list RS št. 35/97, 

Planirani odhodki za leto 2000: 138.749.000,00 SIT 

Z ratifikacijo Mednarodne konvencije za telekomunikacije je prevzela Uprava RS za 
telekomunikacije med drugim tudi obvezo, da nadzira radijski spekter. V skladu s 

Pravilnikom o radijskem prometu (RR), Zakonom o telekomunikacijah in Zakonu o 

organizaciji in delovnem področju ministrstev smo v Upravi Republike Slovenije za 
telekomunikacije izdelali projekt "Radijskega nadzorno-merilnega sistema Slovenije, 
Variante 3+M". Zadevni projekt je strokovna komisija pregledala in odobrila pripadajočo 

investicijsko projektno nalogo (IPN). 

Pričujoči plan investicij je povzet iz noveliranega IPN inje prilagojen: 

• realnim razmeram na področju pridobivanja soglasij za novogradnje, 

• spremenjeni zakonodaji glede nakupa nepremičnin, ki dopušča rezervacijo lastnih 
sredstev za novogradnje za lastne potrebe. 

leto 20( )0: 
Ekonomska 
klasifikacija: 

ODHODKI. Plan 
v tisoč tolarjih 

420101 Nakup avtomobila za goniometriranje 3.540 
420201 Nakup pisarniške opreme 553 
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420202 Nakup računalnikov in izvedba programske opreme 2.123 
420221 Nakup laboratorijske opreme 54.992 
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje 1.418 
420237 Nakup opreme za varovanje 707 
420238 Nakup telekoin.opreme in izvedba inštalacij 2.123 
420399 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.248 
420400 Priprava zemljišča, dovozi 1.062 
420401 Novogradnje o (objekta, ant. Stolpa) Poljane, Rašica 63.542 
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 814 
420600 Nakup zemljišč, pomožna 1.000 
420800 Ekspertize (študije o izvedljivosti namere) 707 
420801 ' Investicijski/ gradbeni nadzor 707 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 707 
420805 Plačilo spremembe namembnosti zemljišč 707 

SKUPAJ: 138.749 

V letu 2000 je predvidena gradnja in delno opremljanje obljudenih Radijskih nadzorno- 
merilnih postaj (RNMP) Rašica nad Ljubljano in Poljane nad Koprom ter nakup dveh 
kontejnerjev s postavitvijo antenskih stolpov na določenih lokacijah za dve avtomatski 
radijski nadzorno merilni postaji. Težišče investicij je v gradnji in delnem opremljanju postaj. 

Osnova za planiranje sredstev na postavki 3818 za leto 2000 je projekt "Radijskega nadzorno 

merilnega sistema Slovenije, Varianta 3+M. Zadevni projekt je pregledala strokovna komisija 
in odobrila pripadajočo investicijsko projektno nalogo (IPN). Glede na dejstvo, da v letu 
1999 zaradi objektivnih vzrokov (težave pri pridobivanju soglasij in dokumentacije za nakup 

zemljišč) nismomogli realizirati investicij kotsobilenačrtovane,bo realizacijavprihodnjemletu 
predvsem zaradi gradenj povečana. 

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK naprav 

Zakonska podlaga: 
Zakon o telekomunikacijah, 45. in 48. člen (Uradni list RS št. 35/97, 

Planirani odhodki za leto 2000: 23.052.000,00 SIT 

Usmeritve za proračunski leti 2000: 

Pri investicijah za računalniško opremo za projektiranje, nadzor in evidenco TK naprav, je 

potrebno, glede na plan realizacije odobrenih sredstev na tej postavki za leto 1999, 
nadaljevati usmeritve v naslednjih letih in izvesti nedokončane in nerealizirane investicije, 
obnoviti vzdrževalne pogodbe in kupiti novo potrebno opremo. 

Planirana sredstva za leto 2000 so namenjena za: 
4202 Nakup računalnikov in programske opreme 11.621.000,00 SIT 
4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 11.431.000,00 SIT 

1603 Skupaj 23.052.000,00 SIT 

Razčlenitev planirani odhodkov : 

A. 4202 - Nakup računalnikov in programske opreme 
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1. nakup novih delovnih postaj, prenosnikov in tiskalnikov, usmerjevalnikov.. 

računalniki za daljinski nadzor telekomunikacij 1.600.000,00 SIT 
prenosni računalniki 1.300.000,00 SIT 

- delovne postaje 1.800.000,00 SIT 
SIT usmerjevalniki 800.000,00 SIT 

mrežni tiskalniki 700.000,00 SIT 
ostala potrebna nova oprema 1.421.000,00 SIT 

2. nakup opreme za hlajenje 2.000.000,00 SIT 
3. uvedba programa za evidenco dokumentarnega gradiva 

s centralnim informacijskim sistemom Uprave RS za 
telekomunikacije 2.000.000,00 SIT 

B. 4205 - Investicijsko vzdrževanje 

1. dopolnitev in nadgradnja računalniško podprte rešitve 

za urejanje pristojbin za uporabo radijskih frekvenc 1.720.000,00 SIT 
2. dopolnitev in nadgradnja računalniško podprte rešitve za koordinacije 

radijskih frekvenc 1.700.000,00 SIT 
3. uporaba podatkovnih baz mednarodnih telekomunikacijskih 

organizacij 
4. zamenjava in širitev lokalne računalniške mreže 

- podatkovni razvod 
- sistemski prostor in podatkovno vozlišče 

5. tekoče vzdrževanje lokalne računalniške mreže in 

delovnih postaj 

-dodelava obstoječe opreme 
- odprava napak zaradi problema leta 2000 

6. Vzdrževalne pogodbe 

- ESRI geoinformacijska programska oprema 
- Oracle licenčna programska oprema 

- RIS_URST programska oprema 

71 1.000,00 SIT 

700.000,00 SIT 
800.000,00 SIT 

500.000,00 SIT 
600.000,00 SIT - 

400.000,00 SIT 
2.000.000,00 SIT 
2.300.000,00 SIT 

Obrazložitev za plan odhodkov za leto 2000: 
\ 

A. 4202 
f 

K tč. Al 
Zaradi zastarelosti in zaposlovanja novih delavcev je potrebno dokupiti in zamenjati stare 
delovne postaje, prenosne računalnike in tiskalnike. 

Nakup novih računalnikov in ostale opreme je potreben tudi pri izgradnji merilnih mest za 

daljinski nadzor radijskega frekvenčnega spektra. 

K tč. A2 
Za nemoteno delovanje naprav informacijske tehnologije je potrebno zaradi pregrevanja 

kupiti klimatske naprave. 

K tč. A3 
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Ker so se aktivnosti za uvedbo programa za evidenco dokumentarnega gradiva začele v letu 

1998 in 1999, je potrebno za leto 2000 planirati sredstva za izvedbo in nakup tako 

programske kot strojne opreme, ki bo omogočala izvedbo projekta. 

Projekt nove verzije programa za evidenco dokumentarnega gradiva SPIS, ki ga izvaja Center 

vlade za informatiko, je bil v letu 1999 ustavljen. Ker pa potrebujemo povezavo s centralno 
podatkovno bazo, moramo izdelati programsko opremo, ki bo omogočala delovanje 

omenjene zahteve. 

B. 4205 

K tč. BI 

Na podlagi začetih aktivnosti v letu 1998 (izdelava predpisov oz. zakonske podlage za 
urejanje pristojbin za uporabo radijskih frekvenc) in nadaljevanja v letu 1999 z veljavnostjo 

Uredbe o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc in z uvedbo računalniško podprte 
rešitve, je v letu 2000 potrebno zagotoviti sredstva za dograditev in izboljšavo aplikacije za 
zaračunavanje pristojbin. 

K tč. B2 

Programska oprema za podporo koordiniranju frekvenc z drugimi državami je bila razvita v 
letu 1999. Ob delu so nastale dodatne zahteve za dograditev tega modula, ki bi omogočal 

lažjo obdelavo, izmenjavo in evidenco koordiniranih frekvenc z drugimi državami. 

K tč. B3 

Za učinkovito delo na področju upravljanja frekvenčnega prostora in dodeljevanja frekvenc je 

potrebno mednarodno sodelovanje. V zvezi s ponudbo podatkovnih baz mednarodnih 
organizacij pa je potrebno zagotoviti sredstva za naročnino dostopa do strežnikov teh 

organizacij in za nakup diskov s podatki. 

K tč. B4 

Zaradi nakupa dodatnih poslovnih prostorov uprave v III. nadstropju poslovne stavbe na 
Kotnikovi 19a in zaradi potrebne posodobitve in vzdrževanja lokalne računalniške mreže 

predvidevamo v letu 2000: 
- nov načrt in izvedbo lokalne računalniške mreže (ožičenje) 

- zamenjati zastarelo strojno opremo za sistemsko podporo. 

K tč. B5 

Nenehen in hiter razvoj na področju informacijske tehnologije je razlog za tekoče 
vzdrževanje in dodelavo celotne tako strojne kot programske opreme. 

V primeru odkritja še kakšne neodpravljene napake v delovanju informacijske tehnologije 
zaradi problema leta 2000, bo potrebno odpraviti napako ali zamenjati del računalniške 

opreme. 

K tč. B6 
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Za realizirane projekte v preteklih letih je treba zagotoviti stalno in nepretrgano vzdrževanje. 

V zvezi s tem bo potrebno obnoviti vzdrževalne pogodbe z podjetjem GisData za ESRI 
geoinformacijsko programsko opremo, s podjetjem Oracle za licenčno programsko opremo. 

Za računalniški informacijski sistem RIS-URST96 bomo v maju obnovili enoletno 
vzdrževanje. 

Omeniti moramo, da smo na postavki 1603 za leto 2000 planirali potrebna sredstva za 

izvedbo zgoraj navedenih prioritetnih nalog in da obseg le teh ne presega obsega, ki je 
določen s kriteriji za planiranje. Vsako zmanjšanje obsega teh sredstev bo zelo otežilo 

izvajanje vseh programov, ki so predvideni z načrtom in s tem tudi dela uprave. 

2485 OBJEKTI IN OPREMA ZA DELO DRŽAVNEGA ORGANA 

2907 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Planirani odhodki za leto 2000: 1.500.000,00 SIT 

Navedene investicije smo planirali za nabavo manjših osnovnih sredstev ( pisarniško 

pohištvo: stoli, stenske police, arhivski regali, posamezne mize in omare) zaradi zamenjave 
nekaterih dotrajanih kosov pohištva ali popolnoma nove nabave, ker teh sredstev oz. opreme 
zaposlenim delavcem primanjkuje, za nove pa je sploh nimamo. Nekaj sredstev pa bomo 

potrebovali za pisarniško in drugo opremo in. druga osnovna sredstva manjše vrednosti. 

Planirana višina za leto 2000 je izračunana iz predvidenega števila zaposlenih v letu 2000 z 
zneskom 30.000,00 SIT na posameznika, kar je v skladu z ZIPR-o (Ur.l.RS 91/98). 

2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE 

A. CILJI, NALOGE IN OBVEZNOSTI 
* 

Cilji, naloge in obveznosti delovanja Direkcije RS za ceste in uresničevanja njenih nalog so 
opredeljeni z: 
Zakonom o javnih cestah in podzakonskimi predpisi še veljavnih ali sprejetih na njegovi 
osnovi, 

Zakonom o varnosti v cestnem prometu in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi 

osnovi, 

Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
Zakonom o graditvi objektov, 

Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 
Zakon o hrupu in druga okoljska regulativa 

Zakonom o železnicah, 
Zakonom o zemljiški knjigi, in drugimi. 

Zavezujejo pa nas tudi sklepi Državnega zbora (zelena meja, sprejete obveznosti države v 
zvezi z najetimi krediti EBRD in PHARE). 

Cilji oziroma možnosti izvajanja plana 2000 so: 

z bistveno manjšimi sredstvi od potrebnih določenih z zakonom o javnih cestah, 
pravilnikom o vzdrževalnih delih in zakonom o varnosti v cestnem prometu, 
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zagotavljati primerno prevoznost cest in varnost prometa; sredstvom bo prilagojen 

okrnjen letni program dela; 
v primeru hujših zimskih razmer od poprečnih bo potrebno omejevanje prometa 

zaradi nezagotavljanja prevoznosti predvsem nižjih kategorij državnih cest v skladu 
s pravilnikom; 

- upravljati z državnimi cestami kar pomeni: skrbeti za posege v varovalni pas, za prometne 
ureditve in izvajati vse druge ukrepe za varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa 

na njih; 

izvajati dela na investicijah v skladu z že sklenjenimi pogodbami; 
izvajati nekatera pripravljalna dela za investicije, ki bi jih lahko izvajali v 
prihodnjih letih. 

Dela in naloge, ki ne bodo izvedena: 

postavitve novih varnostnih ograj, ki jih med drugim zahtevajo tudi številne odločbe 
pms 

ne bo obnovljena signalizacija in oprema na novih državnih cestah, ki praviloma ne 
ustreza predpisom ali jo sploh ni 

- še vedno ne bo mogoče obnoviti robnih črt, čeprav bi se morale obnavljati na dve leti 
ne bo možno primerno zagotavljanje prevoznosti makadamskih cest, katerih dolžina 

seje z novo kategorizacijo podvojila (534 km) 
ne bo mogoče v zadostni meri zamejičiti cest in plačevati odškodnin za zemljišča ter 
s tem omogočiti zemljiško-knjižne ureditve stanja državnih cest 
ne bodo odpravljene vse polovične zapore cest zaradi usadov in plazov 

ne bodo odpravljene omejitve nosilnosti objektov 
ne bodo izvedene nobene nove preplastitve vozišč 

itd 

B. PROGRAMI, PROJEKTI IN UKREPI 

UVOD 

Ob predlogu proračuna Direkcije RS za ceste za leto 2000, ugotavljamo naslednje: 

1. Dolžina državnih cest (Uredba o kategorizaciji državnih cest, Ur. L RS št. 33/98 in 

sprememba Uredbe iz junija 99) seje v letu 1999 povečala za dobrih 1.100 km oziroma 
22 %. Omrežje državnih cest s katerimi upravlja DRSC in jih vzdržuje znaša 5849 km. S 

tem se je najmanj v enakem deležu povečal obseg dela in stroški storitev, ki izhajajo iz 
zakonskih obveznosti (redno vzdrževanje, varstvo in upravljanje cest). 

2. Predlagana sredstva v proračunu 2000 namenjena financiranju tekočega vzdrževanja in 

gospodarjenja s cestno infrastrukturo v primerjavi s proračunom 1999 znašajo 12 mrd SIT 
(indeks 1,26) kar v celoti ne zagotavlja ustreznega nivoja del, ki jih predpisuje 
zakonodaja. 

3. Sredstva v predlogu proračuna 2000 za redne investicije in investicije v razvoj so v 
primerjavi s proračunom 1999 in z ozirom na povečanje omrežja državnih cest in njih 

stanje ter prioritetnim izpolnjevanjem zakonskih obveznosti, znašajo 11 mrd SIT (indeks 
1,02). 
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Primerjava sredstev, predlaganih v predlogu proračuna 2000 daje po postavkah v primerjavi s 
proračunom 1999 naslednjo sliko: 

OPIS POSTAVKE SPREJET PLAN 
99 PLAN 2000 Indeks 

Plače, prispevki delodajalca in drugo 241.338.000 269.719.000 1.12 
Materialni in drugi stroški 237.500.000 262.000.000 1,10 
UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 478.838.000 531.719.000 1,11 

Sofinanciranje AMZS 120.000.000 135.000.000 1,13 
Redno vzdrževanje državnih cest 7.705.957.000 9.817.000.000 1.27 
Upravljanje in varstvo cest 1.678.000.000 2.049.000.000 1.22 
Tekoče vzdrževanje in gospodarjenje s cestno infrastrukturo 9.383.957.000 11.866.000.000 1,26 
FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 9.503.957.000 12.001.000.000 1,26 

PROGRAMI 
Okolje 0 80.000.000 nov 
Periodično vzdrževanje državnih cest 118.000.000 995.000.000 8,43 
Pripravljalna dela za investicije 1.245.000.000 1.110.000.000 0,89 
Obnove cest 2.962.000.000 271.600.000 0,09 
Sanacija brežin, plazov, obcestja 528.491.538 689.061.000 1,30 
Sanacije premostitvenih objektov 888.000.377 969.167.000 1,09 
Sanacije propustov 55.000.000 116.744.000 2.12 
Sanacije opornih in podpornih konstrukcij 150.000.000 203.000.000 1,35 
Redne investicije 5.946,491.915 4.434.572.000 0,75 

Ureditve cest skozi naselja 786.543.496 917.300.000 1.17 
Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 1.046.000.000 2.413.305.000 2.31 
Novogradnje premostitvenih objektov 216.000.000 802.138.000 3.71 
Rekonstrukcije 2.137.812.000 1.641.500.000 0,77 
Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 518.000.000 437.642.000 0,84 
Obvoznice 155.000.000 360.379.000 2,33 
Kolesarske poti 1.000.000 30.000.000 30.00 
Investicije v razvoj 4.860.355.496 6.602.264.000 136 

Inv. in investic. vzdrževanje državnih organov 1.800.000 2.400.000 1.33 

OBJEKTI IN OPREMA V CESTNEM PROMETU 10.808.647.411 11.039.236.000 1,02 

Skupaj 241S Direkcija RS za ceste 20.791.442.411 23.571.955.000 1,13 

Tako nekaterih načrtovanih del ne bo mogoče pričeti v letu 2000 temveč bo njihovo izvedbo 

potrebno prenesti v kasnejša leta oziroma bodo obravnavana v Nacionalnem programu. 

V zvezi s predlogom proračuna za leto 2000 naj opozorimo tudi še na naslednje: 

V letu 2000 je predvideno povečanje stroškov financiranja javnih služb tudi zato, ker bo 

potrebno za 1100 km več državnih cest izvesti dela, ki še nikoli niso bila opravljena 

(vzpostaviti evidence v skladu s Pravilnikom, pregledati mostove, stanje voziščnih 
konstrukcij in izvesti druge meritve, ugotoviti stanje zamejičenja in lastništva) in glede na 
prvi pregled ugotovljeno stanje le-tega v minimalni meri takoj sanirati, itd. Prav tako 

načrtujemo izvedbo nekaterih meritev stanja v BCP, saj se je od leta 1982 banka cestnih 
podatkov vodila izključno "papirnato". V tolikšnem obdobju neobhodno nastanejo v 
evidencah odstopanja, kijih ni več mogoče tolerirati inje potrebno izvesti določene meritve. 

V naslednjih dveh letih se bo financiral paritetni del stroškov s katerimi mora MPZ-DRSC 

zagotavljati svoje obveznosti pri izvedbi strokovnih podlag in harmonizacijo vseh potrebnih 
dokumentov za oddajo RV po koncesijskem načinu. Celoten projekt z naslovom 
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"Privatizacija rednega vzdrževanja" (koncesije) se izvaja pod okriljem EBRD-ja iz posebej 
zato pridobljenih sredstev PHARE, ki ne bremenijo nacionalne kvote RS. 

Na predpisanem dokumentu "investicijske namere" oddanem v letih 1997 in 1998 smo 

večino predlaganih investicij že najavili Ministrstvu za finance, vendar jih v predlogu 
proračuna 2000 in projekciji do leta 2003 ne bo mogoče izvajati z dinamiko, ki jo lahko 
zagotavlja gradbena operativa. 

V predlogu proračuna 2000 niso v potrebni vrednosti glede na stanje vsebovane obnove 

dotrajanih vozišč, kar je bilo predstavljeno v osnutku "Strategije razvoja in vzdrževanja 
državnih cest". Vse postavke skupaj, ki zajemajo tovrstna dela, znašajo v letu 2000 1,26 mrd 

SIT od potrebnih 6 mrd SIT, če bi želeli sanirati stanje "zelo slabih in slabih vozišč" v cca 3 
letih, kar bi bilo z vidika gospodarnosti in zmanjšanja stroškov uporabnikov najprimerneje. 

ZAKLJUČEK 

S sprejetim proračunom 2000, bo ohranjanje državne cestne mreže še vedno okrnjeno in 

nakopičeni problemi se bodo prenašali na prihodnja obdobja, ko bodo še težje rešljivi in za 

neprimerno večja sredstva kot danes. To pa pomeni samo še nadaljnje propadanje predvsem 

voziščnih konstrukcij, saj je še vedno preko 1500 km državnih cest v zelo slabem ali slabem 
stanju, prepotrebne obvoznice mimo nekaterih naselij se še niso pričele graditi, ozka grla 

povzročajo vedno večje zastoje pri stalno naraščajočem prometu, v veliki meri bodo 
zmanjšane ureditve v naseljenih krajih, ki jih sofinancirajo občine in so življenskega pomena 

za varno bivanje ljudi ob cestah. 

S takim pristopom k financiranju državnih cest se začasno odpovedujemo evropskemu 
konceptu, katerega cilj je prvenstveno ohranjati vrednost naložb v ceste in jih izboljševati. 

Tak način ne omogoča doseganja uporabnosti in varnosti cest. Tak predlog zato predstavlja 

nadaljnje propadanje cest z velikimi potrebnimi sredstvi v bodočnosti za njih sanacijo, kar je 
iz narodnogospodarskega vidika negospodarno. 

C. OPIS PROGRAMOV PO POSTAVKAH 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

3091 Plače, Drugi osebni odhodki, Prispevki in davki delodajalca, materialni stroški, 

informiranje in izobraževanje 

Z dnem 7.6.97 je pričel veljati Zakon o javnih cestah (ZJC Ur.l.RS št. 29/97). Z uveljavitvijo 

ZJC je država postala upravljalec državnih cest, lastništvo nad državnimi cestami pa je bilo 
na državo prenešeno že z zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur.l.RS št. 32/93). 
Direkcija RS za ceste (nadalje Direkcija) predstavlja posredno lastnika in investitorja omrežja 

državnih cest v RS. 

ZJC skladno z 11.čl. Zakona o gospodarskih javnih službah in v zvezi z 13. Čl. Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS št. 71/94) določa, da je Direkcija 
pristojna in zadolžena za izvedbo strokovno-tehničnih , razvojnih, organizacijskih in upravnih 

nalog za načrtovanje, gradnjo, varstvo, vzdrževanje in upravljanje državnih cest. Naloga 

Direkcije so upravnega in poslovnega značaja, zato je za njihovo reševanje najbolj primerna 
oblika kombinirane funkcijske in projektne (matrične) organizacije. Tak način organizacije 
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narekuje poleg novih nalog po ZJC še omejitve pri zaposlovanju v državni upravi, 

reorganizacija oblastnih struktur v državi (ustanavljanje regij), nedokončana privatizacija 
cestnega gospodarstva, zelo slabo stanje državnih cest in pomanjkanje sredstev za nujna 
vlaganja. 

Direkcija je v preteklem obdobju v zahtevanih planih zaposlovanja s strani Vlade stalno 
opozarjala na problematiko kadrovanja nujno potrebnega za izvajanje novih nalog. Predvsem 
gre za naloge, ki sodijo v področje upravljanja s cestami, izdajanje dovoljen in soglasij, 
nalogami v zvezi z varstvom cest, varstvom okolja, pripravami podzakonskih aktov, 

tehničnih predpisov in tehničnih specifikacij za javne ceste, v zvezi s strategijo, nacionalnim 
programom ter letnim planom razvoja in vzdrževanja državnih cest, ki jih sprejema Državni 

zbor na predlog Vlade RS. 

Predlagana višina sredstev za plače ne upošteva v 1999 izvedenih novih zaposlitev in ne 
zagotavlja možnosti dodatnega zaposlovanja v skladu s potrjeno sistemizacijo in organizacijo 

Direkcije RS za ceste. To posledično pomeni obsežnejše plačevanje storitev za zagotavljanje 
obveznih nalog iz upravljanja s cestami. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

1130 Informiranje 

1131 Izobraževanje 
3415 Materialni in drugi stroški 

Ta postavka pokriva potrebe materialnih stroškov za delo delavcev Direkcije RS za ceste in 
funkcioniranje poslovne stavbe. Z novim zakonom o javnih cestah je Direkcija dobila nove 
pristojnosti in naloge, ki bodo bistveno povečale obseg materialnih stroškov. V letu 1999 so 

bile vzpostavljene nove službe za upravljanje in varstvo cest (Izpostave po Sloveniji), ki bodo 
opravljale pretežno terensko delo. 

Prav tako postavka pokriva financiranje informiranja javnosti z informacijskimi in 
prezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih strokovnih in vzgojno izobraževalnih del 

ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih programov. Organizirajo se 
udeležbe na strokovnih srečanjih in specializirano izobraževanje za delavce Direkcije za 

ceste. 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2402 SOFINANCIRANJE AMZS 

1117 Sofinanciranje AMZS 

Na osnovi Zakona o javnih cestah je MPZ-DRSC dolžna pokrivati nekatere stroške 
poslovanja Avto-moto zveze Slovenije za izvajanje službe "Pomoč-informacije". Sredstva 

bodo ta strošek le delno pokrila. Po mednarodnih sporazumih je R Slovenija dolžna 
zagotoviti ustrezen nivo tovrstne službe. 

Nezagotavljanje sredstev bo povzročilo zmanjšanje delovanja te službe in celo zapiranje baz 

po Sloveniji. 
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2403 TEKOČE VZDRŽEVANJE IN GOSPOD. S CESTNO INFASTRUKTURO 

4036 Redno vzdrževanje državnih cest 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in 

Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča 
osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki lahko bistveno pripomore k zmanjševanju 

stroškov vlaganj v cestno omrežje. Zajema: 
redno vzdrževanje vozišč 

redno vzdrževanje površin izven vozišč 
- redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav 
- redno vzdrževanje in zamenjavo oz. obnovo vertikalne in horizontalne 

signalizacije 

- redno vzdrževanje železniških prehodov 
vzpostavitev prevoznosti in osnovne prometne varnosti po elementarnih in drugih 

dogodkih na cestah 
storitve in druge dejavnosti. 

V preteklih letih smo zaradi omejenih finančnih sredstev vlagali predvsem v ukrepe, ki 

zagotavljajo minimalne pogoje za varno odvijanje prometa in prevoznost cest. Manj pa v 
ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na cestah in ohranjanje cest. Za ohranjanje cest je 
zlasti pomembno sprotno obnavljanje in čiščenje objektov za odvodnjavanje. Do sedaj se je 
temu posvečalo vse premalo pozornosti in se je k izboljšanju razmer na tem področju 
pristopilo šele v zadnjih treh letih, ko se v okviru razpoložljivih sredstev sistematično 

obnavljajo manjši propusti, urejajo odvodni jarki, vtočni jaški, naprave za odvodnjavanje itd. 
Navedeni ukrepi se dolgoročno izkažejo kot izredno učinkoviti, saj ob neurjih preprečujejo 

večje poškodbe na cestah. 

Prav tako se poredkoma vzdržujejo makadamske ceste, na katerih bi moralo biti redno 

vzdrževano vozišče in odvodnjavanje, saj nalivi posebno na vzponih odnašajo gramoz ali 
drobljenec, pod prometom pa se na njih ustvarjajo prečna rebra, ki zmanjšujejo standard 
prevoznosti. 

Pereč problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše porušitve in 

poškodbe opornih in podpornih konstrukcij ter propustov. S pravočasnimi vzdrževalnimi 
ukrepi bi bilo dosti manj ogrožanj prometa na cestah. 

Višina sredstev, ki bi morala biti vsakoletno namenjena rednemu vzdrževanju je zelo odvisna 

od višine proračunskih sredstev za ceste. Več koje v proračunu sredstev za obnavljanje cest, 
manj je potrebno sredstev za krpanje in obnovo odvodnjavanja. Seveda pa morajo biti 

sredstva za osnovna dela rednega vzdrževanja v letnem času vedno zagotovljena kot so: 
pregledniška služba, košnja trave, zagotavljanje preglednih razdalj z obsekovanjem rastlinja, 

organizacija intervencijskih skupin za intervencije ob prometnih nesrečah, itd. 

Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so: pripravljalna dela pred nastopom zime, 
nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah, odstranjevanje snega na vozišču in 

cestnih objektih ter posipanje poledenelih in zasneženih vozišč ter obveščanje javnosti o 
razmerah na cestah. 
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Zimska služba je neposredno odvisna od geografskega položaja in klimatskih značilnosti, 

poselitve, od obsega in strukture prometnih obremenitev, od elementov ceste in prometne 
varnosti ter od zakonov in predpisov, ki urejajo področje rednega vzdrževanja. 

Prirodne danosti (geografski položaj in klimatske značilnosti) so v Sloveniji takšne, da je 
zimsko vzdrževanje izredno zahtevno. Po drugi strani je za Slovenijo značilna razdrobljena 
poselitev (6000 naselij), ki pogojuje številne dnevne migracije kar veča zahteve po stalni 

prevoznosti. Standardi zimske službe so visoki, višji kot v sosednjih deželah. 

Cestna podjetja vzdržujejo ceste v zimskem obdobju v šestih prednostnih razredih: 

1 Avtoceste in hitre ceste Zagotavlja se 24 - uma prevoznost vsaj enega voznega pasu in vsaj 
dovozov k večjim parkiriščem 

2 Ceste, ki imajo PLPD (Povprečni leni 
dnevni promet) nad 4000 vozil 

Zagotavlja se prevoznost med 5.in 22. uro vsaj enega voznega pasu. 
Možni zastoji do 2 ur, predvsem med 22. In 5. uro. 

3 Regionalne ceste, pomembnejše 
lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne 
ceste 

Zagotavlja se prevoznost med 5. in 20. uro. Možno so zastoji do 2 ur, 
predvsem med 20. in 5. uro. 

4 Ostale lokalne ceste, mestne in 
krajevne ceste 

Odvisno od krajevnih potreb se zagotavlja prevoznost od 7. do 20. ure. 
Možni zastoji so do enega dne. 

5 Javne poti, parkirišča, kolesarske 
povezave 

Odvisno od krajevnih potreb. Možni so večdnevni zastoji. 

6 Ceste in druge prometne površine, ki se 
v zimskih razmerah zaprejo. 

Pri tem, daje tudi za ceste v nižjih prioritetah predvideno zagotavljanje stalne prevoznosti (z 

uporabo verig) v dnevnem času, ter da je praviloma zahtevnost uporabnikov še višja, oz. 
njihova pripravljenost za uporabo verig minimalna, so naloge vzdrževalcev cest v zimskem 
času praviloma zelo obsežne. Zato je zimska služba v Sloveniji draga in bi veljalo razmisliti 

o zniževanju standarda vzdrževanja cest v zimskem času, vendar to ni odvisno samo od 
cestnega gospodarstva. 

Poseben poudarek je dan obnovi horizontalne signalizacije. Nujno bi bilo obnoviti robne črte, 

ki niso bile obnovljene že štiri leta in jih v glavnem ni videti, kar je z vidika prometne 
varnosti zelo slabo. 

Prav tako bi bilo potrebno postaviti nove varnostne ograje, za kar ne nazadnje obstojajo tudi 

zahteve Prometnega inšpektorata RS v obliki odločb. 

Zima 1998-1999 je bila nadpovprečno zahtevna glede potreb po posipanju. Poraba sredstev je 

bila večja od planiranih sredstev; razliko moramo zagotoviti z novim proračunom. 

4038 Upravljanje in varstvo cest 

Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi 

predpisi in to v normalnem obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi so 
podlaga za pripravo na investicije, je predviden program del v postavki upravljanje in varstvo 

cest. 

4. PROGRAMI 
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2457 OBJEKTI IN OPREMA V CESTNEM PROMETU 

Analiza dosedanjih vlaganj 

Stanje cest je pri nas izrazito slabo in to tako v pogledu voziščnih konstrukcij kot elementov 

cest pa tudi prometnih ureditev skozi naselja in mimo njih. V pretežni meri je to posledica 
nezadostnih vlaganj v cestno infrastrukturo in neustrezne razdelitve razpoložljivih sredstev 

med posamezne skupine ukrepov. Tako je bilo glede na prenizka sredstva za ceste 
nesorazmerno več vlaganj v rekonstrukcije cest kot v njihovo vzdrževanje in obnavljanje, 
čeprav je nesporno, da so bile rekonstrukcije cest potrebne, vendar bi se glede na slabo stanje 
voziščnih konstrukcij, lahko časovno nekoliko odmaknile. Po pomembnosti so prav gotovo 

najpomembnejši ukrepi, ki zagotavljajo varno odvijanje prometa, prevoznost cest in njihovo 
ohranjanje. V te ukrepe pa seje v preteklosti premalo vlagalo, zato je tudi zaostanek na teh 

področjih zelo velik in stanje cest slabo, tako da že nekaj spomladanskih odjug bistveno 
poslabša stanje cestnega omrežja do take mere, da je na posameznih območjih praktično 

neprevozno. Pri sprejemljivem vsakoletnem obnavljanju vozišč pa bi bil obseg hudih 
poškodb minimalen s tem, da pa bi zaradi zmanjšanja rekonstrukcij oddaljili posodobitev 

cest. 

Prometne obremenitve 

Zbiranje in obdelava prometnih podatkov poteka preko celega leta. Na državnem cestnem 

omrežju je cca 600 števnih mest. Od tega je na 100 avtomatskih števcev prometa, na 
preostalih 500 -tih mestih pa se štetje izvaja ročno tako, da se celotno število zajame v 4 

letih. 

Analiza prometnih obremenitev kaže predvsem naslednje: 

• na glavnih cestah v tranzitnih smereh je na odsekih proti hrvaški promet še nižji kot leta 
1990, 

• na vseh ostalih odsekih se je promet glede na leto 1990 povečal. 

Na državnem cestnem omrežju je bilo v letu 1998 realizirano prometno delo v obsegu 7.415 

mio voznih km; v tem je delež vseh tujih vozil 13,5 %, delež vseh (domačih in tujih) tovornih 
vozil pa 10 %. 

Dobra polovica prometnega dela se realizira na v smereh avtocestnega križa, skratka na 

avtocestah ali na glavnih cestah v smereh bodočih avtocest, čeprav je dolžina teh cest le 13 % 
dolžine državnega omrežja. 

Povprečne obremenitve posameznih kategorij cestnih omrežij v letu 1998 so bile: 

kategorija PLDP - vozil/dan 

AC 
HC in G 1 
G 2 
R 1 
R 2 
R 3 

r] 

17.783 
9.825 
5.507 
3.252 
1.357 
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Rast prometa na glavnem cestnem omrežju Slovenije se po upadu v letu 1991 in intenzivni 

rasti v naslednjih nekaj letih ponovno stabilizira. Stopnje rasti so na vseh državnih cestah 3 - 
4 %, s tem, da promet na večini cest na mejnih prehodih s Hrvaško še vedno dosega manj kot 
50 % obremenitev iz leta 1990. Izjema so le turistične ceste proti Istri. 

PORAST PROMETA PO VRSTAH CEST 

Razvoj prometa v prihodnje bo v veliki meri odvisen ne samo od družbenega in 

gospodarskega razvoja v Sloveniji, ampak tudi od razmer v sosednjih državah. Močnejše 
povezovanje evropskih dežel, razvoj vzhodne Evrope in spreminjanje razmer na področju 
bivše Jugoslavije so tisti faktorji, ki bodo - poleg domačih razmer - najmočneje vplivali na 
obseg in smeri prometa na slovenskih cestah. 

Pri oceni razvoja prometa in prometnih razmer v naslednjih 5 letih smo upoštevali naslednji 

scenarij: 

• rast prometa bo sledila današnjim trendom, razen v nekaterih smereh proti Hrvaški, kjer bo 

hitrejša 

• glede na program izgradnje AC omrežja v Sloveniji, se predvideva, da se daljinski promet 
v teh smereh v celoti preusmeri na AC 

• v obdobju naslednjih 5 letih, za katerega se že pripravlja tudi nacionalni program, do 

večjih sprememb v razvoju oz. strukturi prometa ne bo prišlo. 

Rezultati analize stanja obstoječega cestnega omrežja 

Izdelana je bila analiza stanja cestnega omrežja, prometnih, prometno-varnostnih in okolje- 
varstvenih razmer. Rezultati te analize so osnova za načrtovanje obnovitvenih del in drugih 

investicijskih posegov, s katerimi se ohranja cestno omrežje ter izboljšujejo vozni pogoji, 
prometna varnost in vplivi na okolje. 
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Ugotavljamo naslednje stanje oz.pomanjkljivosti obstoječega omrežja državnih cest (brez 
avtocest): 

G ceste II ceste Skupaj 
Kriterij Km % km % kin % 
Neustrezna kapaciteta ceste 114 8.7 14 0,4 128 2.8 
neustrezne vozne hitrosti 490 37,5 106 3,1 596 12,6 
Širina ne ustreza niti min krit. 71 5.4 1103 32.5 1174 24.8 
radiji ne ustrezajo niti min krit. 132 10,0 456 13.4 588 12.4 
vzponi - ne ustrezajo 16 1.2 54 1.6 70 1.5 
stanje vozišča - zelo slabo 316 23.8 988 29.1 1304 27.7 
Slabo 142 10.4 310 9.1 452 8.6 

makadamsko vozišče 350 10.6 350 7.5 

Objekti 

Na glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji je 1390 objektov pravokotne čiste 
razpetine večje od 5 m. 

Objekti so pregledani redno vsaki 2 leti in je poznano njihovo kondicijsko stanje glede na 
poškodbe. Po merilih metodologije, ki jo uporablja ZAG iz Ljubljane, ki opravlja redne 

preglede objektov, objekte glede na poškodovanost razvrščamo v 5 kategorij. Glede poškodb 
je zanimiva kategorija 147 zelo slabih objektov. Stopnja poškodovanosti je ugotovljena glede 
na visok rating poškodb in glede na skupno oceno stanja objekta, ki je lahko od 1 do 5, kar 

pomeni 1 kritično stanje, 2 slabo stanje, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 odlično stanje. Pri tej 
kategoriji se ocene gibljejo od 1 do 3 s tem, daje glavnina ocenjena z oceno 2. 

Poleg tega imamo še 166 slabih objektov glede na visok rating poškodb, ocene stanja pa se v 
tej kategoriji giblje med 2 in 3. Tudi v tej grupi objektov je največ ocen slabo 2. 

Poleg tega navajamo še stanje širin vozišč na objektih in sicer ima kar 303 objektov širino 

vozišča 5 m ali manj, od tega je 26 železniških nadvozov (odprtina 5 m ali manjša). Od 63 
železniških objektov ima 20 objektov višino 4 m (3 objekti) in manj kot 4 m (17 objektov) in 

predstavljajo oviro za tovorni promet. 

Glede na današnje prometne obremenitve večina mostov grajenih pred letom 1970 ne ustreza 
klasi mostov SLW 600 kN. 

Plazovi 

Zaradi geološke sestave tal, predvsem pa zaradi nepravočasnega ukrepanja je na glavnih in 
regionalnih cestah trenutno evidentiranih 121 plazov večjih razsežnosti, 28 plazov na 

brežinah in 46 usadov, ki so bolj ali manj aktivni in jih je v naslednjih letih potrebno sanirati. 
Četrtina od njih že ogroža prevoznost cest. Praviloma gre pri teh sanacijah za delne 

rekonstrukcije krajših odsekov cest z drugimi ukrepi. Ker za ta dela že več let niso 

zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in prihaja do vse več porušitev. 

Križanja z železnico 

Na državnih cestah je še vedno 99 nivojskih križanj z železnico od tega 24 glavnih in 75 na 
regionalnih cestah. 

Vrednotenje ukrepov 
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Rezultati analize kažejo stanje cestnega omrežja, ki bi za sanacijo in vzdrževanje zahtevalo 
znatno večja sredstva, kot bodo predvidoma na razpolago v naslednjih letih. Zato so vsi 
predlagani ukrepi izvrednoteni, določena pa je tudi prioriteta realizacije ukrepov. 

Pri vrednotenju so za vse ukrepe ocenjeni naslednji elementi: 

• nujnost ukrepa, ki jo določajo: stanje vozišča, prometne razmere in elementi obstoječe 
ceste (vsi elementi so merjeni in izračunani za celotno omrežje) 

• varnost in ekologija (točkovni sistem glede na analizo razmer - za črne točke - 
izračunano, za varnost na ostalem omrežju in za ekologijo ocenjeno) 

• prometno - ekonomska učinkovitost (izračunana: za zahtevnejše ukrepe po točnejši 
metodologiji, za cenejše ukrepe po enostavnejši) 

• pomen ceste - gospodarski, turistični in mednarodni (točkovni sistem, glede na pomen in 
vrsto ceste) 

• stroški investicije. 

Določanje prioritete 

Na osnovi definiranih ciljev, obsega potrebnih ukrepov ter razpoložljivih sredstev, se 

izoblikujejo kriteriji za določanje prioritete in sicer: 

1. za izbiro prioritete vlaganj v posamezne vrste ukrepov na področju cestne 
infrastrukture (čemu dati prednost: npr. rekonstrukcijam, novogradnjam, sanacijam) 

2. uteži za določanje prioritete ukrepov - znotraj posamezne vrste ukrepov (rangiranje 

posameznih ukrepov) 

V tej fazi gre torej za celovito optimizacijo vlaganj na celotnem cestnem omrežju, ki zajema 
optimizacijo med različnimi ukrepi na različnih odsekih, med različnimi ukrepi na istem 

odseku in med različnimi odseki z enakimi predvidenimi ukrepi. 

Merila in uteži, s katerimi določamo prioriteto, so neposredno odvisna od višine 
razpoložljivih sredstev in se lahko spreminjajo glede na razpoložljiva sredstva. V primeru, da 

je za posamezen ukrep predvidena variantna rešitev, se vrednotijo vse variante. 

Vsekakor je "stopnja nujnosti" tisti kriterij, ki zlasti pri nekaterih elementih (vozišče, plazovi, 
objekti, varnost), pri kritičnih vrednostih odtehta vse druge in že vnaprej določa tako del 
sredstev za posamezne vrste ukrepov kot deloma prioriteto znotraj vrste ukrepov. 

Glede na ugotovljeno stanje državnih cest so na področju obnavljanja in izboljšanja 
stanja predlagani naslednji programi del: 

4037 Periodično vzdrževanje državnih cest 

Med gradbeno-vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvajati periodično sicer pride do trajnih 

poškodb zgornjega ustroja, uvrščamo: 

• Obnavljanje najbolj dotrajanih voziščnih konstrukcij na odsekih cest, kjer krpanje ni več 
racionalno. 
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• Ohrapavljenje ali dograditev obrabnih slojev na zaglajenih voziščih, kjer so zmanjšane 

torne sposobnosti. 

• Dograditev obrabnih slojev na voziščih, kjer v preteklosti zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev niso bile voziščne konstrukcije dograjene z obrabnim slojem. 

• Korekture posameznih elementov krivin ali križišč, v območju cestnega sveta, kjer 

pogosteje prihaja do prometnih nesreč. 

• Dograditev ali obnovitev voziščnih konstrukcij na zelo obremenjenih cestnih odsekih. 

• Posodobitev - zamenjava makadamskih voziščnih konstrukcij z asfaltnimi. 

• Obnavljanje in gradnja naprav za odvodnjavanje, posebno na mestih, kjer voda ogroža 
stabilnost cestnega telesa ali ogroža varnost prometa (aqua planing, led na cestah, vodna 

erozija, ipd.). 

Na navedenih segmentih gradbenega vzdrževanja cest, objektov in naprav je bilo najmanj 
narejenega, zato je zaostanek zelo velik, saj potrebe po obnovah cest in sanacijah objektov 

daleč presegajo finančne zmožnosti vsakoletnega proračuna. Vlaganja v obnavljanje cest so 
glede na zaostanek zelo majhna, saj dosegajo le desetino potrebnih sredstev. 

Stanje voziščnih konstrukcij po zadnjem merjenju v letu 1997 - 1998 (brez makadamskih, ki 

jih je 530 km): 

Kategorija:;; 
CeSte-!::: :: Zelo slabo slabo nezadovoljivo dobro SKUPAJ 
Uttrein glavne 587 83 64 635 1.369 
Regionalne. 927 617 316 2.221 4.081 
SKUPAJ:;: j:::!::; 1.514 700 380 2.856 5.450 

Da bi se izognili zelo dragim ukrepom bi morali nujno obnoviti vsa "zelo slaba" in "slaba" 

vozišča, saj je v teh primerih vozišče že do te mere poškodovano, da zahteva ukrepe že tudi 
na spodnjem nosilnem sloju. Ocena stroškov po povprečni ceni 25 mio SIT/km znaša 55 mrd 
SIT. 

Predvideni program predstavlja zelo minimalna dela. V konkretnem primeru so bodo vsa dela 

fizično izvedena v letu 1999 in bodo le plačana iz predobremenitve leta 2000. Torej za nova 

dela ni predvidenih nič sredstev! Gospodarska škoda zaradi posledic slabih vozišč je 
vsestranska in velika. 

4040 Ureditve cest skozi naselja 

Večina teh projektov se izvaja na zahtevo in s sofinanciranjem občin, ki predvsem skozi 

naselja urejajo svojo bodisi dotrajano komunalno infrastrukturo ali gradijo novo, prav tako pa 
ob vse večjem prometu želijo zagotoviti vsaj minimalno prometno v&rnost pešcem in 
kolesarjem. 

4044 Pripravljalna dela za investicije 

Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati do dve leti prej kot 
načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primeren tempo priprave. 

Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo 
vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato so tudi stroški dokumentacije bistveno 
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narasli glede na zadnja leta. Na ceno tudi bistveno vpliva veliko povpraševanje po tovrstnih 
storitvah in pomanjkanje ustreznega kadra v Sloveniji. 

4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 

Predvidene modernizacije (asfaltiranja) so samo manjši del potreb in zahtev lokalnih 
skupnosti, običajno tovrstni ukrepi niso prometno-ekonomsko upravičeni, njihova realizacija 

pa je utemeljena iz drugih razlogov (demografija, okolje,...). 

4046 Novogradnje premostitvenih objektov 

Novogradnje objektov so predvidene predvsem zaradi potrebe po preložitvah državnih cest 
zaradi slabih tehničnih elementov. 

4048 Rekonstrukcije 

V veliki meri gre za projekte v teku ali take, za katere je že izdelana investicijsko-tehnična 

dokumentacija inje upravičenost izkazana z izdelanim investicijskim programom. 

4050 Obnove cest 

Dela predstavljajo ne samo sanacijo vozišč ampak tudi manjše korekcije tehničnih elementov 
cest za zagotavljanje varnosti vendar brez posegov izven cestnega sveta. Predvidena sredstva 

predstavljajo minimalen program, od tega je polovica že angažirana s pogodbami v izvajanju. 

4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 

Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč. Projekti 
obsegajo sanacije predvsem ali samo »črnih« križišč in drugih »črnih« točk. 

4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja 

Pri sanacijah plazov gre za delne rekonstrukcije krajših odsekov cest z drugimi ukrepi. Ker za 

ta dela že več let niso zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in prihaja do 
vse več porušitev. 

Vsakoletna neurja povzročajo obsežne poškodbe na brežinah, ki jih je smotrno čimprej 
sanirati. 

4053 Sanacije premostitvenih objektov 

Za ohranjanje objektov so nujna manjša investicijsko-vzdrževalna dela predvsem na 
hidroizolacijah, zgornjem ustroju objekta, v nekaterih primerih tudi na konstrukcijskih delih. 

Program je izdelan na osnovi pregledov objektov in predstavlja najnujnejše sanacije. 

4054 Sanacije propustov 

Nekateri objekti razpetine 3 do 5 m so v slabem stanju in jih je potrebno sanirati ali celo 

zgraditi nove; gre tako za slabe tehnične elemente, ki predstavljajo omejitve gabaritov ali za 
poškodovanost. 
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4055 Sanacije opornih in podpornih konstrukcij 

Po popisu stanja iztrošenosti oziroma poškodovanosti, so podporne in oporne konstrukcije 
potrebne sanacij v 65% vseh primerov. 

5720 Obvoznice 

Predlagane obvoznice predstavljajo samo manjši del problematike posameznih naselij v 
Sloveniji. Evidentiranih potreb po obvoznicah je skupaj 92. Izdelane so bile idejne študije in 

prometne preveritve, ne pa še tudi kompletne študije upravičenosti. Izdelana je bila tudi 
možna prioriteta vseh obvoznic. Za predlagane projekte se že izdelujejo lokacijski načrti in 

druga investicijsko-tehnična dokumentacija. Predlagana sredstva so namenjena pripravi na 
investicijo (izvedbeni projekti, odkupi, odškodnine) in v manjši meri tudi že izvedbi. 

5721 Kolesarske poti 

Nova zakonodaja predvideva izgradnjo omrežja državnih kolesarskih povezav. Na pobudo 
Avstrije in s sofinanciranjem iz programa PHARE-čezmejno sodelovanje ter predhodnimi 
pripravami tangiranih občin, bi pričeli z izgradnjo oziroma urejanjem nekaterih povezav. 

8990 Varstvo okolja zaradi prometa 

V skladu z obveznostmi iz okoljske zakonodaje mora upravljalec cest skrbeti tudi za zaščito 
pred nevarnostmi, ki jih povzroča promet bodisi do človeka, bodisi do narave (rastlin, tal, 
vode, živali,....) 

V ta namen uvajamo novo postavko z manjšimi sredstvi, saj se ureja tako še zakonodaja, kot 
tudi izdelujejo raziskovalne naloge, ki bodo podlaga ukrepom. 

Na tem mestu moramo poudariti, da pomeni posodabljanje cest, predvsem vozišč, v celoti 
izboljšanje stanja v okolju. 

2485 OBJEKTI IN OPREMA ZA DELO DRŽAVNEGA ORGANA 

2908 Investicije in investic. vzdrževanje državnih organov 

V skladu z navodili za pripravo proračuna je predvideno minimalno financiranje v osnovna 
sredstva. 

DONACIJA PHARE 

1592 R 340A/1252 Pavličevo sedlo (PHARE) 

Za izvedbo modernizacije regionalne ceste je dodatno k proračunskim sredstvom, ki so 

predvidena v rednem programu Direkcije RS za ceste potrebno dodati še donacijo programa 
PHARE. 
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2418 PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 PLAČE 

5977 Plače 

V okviru postavke so povečane .vrednosti povračil in nadomestil, višina sredstev za plače in 

dodatke pa zadošča za številčno stanje zaposlenih na dan 15 9.1999 (43). Višina sredstev ne ' 

zagotavlja povišanja dodatka na delovno dobo v letu 2000 kot tudi ne razlike zaradi določitve 
višjih količnikov za izračun plač iz naslova rednih napredovanj. Poleg tega bo Prometni 

inšpektorat RS do konca leta realiziral še dve nadomestni zaposlitvi, ki sta posledica 
upokojitev tekom leta 1999. 

S sprejemom nove zakonodaje na področju cest, telekomunikacij in letalstva se je povečal 

obseg dela, zaradi česar bodo v letu v letu 2000 potrebne dve (2) in v letu 2001 prav tako dve 
(2) novi zaposlitvi. Navedene zaposlitve so nujne za zagotovitev celovitega opravljanja 

dejavnosti inšpekcijskega nadzora skladno z veljavno zakonodajo na področju prometa in 
zveze. 

1020MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

4534 Materialni stroški 

Proračuni za delovanje inšpekcijskih služb v preteklih letih so bili prenizko planirani glede na 

delo inšpektorata zato so za leti 2000 in 2001 predvidena višja sredstva 

Materialni stroški vključujejo: izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih in sredstva za 
funkcionalno izobraževanje ( jeziki, računalništvo za 22 delavcev, seminarji), pisarniški 

material, čistilni material in storitve, storitve varovanja, založniške storitve, časopisi, revije, 
stroški oglaševalnih storitev, reprezentanca, električna energija, poraba goriv, komunalne 

storitve, odvoz smeti, telefon, telefaks, PTT, goriva in maziva , vzdrževanje, najem vozil, 
dnevnice za službena potovanja, stroški prevoza v državi, stroški prevoza tujini (Bauma, 

Pariz) in plačila pogodb o delu 

6619 Refundacija stroškov tehničnih pregledov 

Ocenjuje se, da bodo inšpektorji v letu 2000 skupno opravili približno 150 strokovnih opravil 

(sodelovanje pri tehničnih pregledih), kijih bo možno zaračunati. Na osnovi te predpostavke 
se ocenjuje prihodek v znesku 6.000.000,00 SIT, ki se bo stekal v proračun RS. Posledično 
temu je na vlogo Prometnega inšpektorata RS Ministrstva za finance predlagalo, da se odpre 

namenska postavka - konto v okviru proračuna Prometnega inšpektorata RS za pokrivanje 
stroškov, ki nastajajo v zvezi z delom komisij za tehnične preglede objektov. 

2. PROGRAMI 
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2909 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Na tej postavki predvidevamo sredstva za nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške 

opreme, kar predstavljajo sredstva za nadomestitev dotrajane opreme na lokacijah, nakup 
GSM aparatov, nakup drugih osnovnih sredstev pa predstavljajo sredstva za nakup 

fotokopirnega stroja. 

Na tej postavki so predvidena sredstva za financiranje informacijske in druge opreme. Nove 
aplikacije in operacijski sistemi zahtevajo vedno večje zmogljivosti namiznih računalnikov, 
ki jih nameravamo postopoma dokupiti, delno pa nadgraditi. Pojavila se je potreba po 

dodatnem strežniku in delovnih postajah. Prenosni računalniki za terensko delo inšpektorjev 

so nujni pripomoček. Programsko opremo (operacijski sistem) in zbirko MS Office je 
• potrebno nadgraditi v okviru pristopa k pogodbi Microsoft EA (Enterprise Agreement). 

2422 DIREKCIJA RS ZA ŽELEZNICE 

UVODNA POJASNILA IN CILJI 

Slovenske železnice prejemajo iz republiškega proračuna sredstva za vzdrževanje in razvoj 

železniške infrastrukture, sredstva za subvencioniranje storitev v železniškem potniškem in 
železniškem kombiniranem prometu. Sredstva za poravnavo obresti in glavnic za kredite, 

najete za infrastrukturno dejavnost in sredstva za poravnavo glavnic kreditov prometne 
dejavnosti, ki so bili najeti v preteklih letih, zagotavlja Ministrstvo za finance v svojem delu 

proračuna. 

Zakonske podlage za proračunska sredstva so: Zakon o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju 

javnega podjetja Slovenske železnice (Url. RS 71 -2583/93 - v nadaljevanju Zakon o 
železnici), Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture (Url. RS 13- 
934/96), Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Url.SFRJ 26-324/91) ter Zakon o 

ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (Url. SRS 28-1402/81). 

Opravljanje in financiranje vzdrževanja železniške infrastrukture, storitev železniškega 
potniškega in kombiniranega prometa ter investicij v železniško infrastrukturo, so določeni s 
pogodbami, kijih sklene vlada s Slovenskimi železnicami. S pogodbami se izvajalec obveže, 
da bo pri opravljanju storitev dosledno upošteval načela smotrnosti in varčnosti ter 

zagotavljal dogovorjen obseg in kakovostno raven storitev. 

Na posameznem področju so cilji za leto 2000 naslednji: 

1. V železniškem potniškem prometu 

Predvideno je, da bo opravljen naslednji obseg storitev: 

2000 

Prepeljani potniki (000) 
potniški kilometri (mio) 

14.098 
638 

2. V železniškem kombiniranem prometu 
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Predvideno je, da bo opravljen naslednji obseg storitev: 

2000 

Kontejnerski promet (TEU) 
spremljani oprtni promet (kamioni) 

106.606 
25.674 

2. V železniški infrastrukturi 

: Zagotoviti nepretrgano in pravilno delovanje sredstev in naprav in ustvariti take 
razmere za odvijanje prometa, ki bodo vsaj na ravni dosedanjih 

: Skrbeti za varen in urejen železniški promet 
: Dokončati investicije oziroma posamezne faze investicij, ki so v teku in 

investicije s katerimi bodo izvršene sanacije objektov in naprav, kijih zahteva 
republiški prometni inšpektorat 

: Primerno tehnično opremiti vzdrževalne službe (stroji, instrumenti, vozila) in jim 

zagotoviti ustrezne pogoje za delo. 

Predvidena proračunska sredstva znašajo 26.533.096 tisoč tolarjev in so namenjena 
za: 
 v tisoč tolarjev 

1. Uprava in administracija 76.884 
2. Financiranje javnih služb 1.847.724 
3. Programi 24.606.488 

Skupaj 26.533.096 

Za sredstva iz naslova subvencij ter sredstva za tekoče vzdrževanje in investicijsko 

vzdrževanje, ki ga Slovenske železnice opravljajo v lastni režiji, ni predvideno odvajanje 
davka na dodano vrednost. 

\ 

Zaradi zmanjšanja obsega sredstev za investicijske naložbe, ki bodo financirane iz proračuna, 

bo potrebno, da Republika Slovenija izda poroštvo za najem kredita v znesku 30 mio USD, s 
katerim bo zagotovljena nadaljnja, nujno potrebna modernizacija železniške infrastrukture na 
V. koridorju. 

Vse kreditne obveznosti za železniško infrastrukturo in glavnice kreditov, ki so bili v 
preteklih letih najeti v prometni dejavnosti, bodo v letu 2000 v celoti pokrite iz proračunskih 

postavk Ministrstva za finance. 

Predvidene subvencije za pokrivanje storitev v potniškem prometu in trenutni nivo cen 

prevoznih storitev v notranjem potniškem prometu, ne zagotavljajo pozitivnega poslovanja 
dejavnosti potniški promet, zlasti ob dejstvu, da bodo v letu 2000 znašali stroški financiranja 

novih voznih sredstev 385 mio tolarjev. Razkorak med cenami javnih cestnih prevozov in 
cenami železniških prevoznih storitev, seje namreč v septembru 1999, glede na leto 1993, 

potrojil, saj so bile cene javnega cestnega prevoza v letošnjem septembru že za 90 % višje od 
cen v železniškem notranjem prevozu. 
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Za zagotovitev prihodkov, ki bodo v letu 2000 pokrili odhodke, bodo poleg subvencij iz 

proračuna potrebna naslednja zvišanja cen prevoznih storitev v notranjem potniškem 
prometu: konec leta 1999 za 6 %, v marcu 2000 za 8 % in v maju 2000 za 6 %. 

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

ZNESEK PLANIRANIH SREDSTEV: 76.884 tisoč tolarjev 

1010 PLAČE 

6608 Plače 

S sprejemom Zakona o železniškem prometu bo dana zakonska podlaga za ustanovitev 
Direkcije Republike Slovenije za železnice. Direkcija bo opravljala tehnične in nekatere 

upravne naloge na področju graditve, modernizacije, vzdrževanja in uporabe javne železniške 

infrastrukture ter izvajanja javnih gospodarskih družb s področja železniškega prometa. 
Direkcija Republike Slovenije za železnice bo organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze. 

Ustanovitev je v skladu s smernicami prilagajanja EU. V letu 2000 predvidevamo 16 novih 
zaposlitev. Sredstva za plače se bodo zagotovila iz proračunske rezerve. 

1020 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

6671 Materialni stroški 

Po predlogu Zakona o železniškem prometu, ki je v zaključni fazi obravnave v Državnem 

zboru RS, je predvidena ustanovitev Direkcije za železniški promet. Stroški, vključeni na tej 
postavki, so nujni za normalno delovanje Direkcije RS za železnice in vključujejo pisarniški 

material, obratovalne stroške, potne stroške, prevozne stroške in druge materialne stroške. 

2. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

Znesek planiranih sredstev: 1.847.724 tisoč tolarjev 

Sredstva so predvidena za naslednje namene: 

v tisoč tolaijev 
Naziv postavke Plan 2000 

6610 Gospodarjenje in upravljanje z železniško 
infrastrukturo 

4025 Tekoče vzdrževanje 

Zavarovalne premije 

4100 Subvencije javnim podjetjem 
Upravni stroški 
Splošni stroški 

1.847.724 

385.344 

385.344 

1.262.380 
670.849 
591.531 
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4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
Oprema sekcij 

200.000 
200.000 

Zakonske podlage: Zakon o železnici, Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu, 
Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa. 

Gospodarjanje in upravljanje z železniško infrastrukturo 

4025 Tekoče vzdrževanje 

Skladno z dogovorom z zavarovalnico o preureditvi zavarovanja premoženja in glede na 
škodna dogajanja v letih 1996, 1997 in 1998, je v letu 2000 predvidena za 21,7 % višja 
zavarovalna premija. 

Slovenske železnice imajo sedaj zavarovana vsa sredstva železniške infrastrukture. V kolikor 

ne bodo iz proračuna zagotovljena potrebna sredstva, bo potrebno iz zavarovanja izločiti 
določena osnovna sredstva. 

4100 Subvencije javnim podjetjem 

Upravni stroški, ki so predlagani v višini 670.849 tisoč tolarjev, so glede na leto 1999 večji za 
6 %. Zajemajo del stroškov uprave Slovenskih železnic, ki po dogovorjenih merilih odpade 
na infrastrukturo. Celotni stroški uprave Slovenskih železnic so predvideni v višini 3.542.736 

tisoč tolarjev. Na stroške dela, ki jih določa obstoječa zakonodaja in dogovorjeno gibanje 
plač v obdobju 1999-2001, odpade 85,9 % vseh stroškov. Preostali del stroškov uprave je 

glede na leto 1999 večje le za 3,2 % in je rezultat ukrepov za racionalizacijo poslovanja 
Slovenskih železnic. 

Znesek, ki je v proračunu predlagan za leto 2000 je za 95,0 mio tolarjev nižji od potrebnega 

zneska. Razliko krije infrastrukturna dejavnost s prihodki, ki jih ustvari na trgu z 
dopolnilnimi dejavnostmi. 

Splošni stroški, ki so predlagani v višini 591.531 tisoč tolarjev, so glede na leto 1999 večji za 
6 %. Dejanski stroški iz tega naslova bodo znašali 616.280 tisoč tolarjev, tudi to razliko bodo 

pokrivali prihodki, kijih ustvari dejavnost na trgu z dopolnilnimi dejavnostmi. 

Večji stroški, ki so izkazani kot splošni stroški infrastrukture so stroški bančnih storitev in 

plačilnega prometa, ki sestavljajo dobro tretjino teh stroškov, stroški stavbnega zemljišča, 
stroški urejanja zemljiško knjižnih zadev, članarine in financiranje projektov mednarodnih 
organizacij in drugi manjši stroški. 

4023 Nakup drugih osnovnih sredstev 

V postavki so zajeti nakupi nujne opreme, ki jo sekcije infrastrukture potrebujejo pri svojem 
delu. 

26. oktober 1999 1165 poročevalec, št. 74/VII 



Nabavljena bodo intervencijska vozila za naglo posredovanje, lahki progovzdrževalni stroji, 
oprema in instrumenti za vzdrževanje SV in TK naprav ter instalacij stabilnih naprav 

elektrovleke, cestna vozila kot nadomestilo dotrajanega voznega parka, varilna oprema in 
stroji za izvedbo termitskih varov ter nujna oprema za pomožni vlak. 

Potreben je tudi nakup merilnih inštrumentov za ugotavljanje stanja proge in progovnih 

naprav, nakup programske opreme za obdelovanje rezultatov meritev in analize stanja 

prenosnih agregatov za omogočanje dela ponoči in v izrednih razmerah ter nakup dotrajane 
hidravlične opreme na obstoječih sredstvih za posredovanje in utirjanje tirnih vozil po 

izrednem dogodku. 

3. PROGRAMI MINISTRSTEV 

Znesek planiranih sredstev: 24.608.488 tisoč tolarjev 

Sredstva so predvidena za naslednje namene: 
v tisoč tolaijev 

Naziv postavke Plan 2000 

6613 Izvajanje prometne politike 

4100 Subvencije javnim podjetjem 

Subvencioniranje storitev v potniškem prometu 
Subvencioniranje storitev v kombiniranem tovornem prometu 

6609 Gradnja in vzdrževanje tirnega fonda 
4025 Tekoče vzdrževanje 

Sprotno vzdrž. signalno varnost, in telekomunikac. naprav 
Sprotno vzdrž. vozne mreže in elektroenergetskih objektov 
Sprotno vzdrževanje prog in visokih zgradb 

4202 Nakup opreme 
Računalniška in komunikacijska oprema 
Dopolnitev SV naprav 
Dopolnitev TK naprav 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije 
Remonti magistralnih prog 
Odprava odločb PIRŠ 
Povečanje hitrosti Ljubljana-Maribor 
Nova železniška povezava z Madžarsko I. del 
Lastna udeležba EBRD/EIB 
Sofinanciranje obvoznice Maribor (DARS) 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
Investicijsko vzdr.vozne mreže in elektroenergetskih objektov 
Investicijsko vzdr. signalno varnost. In telekomunikac. naprav 
Investicijsko vzdrževanje prog 

4208 Študije o izvedlj. projektov 
Projektna dokumentacija 

1024 Sredstva od prodaje nepremičnin - prožeto od Slovenskih železnic 
4200 Nakup zgradb in prostorov 

6615 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

10.480.821 

10.480.821 

8.995.800 
1.485.021 

12.373.738 
7.084.611 
1.682.310 

968.497 
4.433.804 

393.000 
293.000 

50.000 
50.000 

2.892.463 
622.500 

15.000 
380.839 

1.139.124 
730.000 

5.000 
1.703.664 

250.153 
425.348 

1.028.163 
300.000 
300.000 

1.362.176 
1.362.176 

2.000 
2.000 
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6616 Lastna udeležba in EU donacije 
LSIF - lastna udeležba 
ISPA 
Nivojska križanja 

Skupaj 

389.753 
100.000 
10.000 

279.753 

24.608.488 

Zakonske podlage: Zakon o železnici, Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu, 
Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa, Nacionalni 

program razvoja slovenske železniške infrastrukture. 

Izvajanje prometne politike 

4100 Subvencije javnim podjetjem 

Slovenske železnice prejemajo iz proračuna sredstva za subvencioniranje storitev v 

potniškem in kombiniranem tovornem prometu. 

' Obseg in kakovost dela v železniškem potniškem prometu bosta zagotovljena z voznim 
redom. Slovenske železnice bodo v letu 2000 prepeljale 14.098 tisoč potnikov in opravile 638 

mio potniških kilometrov. Glede na število potniških kilometrov v notranjem in 
mednarodnem prometu na magistralnih in stranskih progah in ob povprečni zasedenosti 

vlakov, bo znašala predvidena subvencija v potniškem prometu 14,10 SIT za 1 potniški 
kilometer, kar je 6,2 % več kot v letu 1999. 

Ob teh proračunskih sredstvih so predvidene naslednje korekcije cen v notranjem potniškem 
prometu: konec leta 1999 za 6 %, marca 2000 za 8 % in maja 2000 za 6%. Treba pa je 
omeniti, da bodo stroške potniškega prometa v letu 2000 bremenili tudi stroški financiranja 
novih voznih sredstev, ki znašajo 385 mio tolarjev. 

Kombinirani tovorni transport se v evropskih državah razvija kot ena izmed perspektivnih 
oblik transporta v prihodnosti. Zanj je zainteresirana tudi Slovenija, ki ga kot ostale evropske 

države s subvencijami vzpodbuja. Predvidena subvencija bo pokrila razliko med stroški 
prevozov in prihodki, ki jih bo mogoče doseči na trgu transportnih storitev. 

Načrtovan obseg dela, ki znaša v kontejnerskem prometu 106.606 TEU in v spremljanem 
oprtnem prometu prevoz 25.674 kamionov, bo glede na leto 1999 v kontejnerskem prometu 

večji za 21,3 %, v spremljanem oprtnem prometu pa večji za 64,9 %. 

Gradnja in vzdrževanje tirneea fonda 

4025 Tekoče vzdrževanje 

Osnovna izhodišča za načrtovanje tekočega vzdrževanja prog, SV in TK naprav, vozne mreže 
ter elektroenergetskih naprav so zajeta v opredeljenih ciljih na področju železniške 

infrastrukture, ki so naslednji: 

• zagotoviti usposobljenost prog, progovnih in drugih naprav, objektov in drugih 
sredstev, tako da bo zagotovljeno odvijanje rednega in varnega prometa najmanj na enakem 
kakovostnem nivoju kot v preteklem letu, 

26. oktober 1999 1167 poročevalec, št. 74/VII 



• sanirati objekte in naprave, ki izhajajo iz odločb PIRŠ; 

Sprotno vzdrževanje se opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega redne preglede, 
odpravljanje nepravilnosti, popravljanje manjših poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih 
delov, s čimer se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje železniške infrastrukture, niso 

pa odpravljene slabosti in kritične točke na napravah. 

Obseg in vrsta del pri sprotnem vzdrževanju infrastrukturnih objektov sta določena s 
pravilniki in spremljajočimi navodili in normativi, neizvršitev načrtovanega obsega dela 
ogroža varen in urejen železniški promet. 

Potreba po sredstvih za tekoče vzdrževanje železniške infrastrukture je vsako leto večja, saj je 
zaradi prenizkih vlaganj v posodobitev infrastrukture, stanje le-te vedno slabše. Odpisanosti 
osnovnih sredstev je že preko 80 %, tako da bo s predvidenimi sredstvi, ki so glede na leto 

1999 večja za 9 %, le z velikimi napori mogoče zadržati stanje naprav in objektov na 

tehnično še zadovoljivi ravni. 

4202 Nakup opreme 

V skladu z strategijo razvoja informacijskega sistema Slovenskih železnic je v obdobju 2000- 
2002 potrebno prenoviti celotni poslovni informacijski sistem SZ (PIS), medtem ko je pri 
tehničnem informacijskem sistemu TIS (ISUP) predvidena oz. potrebna le zamenjava 

centralnega računalnika. Sredstva so predvidena za nabavo dela strojne in programske 
opreme, kije namenjena infrastrukturni dejavnosti. 

Nadalje je v okviru te postavke predvidena zamenjava tridesetih zastarelih kretniških 
pogonov s hidravličnimi ter izvedba treh manjših podprojektov: 

• izgradnja pristopnega omrežja z izvedbo strukturiranega ožičenja ter nakup in inštalacija 
aktivne mrežne opreme za razširitev telekomunikacijskega omrežja 

• modernizacija UKV naprav na postajah, ki zajema nadomestilo obstoječih UKV naprav in 
razširitev UKV omrežja 

• medsebojna povezava lokalnih računalniških omrežij 

i 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije 

Za izvedbo remontov magistralnih prog je v okviru sredstev predvideno dokončanje remonta 
Divača-Rodik-Kozina v višini 77,5 mio tolarjev in dokončanje remonta Murska Sobota- 

Puconci v višini 545 mio tolarjev. 

V okviru postavke odprave odločb PIRŠ je predvideno dokončanje obnove mostne 
konstrukcije preko Save v km 538+019 proge Zidani most - Ljubljana, ki je bila 
poškodovana ob iztirjenju tovornega vlaka leta 1997. 

Izvajanje projekta posodobitve infrastrukture za potrebe načrtovanega povečanja hitrosti 

vožnje vlakov na progi Liubliana-Maribor. je projekt, ki je bil planiran že v planu investicij 
za leto 1997, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil realiziran. Projekt je s 

podpisom pogodbe o nabavi treh vlakov z nagibno tehniko nujen in ga ni mogoče več 
odlagati. 
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Za nadaljevanje del, ki so potrebna predvsem za povečanje hitrosti na posameznih progovnih 

odsekih na hitrost 100 km/h, je potrebno v letu 2000 zagotoviti finančna sredstva za naslednje 
objekte in naprave: 

• predelava polkompenzirane vozne mreže v polnokompenzirano 

• montaža in dopolnitev signalno varnostnih naprav (avtostop, prestavitev vklopnih 
kontaktov na obstoječih ACPr, ureditev signalov in signalnih oznak) 

• ureditev potnih prehodov, ki so danes zavarovani z Andrejevim križem ter se na njih 

predvideva hitrost večja kot 100km/h ( ukinitev, povezava z urejenimi potnimi prehodi ali 
izvedba izvennivojskih križanj). 

Za povečanje hitrosti na odseku Ljubljana-Maribor se bodo v sklopu programa remontov 
prog, izvedle tudi vse potrebne obnove zgornjega ustroja. 

V času priprave in gradnje proge Puconci-Hodoš državna meja, ki bo povezala mrežo 
slovenskih in madžarskih prog, začete v letu 1997 in financirane pretežno iz kreditov 

domačih bank v višini 13.233,2 mio tolarjev, so se v letu 1999 spremenili pogoji zaradi 
uvedbe Zakona o davku na dodano vrednost, nastala pa so tudi dodatna in nepredvidena dela, 
kar predstavlja skupno 2.501,0 mio tolarjev. Dodatna in nepredvidena dela so nastala v 

glavnem na deponiji odvečnega zemeljskega materiala Kuštanovci, zaradi dodatnih 
zahtevkov za postavitev protihrupnih ograj, sanacije nastalih plazov v območju predusekov 

predora Stanjevci in del na SV napravah. Skupna vrednost dodatnih in nepredvidenih del 
znaša 686,3 mio tolarjev. Ostala sredstva so namenjena za plačilo nadzora, odškodnin in 
DDV. 

V okviru postavke lastna udeležba EBRD/EIB se bo v letu 2000 nadaljevalo izvajanje 

podprojekta modernizacija SV naprav na progi Ljubljana-Sežana. Za zagotavljanje lastnega 

deleža so predvidena sredstva v višini 730,0 mio tolarjev. Večji del potrebne lastne udeležbe 
(1.500,0 mio tolarjev) bo zagotovljen iz kreditov domačih bank. 

Predvidena vrednost celotne investicije, ki poteka od leta 1997 dalje, znaša 5.639,0 mio 
tolarjev. Projekt bo zaključen v letu 2001. 

V sklopu izgradnje zahodne obvoznice Maribor bo v neposredni bližini železniške postaje 

Maribor Studenci zgrajen podvoz pod železniško progo. Dolžina podvoza omogoča rezervat 
za južni tir, ki je predviden po dolgoročnem planu R Slovenije in gradnjo matičnega 

industrijskega tira na severni strani proge. Hkrati pa je v območju podvoza predvideno tudi 
železniško postajališče. Zaradi posodobitve železniške infrastrukture bodo Slovenske 

železnice sofinancirale investicijo. 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 

Sredstva, ki so v letu 2000 potrebna za investicijsko vzdrževanje in obnovo infrastrukturnih 

objektov, so glede na leto 1999 večje za 5,3 %. Zagotovila bodo delovanje sredstev in naprav 
v času trajanja njihove življenjske dobe ter preprečila uvedbo dodatnih počasnih voženj in s 

tem povezanih večjih stroškov, zmanjševanje kvalitete storitev in s tem zmanjševanje obsega 
dela in prihodkov. Prav tako bo mogoče obdržati mednarodno deklarirane osne obremenitve 
na posameznih progah in s tem preprečiti omejitev nakladanja vagonov oziroma preusmeritev 
mednarodnega tranzitnega tovora. 
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Manjši del sredstev (469,6 mio tolarjev) bo porabljen za vzdrževalna dela , ki jih bodo 

opravile sekcije Slovenskih železnic v lastni režiji, storitve zunanjih izvajalcev so predvidene 
v višini 1.234,1 mio tolarjev. 

t 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

Predvidena sredstva so namenjena financiranju projektne dokumentacije, izdelavi razvojnih 

študij, programov in projektov, ki so predvidene z Nacionalnim programom razvoja 
Slovenske železniške infrastrukture. 

Prioritetni projekti, ki jih je treba pripraviti, so projekti iz Nacionalnega programa razvoja 
slovenske železniške infrastrukture, za katere bo šele potrebno pridobiti sredstva 
mednarodnih finančnih inštitucij. Pogoj za to so izdelane študije upravičenosti, idejni 

projekti, investicijski programi, za samo izvedbo pa tudi projekti za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in projekti za izvedbo. 

V ta okvir sodijo projekti za izvedbo remontov magistralnih prog (najmanj 50 km na leto), 

projekti za obnovo vozne mreže, projekti modernizacije proge Pragersko- Ormož-Murska 

Sobota, projekti za izgradnjo II. tira na odseku Ljubljana-Jesenice, projekt povečanja hitrosti 

na odseku Ljubljana-Maribor, projekt modernizacije proge Jesenice-Nova Gorica-Sežana, ter 

idejno gradbene rešitve za izdelavo prostorskih planov za gradnjo hitre proge Trst -Ljubljana 
in obnovo opuščenih koridorjev prog. 

Sredstva od prodaje nepremičnin - prevzetih od Slovenskih železnic 

4200 Nakup zgradb in prostorov 

Gradnja proge Puconci-Hodoš-drž. meja je pretežno financirana iz kreditov domačih bank v 
skladu z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti SZ. Ob gradnji bodo zaradi 

sprejetega zakona o DDV nastali spremenjeni pogoji podražitve pogodbenih del v višini okoli 
1.500 mio tolarjev. 

Opozoriti pa je potrebno, da bo ta podražitev skoraj v celoti pokrita s prodajo premoženja 

Slovenskih železnic, ki pa še ni v celoti definirana. Najkasneje do sredine leta 2000 bo 
potrebno pridobiti investitorje za nakup premoženja Slovenskih železnic in v istem letu tudi 
zagotoviti plačilo kupnin. 

Lastna udeležba in EU donacije 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 

Sredstva so namenjena za plačilo lastne udeležbe LSIF pri posodobitvi proge Ormož-Murska 
Sobota, in sicer postaj Ivanjkovci, Ljutomer in Beltinci ter sanacije odseka Žerovinski klanec. 

Dela bodo obsegala modernizacijo signalno varnostnih naprav in podaljšanje tirov na zgoraj 
imenovanih postajah ter izvedbo dodatnih zavarovanj na osmih nivojskih križanjih. 

Sredstva so namenjena lastni udeležbi ISPA za posodobitev V.železniškega koridorja. 
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Sredstva so namenjena za modernizacijo cestnih križani ter za izgradnjo obvoznih cest, in 

sicer: 
v tisoč tolarjev 

na progi Ljubljana-Jesenice 2 prehoda med Medvodami in Kranjem 

na progi Ljubljana-Metlika 2 prehoda 
na progi Maribor-Prevalje 2 prehoda 
na progi Pivka-Ilirska Bistrica 
na progi Ljubljana-Kamnik izgradnja povezovalnih poti in posodobitev ACS 
sistema s kontrolnimi signali 

85.000 
80.000 
60.000 
45.000 

9.753 

S tem bo sedem prehodov, zavarovanih z Andrejevim križem, posodobljeno z avtomatskimi 
zapornicami, ukinjen bo en cestni prehod. 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

24: MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

poročevalec, št. 74/VII 1172 26. oktober 1999 



A. Bilanca odhodkov 

2. VIADNI PRORAČUNSKI U PORABNIKI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2401 Gospodarjenje z železniško infrastrukturo 
2405 Nadzor pomorskega prometa 
2406 Nadzor zračnega prometa 

3 Programi 
2451 Subvencija v železniškem prometu 
2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture 
2456 Gradnja avtocest 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 
2492 Lastna udeležba in donacije EU 

J. 

!2412JUpri^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 
9990 Prodaja driavnega premoženja in zavarovalnine 

2 Financiranje javnih služb 
2405 Nadzor pomorskega prometa 

3 Programi 
2453 Objekti in oprema v pomorskem prometu 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 

J . 

12413 [Uprava RS za zračno plovbo 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2406 Nadzor zračnega prometa 

3 Programi 
2454 Objekti in oprema v zračnem prometu 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 

t241j^UpravaJl^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2407 Sofinanciranje nekomercialnih RTV postaj 

3 Programi 
2455 Objekti in oprema telekomunikacij 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 

JI 

^41^|Direkcij^R^^este 
1 Uprava In administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih alužb 
2402 Sofinanciranje AMZS 

73.73S.32S 
51.326.211 | 

921.851 
431.452 
490.400 

1.411.584 
1.411.584 

0 

48.992.776 
8.602.231 

13.936.965 
26.451.000 

2.580 
0 

579.264 
134.309 
113.610 
20.699 

0 
26.810 
26.810 

418.144 
417.066 

1.078 
1.595.841 

662.290 
641.420 

20.871 
499.396 
499.396 
434.155 
433.596 

559 

494.649 I 
136.546 
103.476 
33.070 

261.134 
261.134 

96.969 
96.199 

770 
19.512.709 | 

309.741 
192.877 
116.865 

7.831.300 
100.000 

83.604.113 88.622.457 106.0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998 (1) 1999 (2) 2000 (3) 4:3/2 

2403 Tekoče vzdrževanje in gospodar, s cestno infrastr. 
3 Programi * 

2457 Objekti in oprema v cestnem prometu 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 

7.731.300 
11.371.668 
11.370.070 

1.597 

9.241.957 
10.610.355 
10.608.555 

1.800 

;241^|Prometni inšpektorat RS 226.650 I 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 

225.450 
. 193.561 
.. 31.889 

1.200 
1.200 

276.379 
237.249 

39.130 
1.284 
1.284 

2422 [Direkcija RS za železnice 01 
1 Uprava in administracija 

1020 Materialni in drugi stroški 
2 Financiranje javnih služb 

2401 Gospodarjenje z železniško infrastrukturo 
3 Programi 

2451 Subvencija v železniškem prometu 
2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture 
2458 Prodaja državnega premoženja 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 
2492 Lastna udeležba in donacije EU 

.11 . 

A. Bilanca odhodkov 
5o~ tekožT odhodki 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

73.735.325 
I j 17.396.217J j 

83.604.113 
18.941.455 I 

1.429.854 
1.187.062 

33.256 
123.049 
56.869 

6.460 
5.781 

17.376 
209.689 
124.106 
83.642 

726 
1.214 

15.756.401 
352.450 
695.112 
189.281 
45.701 

149.416 
12.659.046 

199.912 
14.154 

1.451.330 
273 
273 

1.631.524 
1.345.080 

36.019 
142.605 
67.135 

7.781 
11.500 
21.404 

246.858 
146.599 
97.981 

855 
1.423 

17.062.573 
465.189 
803.368 
214.455 

75.985 
197.285 

13.858.018 
285.705 
25.000 

1.137.568 
500 
500 

11.871.000 
11.034.236 
11.031.836 104.0 

2.400 133,3 

128,4 
104,0 

27T663J ' 297.271 

285.586 
233.061 

52.525 
11.685 
11.685 

1033 
98,2 

134,2 
910,0 
910,0 

26.533.096 
76.884 
76.884 

1.847.724 
1.847.724 

24.608.488 
10.480.821 
12.373.738 

1.362.176 
2.000 

389.753 

88.622.457 106.0 

poročevalec, št. 74/VII 1174 26. oktober 1999 



A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

TEKOČI TRANSFERI 
410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 

501! INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

STJ INVESTICIJSKI TRANSFERI 
430 Investicijski transferi 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 

12.195.028 

12.092.132 
12.092.132 

100.000 
100.000 

2.896 
2.896 

17.693.080 I 

17.693.080 
9.830 

29.366 
564.304 

80.973 
8.539.517 
5.346.056 

925.048 
2.197.984 

26.451.000 
26.451.000 
26.451.000 

14.136.422 

14.016.422 
14.016.422 

120.000 
120.000 

0 
o 

17.526.236 I 

17.526.236 
0 

25.000 
713.558 

1.320 
7.688.996 
6.055.151 

690.085 
2.352.126 

33.000.000 

33.000.000 
33.000.000 

11.878.201 

21.681.540 

11.743.201 
11.743 201 

135.000 
135.000 

0 
0 

21.681.540 
1.362.176 

249 540 
1.391.301 

211.136 
10.537.131 
4.285.571 

655.711 
2.988.974 

33.000.000 

84.0| 

83,8 
83.8 

112.5 
112.5 

123,7| 

123,7 

998.2 
195.0 

137.0 
70.8 
95.0 

127.1 

is 
33.000.000 
33.000.000 

100,0 
100.0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 
II Uprava in administracija 

1010 Plače 
2411 3021 Plaće 

3039 Plače 
3097 Plače 
3098 Plače 
3091 Plače 
5977 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
2411 1568 Stroški TER projekta 

1569 Članstvo v mednarodnih organizacijah 
3345 Materialni stroški 
3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
4154 Materialni stroški - Železnice 
4155 Strokovno razvojne naloge 
5498 Strokovno razvojne naloge 
3363 Materialni stroški 
3421 Materialni stroški 
3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
3422 Materialni stroški 
3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
5708 Najemnine in zakupnine 
6618 Merjenje kakovosti rokov prenosa v mednarodnem poštnem 

prometu 
8474 Obisk papeža Janeza Pavla II. 
1130 Informiranje 
1131 Izobraževanje 
3415 Materialni stroški 
4534 Materialni stroški 
6619 Refundacije stroškov tehničnih pregledov 
6671 Materialni stroški 

9990 Prodaja državnega premoženja in zavarovalnine 
2412 8399 Nakup opreme • sredstva odškodnine 

2412 
2413 
2414 
2415 
2418 

2411 
2411 
2411 
2411 
2411 
2411 
2412 
2413 
2413 
2414 
2414 
2414 
2414 

2415 
2415 
2415 
2415 
2418 
2418 
2422 

'2 Financiranje javnih služb 
2401 Gospodarjenje z železniško infrastrukturo 

2411 4211 Zavarovalne premije 
2411 4209 Upravni stroški 
2411 4210 Splošni stroški 
2422 6610 Gospodaijenje in upravljanje z železniško infrastrukturo 

2402 Sofinanciranje A MZS 
2415 1117 Sofinanciranje AMZ 

2403 Tekoče vzdrževanje in gospodar, s cestno infrastr. 
2415 4036 Redno vzdrževanje javnih cest 
2415 4038 Upravljanje in varstvo cest 

2405 Nadzor pomorskega prometa 
2411 5747 Hidrografske meritve slovenskega morja 
2412 5556 Materialni stroški za pomorski promet 
2412 7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe 

2406 Nadzor zračnega prometa 
2411 6755 Preiskovalni organ v letalskem prometu 

73.735.325 
2.390.188 
1.676.396 

431.452 
113.610 
641.420 
103.476 
192.877 
193.561 

713.792 
14.034 

117.930 
159.135 
38.240 

0 
0 

161.061 
20.699 
13.475 
7.395 

28.693 
4.377 

0 
0 

0 
3.899 
3.601 

109.365 
31.889 

0 
0 
0 
0 

10.030.224 
1.411.584 

296.486 
592.581 
522.517 

0 
100.000 

100.000 
7.731.300 

6.708.386 
1.022.914 

26.810 
0 

15.090 
11.720 

499.396 

i r 
J L 

83.604.113 
2.951.776 
1.932.637 

504.789 
131.642 
697.798 
119.821 
241.338 
237.249 

1.018.425 
18.690 

156.632 
178.064 
66.550 

110 
55 

187.194 
36.200 
15.647 
7.598 

37.658 
5.342 

11.055 
0 

25.000 
7.500 

10.000 
216.000 

39.130 
0 
0 

714 
714 

11.909.679 
1.507.572 

316.647 
632.877 
558.048 

0 
120.000 

120.000 
9.241.957 

7.621.957 
1.620.000 

69.650 
30.000 

* 25.650 
14.000 

541.960 

88.622.457 106.0 
3.209.719 

15.238.063 

108,7 
2.103.787 

512.216 
139.721 
813.964 
135.106 
269.719 
233.061 

1.105.932 
24.866 

152.420 
267.122 

0 
0 
0 

135.734 
42.850 
19.000 
8.000 

43.868 
4.310 

13.775 
2.578 

0 
10.000 
12.000 

240.000 
46.525 

6.000 
76.884 

0 
o 

108,9 
101.5 
106,1 
116.7 
112.8 
111,8 
98.2 

108.6 
133,0 
97.3 

150,0 
0,0 
0,0 
0,0 

72,5 
118,4 
121.4 
105,3 
116.5 
80,7 

124.6 

0,0 
133,3 
120.0 
111.1 
118,9 

0,0 
0,0 

128,0 
1.847.724 

0 
0 
0 

1.847.724 
135.000 

135.000 
11.871.000 

9.817.000 
2.054.000 
108.850 

40.000 
53.850 
15.000 

819.696 
21.655 

122,6 
0,0 
0,0 
0,0 

112,5 
112,5 

128,4 
128,8 
126.8 

156,3 
133,3 
209.9 
107,1 

151,3 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) -4:3/2 

2413 3813 Materialni stroški vodenja zračnega prometa 
2413 1577 Izdelava Studije za mednarodni center KL in izdelave drugih 

Studij 
2413 5220 Šolanje kontrolorjev letenja 
2413 7738 Strokovno usposabljanje in utjenje letalskega in drugega osebja 

2407 Sofinanciranje nekomercialnih RTV postaj 
2414 7804 Najem satelitskega kanala za slovenski program 
2414 7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV 

Slovenija 
2414 7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne 

programe 
3 Programi 

2451 Subvencija v železniškem prometu 
2411 5196 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu 
2411 5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem tovornem prometu 
2422 6613 Izvajanje prometne politike 

2452 Gradnja in vzdrževanje železniške infrastrukture 
2411 1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih in telekomunikacijskih 

naprav 
2411 1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov 
2411 1675 Sprotno vzdrževanje prog 
2411 4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti 
2411 4152 Subvencije iz obveznosti iz kreditov EIB in EBRD 
2411 5679 Financiranje izgradnje madžarske proge 
2411 1572 Remonti 
2411 1573 Gretje kretnic 
2411 1574 Zamenjava registrofonov 
2411 1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih 

objektov 
2411 1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprave 
2411 1665 Investicijsko vzdrževanje prog 
2411 2917 Sofinanciranje zavarovanj in modernizacija zavarovanj CPR 
2411 2926 Oprema sekcij 
2411 2932 Projektna dokumentacija 
2411 4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ 
2411 4244 Povečanje kapacitete proge Divača - Koper 
2411 4450 Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture 
2411 6407 Odprava odločb PIRŠ 
2411 6411 Sanacija predorov 
2411 6415 Postajališče Devova - Ljubljana 
2411 6437 RDZ Ljubljana - Sežana 
2411 7288 Nova železniška povezava z Madžarsko 
2411 7721 Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor 
2411 7722 Elektroalarmne naprave na odseku Ljubljana - Zidani Most 
2411 7735 Računalniška in komunikacijska oprema 
2422 6609 Gradnja in vzdrževanje tirnega fonda 
2422 6614 Poplačilo obveznosti SŽ za investicijske kredite 

2453 Objekti in oprema v pomorskem prometu 
2412 3830 Oprema za varnost pomorskega prometa 
2412 5707 Oprema za srednjo pomorsko šolo in fakulteto za pomorstvo in 

promet 
2412 6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 

2454 Objekti in oprema v zračnem prometu 
2413 1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in maneverskih površin 

letališča Maribor ter ostale opreme 

450.330 
6.202 

33.069 
9.796 

261.134 
155.576 
77.299 

28.258 

61.314.912 
8.602.231 

7.950.180 
652.051 

0 
13.936.965 

1.525.441 

827.184 
3.909.134 

738.400 
2.374.803 

0 
1.324.494 

50.000' 
19.977 

223.037 

378.492 
913.225 
150.000 
79.981 

219.999 
79.998 

200.000 
10.000 

200.000 
79.996 

4.966 
49.989 

507.868 
0 

39.984 
29.998 

0 
0 

417.066 
8.155 

0 

408.911 
433.596 

90.424 

470.536 
3.728 

55.087 
12.609 

428.540 
226.333 
168.006 

34.201 

68.742.658 
9.377.113 

8.264.480 
1.112.633 

0 
14.115.315 

1.541.989 

' 886.802 
4.071.445 
1.026.500 
3.417.754 

30.630 
100.000 

0 
0 

238.241 

404.323 
975.487 

0 
0 

258.100 
182.329 

0 
0 

234.715 
0 
0 

185.000 
339.000 
223.000 

0 
0 
0 
0 

380.473 
6.606 

15.000 

358.867 
1.193.744 

784.834 

660.341 
28.200 

93.000 
16.500 

455.793 
256.658 
165.454 

33.681 

70.174.675 

140.3 
756.4 

168.8 
130.9 

106,4 
113,4 
98,5 

98,5 

102,1 
10.480.821 

0 
0 

10.480.821 
12.373.738 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

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

12.373.738 
0 

369.432 
6.150 

10.000 

353.282 
904.900 

420.000 

111,8 
0.0 
0.0 

87,7 
0.0 

0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

97,1 
93.1 
66.7 

98.4 
75.8 
53.5 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1999 (2) 2000 (3) 4:3/2 

2413 4034 AFTN sistem 
2413 5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa 
2413 6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja Maribor 
2413 6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za radionavigacijske 

naprave 
2413 6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL U 
2413 7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa (alternativna letališča) 
2413 4031 Zamenjava RNS 
2413 4033 Vzpostavitev kontrole letenja - Cerklje 
2413 4035 Izdelava študije za variantno lokacijo r.d.d. 
2413 5702 Obnova objektov za radionavigacijska sredstva 
2413 6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na Letališču 

Ljubljana 
2413 6265 Rezervni moduli in oprema 
2413 6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS 
2413 6268 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne poti 
2413 6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja 
2413 7740 Adaptacija objektov - Portorož 

2455 Objekti in oprema telekomunikacij 
2414 3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST 
2414 1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in evidenco TK 

naprav 
2456 Gradnja avtocest 

2411 3982 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 
2457 Objekti in oprema v cestnem prometu 

2415 4037 Periodično vzdrževanje državnih cest 
2415 4040 Ureditve cest skozi naselja 
2415 4044 Pripravljalna dela za investicije 
2415 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 
2415 4046 Novogradnje premostitvenih objektov 
2415 4048 Rekonstrukcije 
2415 4050 Obnove cest 
2415 4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti 
2415 4052 Sanacija brežin, plazov, obcestja 
2415 4053 Sanacije premostitvenih objektov 
2415 4054 Sanacije propustov 
2415 4055 Sanacije opornih in podpornih konstrukcij 
2415 5720 Obvoznice 
2415 5721 Kolesarske poti 
2415 8990 Varstvo okolja zaradi prometa 

2458 Prodaja državnega premoženja 
2422 1024 Sredstva od prodaje nepremičnin - prevzetih od Slovenskih 

železnic 
2485 Objekti in oprema za delo državnega organa 

2411 2899 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2412 2900 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2413 2902 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2413 6617 Investicije in investicijsko vzdrževanje v zračnem prometu 
2414 2907 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

* 2415 2908 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2418 2909 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2422 6615 Investicije in investicijsko vrzrževanje državnih organov 

2492 Lastna udeležba in donacije EU 
2411 6607 Lastna udeležba 
2422 6616 Lastna udeležba in donacije EU 

26.286 
80.006 
35.721 

5.252 

1.483 
748 

15.606 
46.280 

0 
0 

10.503 

26.534 
71.611 

0 
12.761 
10.381 

96.199 
75.853 
20.347 

26.451.000 
26.451.000 

11.370.070 
503.765 

1.023.097 
1.160.239 
1.297.823 

463.377 
2.889.829 
2.203.659 

381.828 
357.721 
826.204 
39.780 

150.000 
72.750 

0 
0 

7.784 
2.580 
1.078 

559 
0 

770 
1.597 
1.200 

0 
0, 
o 
o 

21.000 
82.100 
38.000 

7.200 

0 
7.410 

44.400 
14.500 
10.000 
4.700 

12.200 

14.300 
138.000 

0 
5.100 

10.000 
54.195 
31.570 
22.625 

33.000.000 
33.000.000 

10.608.555 
118.000 
791.043 

1.337.000 
1.046.000 

216.000 
1.839.812 
2.962.000 

524.700 
525.000 
888.000 
. 55.000 
150.000 
155.000 

1.000 
0 

13.263 
3.386 
1.500 
4.462 

0 
831 

1.800 
1.284 

0 
0 
o 
o 

63.000 
79.000 
11.000 
14.500 

0 
2.000 

67.000 
0 
0 

4.300 
16.200 

16.000 
168.000 

15.000 
7.000 

21.900 
161.800 

138.748 
23.052 

33.000.000 
33.000.000 

11.031.836 
995.000 
911.505 

1.237.607 
2.394.776 

784.000 
1.582.768 

312.515 
432.350 
682.100 
914.860 
113.548 
203.000 
357.807 

30.000 
80.000 

1.362.176 
1.362.176 

94.219 
50.000 
11.400 

934 
14.300 

1.500 
2.400 

11.685 
2.000 

395:753 
6.000 

389.753 

300,0 
96.2 
28,9 

201,4 

27.0 
150.9 

0,0 
0,0 

91.5 
132.8 

111.9 
121,7 

137.3 
219,0 

298,6 
439,5 
101,9 

100,0 
100,0 

104,0 
843.2 
115.2 
92.6 

228,9 
363,0 

86,0 
10,6 
82,4 

129,9 
103,0 
206.4 
135.3 
230,8 

710,4 

760.0 
20,9 

180.5 
133.3 
910.0 
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25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

2511 - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

3016-Plače 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 692.365.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. L. RS 71/94) 
• Zakon o upra\i (Ur. L. RS 67/94) 
• Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. L. RS 15/90) 

V proračunu za leto 2000 so pod plače in prispevke za Ministrstvo za okolje in prostor na proračunski postavki 
3016 upoštevane dovoljene zaposlitve v skladu z načrtom delovnih mest za leto 1999. prerazporeditve med organi, 
štipendisti vlade in dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.1998 ter njihova predvidena napredovanja, ter plan 
novih zaposlitev, ki jih je vlada dne 27.5.1999 vključila v državni program vključevanja Slovenije v E\Topsko 
unijo. 

1020 Materialni in drugi stroški 

3340 - Materialni stroški 
•v 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 154.630.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delo\-nem področju ministrstev (Ur.l.RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94) 

Planirana sredstva za materialne stroške v višini 138.740.000,00 SIT so potrebna za normalno delovanje osrednje 
enote ministrstva s 154 zaposlenimi. V okviru te postavke so planirana sredstva za kritje stroškov, ki so povezani z 
rednim delom naših delavcev. Obseg materialnih stroškov je nekoliko povečan zaradi visokih obratovalnih 
stroškov na Dunajski 47, stroškov najema avtomobilov in stroškov povezanih z financiranjem projekta Agencija 
za varstvo okolja. * 

3 Programi 

2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 

5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU 

Planirana sredstva za leto 2000: 16.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Okoljska pristopna strategija za pridružitev k EU (Sklep Vlade 27.03.1998 - Aneks k Državnemu programu 

za prevzem pravnega reda EU) 

Zaradi pospešenih aktivnosti pri vključevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo ima Ministrstvo za okolje 
in prostor svojega predstavnika v Stalni misiji RS pri EU. Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja sredstv a za 
plačo, dajatve ter prispevke in pokriva stroške bivanja in selitve. 

1598 - Aktivnosti za približevanje k Evropski Uniji 
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Planirana sredst\'a za leto 2000: 40.080.000 SIT 

Urad za okolje 

Planirana sredst\>a za leto 2000 : 30.080.000 SIT 

Potrebna sredstva za stroške nalog in aktivnosti približevanja Evropski Uniji za leto 2000 so ocenjena na 50 
milijonov SIT, za leto 2001 pa 60 milijonov SIT. Predlog vključuje siroške harmonizacije slovenske zakonodaje 
z zakonodajo Evropske unije ter stroške ostalih aktivnosti približevanja EU v skladu z Državnim programom za 
prevzem pra\Tiega reda EU, predvsem za sledeče namene: 
• prevajanje dokumentov predpristopne strategije in ostalih z njo povezanih dokumentov 
• strokovno usposabljanje za harmonizacijo zakonodaje, 
• sredstva za službena potovanja 
• sredstva za nabavo publikacij in literature EU 
• plačilo sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri harmonizaciji slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske 

unije ter za implementacijo predpristopne strategije (dodatne študije in projektne naloge ter konzultacije) 
• plačilo tehničnih in drugih storitev potrebnih za aktivnosti približevanja EU. (organizacija pododborov, 

seminaijev, itd) 

Urad za prostor 

Planirana sredst\'a za leto 2000 10.000.000 SIT . 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 
• Asociacijski sporazum z EU (podpisan 10. Junija 1996 in ratificiran v Parlamentu RS 15. Julija 1997) 

Področje: 
Prost pretok oseb - področje prostora - arhitektura 
Področje gradbenih proizvodov 
Urejanje prostora. 

Potrebna sredstva za stroške nalog in aktivnosti približevanja E^opski Uniji za leto 2000 so ocenjena na 
10.250.000 SIT. Predlog vključuje udeležbo strokovnjakov v aktivnostih organov EU zaradi izvajanja zahtev 
direktiv 89/106, 89/48 in 92/51 ter vzpostavljanja na novo nastajajočih institucij, sodelovanje v programih 
Interreg in Phare, sredstva za strokovna usposabljanja za harmonizacijo zakonodaje ter sredstva za službena 
potovanja. 

4404 Predpisi 

Planirana sredsfra za leto 2000: 70.000.000 SIT 

Predpisi, ki so predvideni v programu MOP s področja prostora, graditve in stanovanj. 

Planirana sredst\'a za leto 2000 35.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, ŠL 67/94) 
• Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. SRS, št 18/84,15/89, RS 71/93) 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. 1. RS 44/97) 
• Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. SRS, št. 34/84. 29/86, Ur. 1. RS. št. 40/94. 69/94. 29/95. 59/96. 45/99) 
• Zakon o standardizaciji (Ur. 1. RS, ŠL 1/95) 
• Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št. 18/91, 21/91,23/96) 

V letih 2000 in 2001 bo potrebno v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izdelati strokovne podlage za izvršilne 
predpise (pravilnike, uredbe, enotne metodologije,... ) po novem zakonu o urejanju prostora, po novem zakonu 
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o gradbenih proizvodih, po zakonu o stavbnih zemljiščih in po zakonu o posredovanju v prometu z 
nepremičninami. 

V letih 2000 in 2001 se bo nadaljevalo normativno urejanje področja graditve, tako bo treba pripraviti vrsto 
predpisov s področja graditve in s področja gradbenih proizvodov, kot izhaja iz zakona o graditvi objektov in 
direktive EU o gradbenih proizvodih št. 89/106/EEC. Strokovne podlage in temeljne aktivnosti za podzakonske 
akte in tehnične predpise bo v tem obdobju treba pripraviti na naslednjih področjih: 

potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov 
-. predpisi, ki temeljijo na E\Tokodih 

požarna varnost v objektih 
inštalacije v zgradbah 
toplotna zaščita zgradb 
hidroizolacijski materiali pri gradini 
svetloba v bivalnem in delovnem okolju 
inikroklima v zgradbah 
visoke pregrade. 

V letih 2000 in 2001 bo treba v sodelovanju z zunanjimi izvajalci izdelati strokovne podlage za izvršilne 
predpise po stanovanjskem zakonu: 

standardi vzdrževanja stanovanj 
pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj 
kategorizacija stanovanj in stanovanjskih hiš 
pravilnik o izrednih dogodkih 
register stanovanj 
izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa. 

Prvih pet navedenih podzakonskih aktov je treba pripraviti na podlagi 10., 11. In 28. člena stanovanjskega 
zakona. 

Namen Nacionalnega stanovanjskega programa pa je omogočiti oblikovanje in vodenje aktivne stanovanjske 
politike z udeležbo javnega in zasebnega sektorja. Sprejem je programa je predviden v drugi polovici leta 1999. 

Za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa je treba zagotoviti: 

strokovne podlage in štndije za pripravo sprememb in dopolnitev zakonodaje, ki bo zagotovila sistemske 
pogoje za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa. 
strokovne podlage in študije za pripravo predlogov nekaterih novih zakonov, potrebnih za operativno 
izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa v občinah, 
strokoMie podlage in študije za pripravo izvršilnih predpisov, ki bodo omogočali uresničevanje sistemskih 
sprememb in posledično uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa. 
strokovne podlage, skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za izdelavo novega pravilnika 
o subvencioniranju najemnin. 

Predpisi, ki so predvideni v programu MOP s področja okolja: 

Planirana sredsh'a za leto 2000: 35.000.000 SIT 

J. Zakonske podlage za izdelavo predpisov: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS, št. 32/93, 1/96) 
• Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS. št../99) 

2. Zakoni, ki se spreminjajo in dopolnjujejo: 
• Zakon o vodah 
• Zakon o gospodarskih javnih službah 
• Zakon o varstvu okolja 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Triglavskem narodnem parku 
• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Spominskem paiku Trebčc 
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3. Novi zakoni: 
• Zakon o visokogorskem svetu 

Sprejem novega zakona o vodah narekuje izdelavo strokovnih podlag za podzakonske predpise. V letu 2000 se 
bo od skupno 27 predvidenih predpisov pripravilo strokovne podlage in tudi delno uveljavilo 14 in sicer na 
področju: 

določanja meje brega in priobalnih zemljišč ter vodnih območij, 
metodologije določanja voaovarstvenih, evtrofičnih in območjih kopalnih voda, 
parametrov monitoringa voda (pretoki, prodonosnost), 
posegov in potrebne dokumentacije za vodnogospodarske pogoje, vodnogospodarsko soglasje in 
vodnogospodarsko dovoljenje, 
vodne knjige in katastra in 
rečne nadzorne službe. 

Predvidene aktivnosti pri sprejemanju Zakona o vodah nas silijo k načrtovanju aktivnosti in finančnih sredstev 
za izdelavo strokovnih podlag in podzakonskih predpisov, ki jih trenutno zadnja verzija Zakona o vodah 
predvideva. 

Na področju varstva okolja bo v letu 2000 na področju prevzemanje pravnega reda za varstvo okolja 
uveljavljeni naslednji pomembnejši predpisi: 

predpis o parametrih ekološkega količinskega in kemičnega stanja površinskih in podzemnih voda, 
minimalnih pretokov, 
predpis o imisijskih mejnih \Tednosti parametrov kakovosti površinskih voda. 
predpis o inonitoringu kakovosti površinskih voda, 
predpisi o mejnih vrednostih emisije snovi v vode iz 10-ih različnih vrst virov onesnaževanja, 
predpis o varstu voda pred onesnaženjem z nitrati, 
predpisi na področju ravnanja z odpadno embalažo, 
predpis na področju ravnanja z odpadnimi galvanskimi členi, 
predpisa o emisijah hrupa iz nekaterih gradbenih naprav in strojev ter gospodinjskih aparatov, 
predpisi o agregiranosti podatkov informacijskega sistema varstva okol ja, 
predpisi o emisijah na področju industrijskega onesnaževanja 
predpisi s področja uporabe gensko spremenjenih organizmov- in 
podzakonski akti zakona o oliranjanju narave. 

V državnem programu prevzemanja prav nega reda EU je za leto 2000 predv idena tudi priprava predloga za prvo 
branje dopolnitev in sprememb zakona o varstvu okolja na podlagi katerih, se bo naš pravni red v popolnosti 
uskladil s pravnim redom na področju varstva okolja EU. 

V okv iru prevzemanja pravnega reda EU je načrtovana tudi ratifikacija nekaterih pomembnejših mednarodnih 
sprorazumov na področju varstva okolja kot npr. podpis Kiotskega protokola. 

Na podlagi uveljavitve zakona o ohranjanju narave se načrtuje tudi uskaditev in dopolnitev zakona o 
Triglavskem narodnem parku in zakona o Spominskem parku Trcbče. 

Pripravile pa se bodo tudi strokovne podlage za nekatere zakonske akte, ki niso v neposredni povezavi s 
prevzemanjem pravnega reda EU. Gre predvsem za spremembe in dopolnitve zakona o gospodarskih javnih 
službah, zasnovo novega zakona o visokogorskem svetu. Pri prvem gre za uskladitev z določbami zakona o 
gospodarskih družbah in za rešitev postopka pri podeljevanju koncesij, pri drugem pa za ureditev varstva 
visokogorskega sveta, upoštevajoč Alpsko konvencijo in pripadajoče protokole. 
Ob pripravi in recenziji strokovnih podlag za predpise iz prejšnjih odstavkov se bodo v okviru aktivnosti za 
predpise organizirala in izvedla ustrezna posvetovanja oz. delavnice. 

6336 Ciljni raziskovalni projekti 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 40.000.000 SIT 

Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja 

Planirana sredst\<a za leto 2000 5.000.000 SIT 
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Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 
• Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št. 18/91, 21/91, 23/96) 

Od sprejetja stanovanjskega zakona v Sloveniji poteka prilagajanje stanovanjskega področja primeijalnim 
evropskim ureditvam. V okviru ciljnega raziskovalnega programa stanovanja se pridobivajo raziskovalne in 
razvojne naloge, ki služijo kot strokovne podlage za izvajanje stanovanjskih predpisov ter za oblikovanje in 
vodenje stanovanjske politike. 

Ciljni raziskovalni projekti za prostor 

Planirana sredst\>a za leto 2000 15.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 
• Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. SRS. št. 18/84, 15/89. RS 71/93) 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. 1. RS 44/97) 
• Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. SRS, št. 34/84, 29/86, Ur. 1. RS, št. 40/94, 69/94. 29/95, 59/96. 45/99) 
• Zakon o standardizaciji (Ur. 1. RS, št. 1/95) 
• Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS. št. 18/91, 21/91,23/96) 

Ciljni raziskovalni projekti so ena od prioritetnih nalog Ministrstva za okolje in prostor. Namen projektov v letih 
2000 in 2001 je zagotoviti znanstveno in tehnično osnovo za učinkovito delovanje in dograjevanje sistema 
urejanja prostora. Interdisciplinarni problemsko naravnani raziskovalni projekti tega programa zagotavljajo 
predloge dograditve sistema in rešitve obstoječih problemov s področja prostorskega planiranja, urbanističnega 
in krajinskega načrtovanja, usmeijanja prostorskega razvoja, poseganja v prostor, graditve objektov, 
premoženjskopravnih zadev v zvezi s nepremičninami, stanovanjskih zadev ter informacijskih sistemov. V 
sklopu navedenih projektov bo tudi sofinancirano nastajanje nacionalnih FEDIC dokumentov v zvezi z 
izvajanjem postopkov za javna naročila, s standardnimi pogoji za izbor konzultantov. s standardnimi 
pogodbami, z metodologijami za varstvo okolja in prostora, z v odenjem projektov- in kodeksom poslovne etike 
konzultantov. 

Ciljni raziskovalni projekti za okolje 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 15.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS, št. 32/93, 1/96) 
• Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 8/91-1) 

Na podlagi 45. člena Zakon o varstvu okolja, Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Ministrstvom za znanost 
in tehnologijo sofinancira raziskovalno-razvojne projekte v zvezi z varstvom okolja, ki jih potrdi programski 
svet CRP oz. delovna komisija za okolje. 
V okviru prevzemanja pravnega reda EU bo predvidoma potrebno izdelati izhodišča za izvedbo programov, ki 
imajo podlago v direktivah EU in opredeljujejo stanje okolja zlasti na področju kvalitete zraka in industrijskega 
onesnaževanja. Izdelati in pripraviti bo potrebno: 

operativni načrt preprečevanja preseganja mejnih vrednosti na podlagi direktive 96/62/EC. 
program preprečevanja onesnaževanja z žveplovim dioksidom in njegovimi delci na podlagi direktive 
80/779/EEC, 
program preprečevanja onesnaževanja zraka s svincem in nitrogenoksidom na podlagi direktiv 
82/884/EEC in 85/203/EEC, 
program preprečevanja onesnaževanja zraka z ozonom na podlagi direktive 92/72/EEC in 
strategijo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov na podlagi direktive 93/389/EEC. 

Ciljni raziskovalni projekti za vode 
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Planirana sredsh-a za leto 2000: 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem podroeju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS, št. 32/93, 1/96) 
• Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 38/81) 

S te postavke bodo financirane strokovne podlage in programi, ki jih določa Water Frame\vork direktiva EU. 
Gre za prehod na nov način načrtovanja in planiranja tudi v vodnem gospodarsMi oziroma področju voda. 

Republika Slovenija je dolžna zagotoviti trajnostno optimalno načrtovanje in urejanje varstva in rabe voda. Da 
bomo sledili smernicam EU in trendom v svetu moramo upoštevati izhodišča celovitega gospodatjenja z 
vodami. Potrebno je izdelati strokovne podlage za razvoj nacionalne politike gospodaijenja z vodami po vodnih 
območjih, razvoj ekonomskih instrumentov ter razvoj mehanizmov in inštitucij za ojačitev spremljanja izvajanja 
programa gospodaijenja z vodami. 

2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 

1599- Sredstva za delo sistema slovenske geoinformacijske infrastrukture 

Planirana sredsfra za leto 2000: 4.784.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in 

razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS, št. 53/96 

Sredstva so namenjena za pokritje materialnih stroškov MOP/GIC na delih vzpostavljanju slovenske 
geoinformacijske infrastrukture (SGII) (\-zpostavitev računalniških programskih orodij, opreme in omrežja za 
povezavo nekaterih imetnikov in uporabnikov geoorietiranih baz podatkov, z namenom zagotoviti olajšan 
dostop do podatkov). Sredstva na postavki so namenjena za materialne stroške vodenja projektov na področju 
SGII, za nabavo potrošnega materiala, enostavno vzdrževanje sistema in financiranja izdelave, oblikovanja in 
tiska publikacij, zgoščenk, propagandnega gradiva ter usposabljanja udeležencev za naloge v okviru SGII. 

Programi oziroma naloge za katere so predvidena sredstva na postavki: 
izdelava, oblikovanje in tisk publikacij, zgoščenk in propagandnega materiala (katalog podatkov, GIS 
katalog, spletne (WWW) predstavitve, gradiva za usposabljanje udeležencev Izobraževalnega Centra-ISG) 
potni stroški udeležencev v projektu SGII (občine, nosilci podatkov) 
sodelovanje na domačih in tujih konferencah ter mednarodnih organizacijah, nakup strokovne literature, 
članarine, najemnina za druge prostore, gostinske storitve, stroški prevajanja na konferencah 
materialni stroški upravljanja in vodenja sistema SGII 
mediji za shranjevanje podatkov, sredstva za delovanje in vzdrževanje risalnika Versatec in druga, za 
delovanje MOP/GIC - neobhodno potrebna materialna sredstva, 
materialni stroški priprave projektne dokumentacije 
pridobitev gradiv o standardih (CEN 287 skupina standardov) 

4405 - Informaci jsko - promocijska dejavnost 

Planirana sredst\'a za leto 2000 : 30.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, ŠL 32/93,1/96) 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/94) 
• Zakon o javnih glasilih (Ur. list RS, ŠL 18-728/94) 
Sredstva bodo porabljena za: 
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- izvajanje programa odnosov z javnostmi, in sicer z mediji, nevladnimi organizacijami, strokovno javnostjo, 
lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in drugimi zainteresiranimi družbenimi skupinami prek različnih 
kanalov in orodij komuniciranja, 

- nadaljevanje komunikacijske kampanje za ravnanje s komunalnimi odpadki, v okviru katere bodo sredstva 
porabljena za (so)financiranje občin ali konzorcijev za izvedbo komunikacijske podpore ustanavljanju 
regijskih centrov za ravnanje z odpadki, ter za svetovalne storitve za izvedbo kampanje, 

- programsko sodelovanje z RTV Slovenija, 
- nadaljevanje natečaja za osnovnošolce Vodni detektiv, 
- komunikacijsko podporo izvajanja nacionalnega programa varstva okolja ter drugih programov, zakonov in 

podzakonskih predpisov, ki so že v veljavi ali se pripravljajo. 
- lastne publikacije, (periodične) publikacije društev in drugih organizacij, 
- sponzoriranje drugih informacijskih, komunikacijskih, izobraževalnih in ozaveščevalnih dejavnosti, 

dogodkov in programov s področja promocije varstva okolja in urejanja prostora, 
- nakup promotivnih publikacij, članarine, najem prevozov in prostorov, objave v Uradnem listu in druge 

splošne materiale in storitve. 

5725 - Izvedenska mnenja 

Planirana sredst\'a za leto 2000 700.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. RS. št. 47/86) 
• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. 1. SRS, št. 18/84. 37/85, 29/86, 26/90, Ur. 1. RS. 

št. 47/93, 71/93.44/97) 
• Odlok o določitvi objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za 

urejanje prostora pristojni republiški upravni organi (Ur. 1. SRS, Št. 28/85, Ur. 1. RS, št. 67/97) 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvedenskih mnenj v postopkih izdajanja dovoljenj za objekte in 
druge posege v prostor republiškega pomena, kakor tudi za področje gradbenih predpisov. 

5727 - Nastavitev sistemov geokodiranih podatkov 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 50.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94) 
• Zakon o o upravi (Ur.l. RS. št.. 67/94) 
• Zakon o financiranju lokalnih skupnosti (94) 
• Zakon o varstvu okolja (93) 
• Aarhuška ministrska deklaracija (1998). Bonska deklaracija (1996) 
• zahteve povezane z okoljsko zakonodajo Evropske skupnosti 

Sredstva so namenjena za nadaljevanje del pri vzpostavljanju distribuiranih sistemov geokodiranih podatkov 
državnega pomena in generalnega nivoja, prilaganju obstoječih in vzpostavljanju novih informacijskih sistemov 
na strani producentov podatkov in povezovanju le teh v sistem geoinformacijske infrastrukture za posredovanje 
podatkov, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi (centralna evidenca prostorskih podatkov na MOP in lokalnih 
skupnostih): 

spremljanje in uvajanje standardizacije na področu meta podatkov, kvalitete in modeliranja podatkov ter 
vseh drugih referenčnih standardov (CEN 287) 
uskladitev metapodatkovnega standarda s CDS 
dopolnjevanje obstoječih podatkovnih baz z zahtevami, ki ji postavljajo prihajajoči mednarodni standardi s 
področja geoinformatike in geomatike (meta podatki, kvaliteta podatkov....) 
izdelava računalniške aplikacije za a\tomatsko generiranje poročil za potrebe projekta EIONET 
harmonizacija sistema Centralne evidence prostorskih podatkov in informacijskega sistema v okviru 
projekta EIONET na metapodatkovni sistem MOP-GIC (neposredna naloga s kolegija ministra za okolje in 
prostor dne 28.06.1999) 
izdelava računalniške programske opreme za podporo distribuiranih sistemov geokodiranih podatkov, 
metapodatkov in prilagajanje standardom 
vzdrževanje in optimizacija Centralne ev idence prostorskih podatkov 
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vzdrževanje spletnega strežnika MOP/GIC in centralne evidence prostorskih podatkov 
projekti diseminacije podatkov v sodelovanju z resoiji in organi Vlade (CVI) 
izvedba delavnic za usposabljanje delavcev na področju uporabe metapodatkovnega standarda 

Dela so povezana tudi z vzpostavljanjem in posodabljanjem nepremičninskih eridenc. Izvedena dela bodo tudi 
neposredno podprla vključitev Slovenije v omrežje Združenih narodov za izmenjavo okoljskih podatkov in 
informacij. 

5806 - Operacionalizacija, infrastruktura in koncept EIONET-a 

Planirana sredst\>a za leto 2000 : 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 82. čl. 3. odst. 5. alinea, 106. člen Priloga XI - Evropskega sporazuma o pridružitvi (Ur.l. RS, 44/97) 
• Zakon o varstvu okolja - 73., 75. in 76. člen (Ur.l. RS, št. 52/93, 1/96) 

V okviru proračunske postavke MOP 5806 EIONET se predvidoma krijejo stroški: 
- za potovanja v tujino za eksperte v okviru sodelovanja z EEA/EIONET. 
- stroški v zvezi z delovanjem internet strani, 
- delni nakup strojne in programske opreme sodelavcev okviru EIONET-SI in vzdrževalna dela po potrebi. 
- izdelava nekaterih študij, ki so vezane na koncept EIONETa oz. na horizontalne cilje (opcija). 

Odločitev R Slovenije, da se želi priključiti EU, nam narekuje, da se tudi na področju zagotavljanja in pretoka 
informacij prilagodimo zahtevam EU in se vključimo v njihovo telekomunikacijsko omrežje EIONET, ki ga 
vodi Evropska okoljska agencija (EEA) in temelji na evropskem predpisu Regulation EEC 1210/90, ki določa 
ustanovitev in pravila delovanja EEA in EIONETa Uskladitev na tem področju je predvidena tudi v Okoljski 
pristopni strategiji Slovenije za vključitev v EU, razvidno iz aneksa 3: Urnik prenosa okoljske zakonodaje EU v 
slovensko. Slovenska navezava na to omrežje se organizira v Ministrstvu za okolje in prostor s pomočjo 
telekomunikacijske opreme, ki jo je zagotovila EU in z vsebinami, ki jih bo Slovenija uniformirano in 
kontrolirano zagotavljala za vsa relevantna področja. 
Strateški cilj vzpostavitve EIONETa je vzposta\iti in voditi sistem (z vidika organizacije, komunikacije, vsebine 
in s tehničnega vidika), ki bo zagotavljal kvalitetne, pravočasne, zanesljive informacije v podporo in kot nadzor 
trajnostnega razvoja, za potrebe EEA in Slovenije. Podatki in poročila bodo dosegljivi javnosti skozi svetovno 
spletno omrežje. 
Vsa dela se nanašajo specifično na zagotavljanje podatkov za EIONET, ki podpira poročanje v celoti in na 
evropski ravni za nekatere segmente direktiv, ki se nanašajo na poročanje, za nekatere pa v celoti. 

6339 - Nastavitev drugih georientiranih digitalnih baz 

Planirana sredsfra za leto 2000: 75.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (97) 
• Zakon o varstvu okolja (93) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in 

razvoj - MSPGIS (Ur.l. RS, št. 53/96) 
• zahteve povezane z okoljsko zakonodajo Evropske skupnosti 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju svetovalnih in izvajalskih del in nalog v okviru projektov 
vzpostavljanja geoinformacijske infrastrukture na področjih svetovanja, zasnove in organizacijskega 
vzpostavljanja sistema slovenske geoinformacijske infrastrukture, upravljanja in vodenja sistema ter 
uporabniških programov. 

storitve na organizacijsko/tehnični vzpostavitvi geoinformacijske podpore 
planiranju in urejanju prostora na ravni lokalne skupnosti 
upravljanju z nepremičninami 
okoljskemu vidiku prostorskega planiranja v občini 
na področju zagotavljanja podatkov topografije in zemljiškega katastra. 

■vzpostavljanje geoinformacijskih storitev lokalnih skupnosti na omenjenih področjih dela. 

poročevalec, št. 74/VII 1186 26. oktober 1999 



naloge povezane z organizacijo lokalnih skupnosti in regionalnimi programi 
vzpostavljanje in vzdrževanje sistemov spletnih (WWW) storitev 
povezave z zakonodajo in priprava zakonskih podlag za omenjena področja 
projekti vzpostavljanja podatkov in metapodatkov ter sodelovanje na teh projektih z rcsorji in organi Vlade 
(CVI). 
priprava in izvedba programov usposabljanja uslužbencev javne uprave v okviru Izobraževalnega središča 
za geomatiko (ISG) 
dokončanje del na obstoječih (večletnih) pogodbah 
svetovalne storitve domačih in tujih strokovnjakov na naštetih področjih in priprava strateških in izvedbenih 
načrtov (projektov) 
organizacija konferenc in delavnic 
priprava revizijskih poročil 
priprava regionalnega razvojnega programa za področje prostorskega planiranja za obalne občine (Koper, 
Izola, Piran) 
operacionalizacija regionalnega Geoinformacijskega centra za potrebe obalne regije 
vključitev mestnih občin (Kranj, Novo mesto) v sistem geoinformacijske infrastrukture in sistema 
vzpostavitve regionalnih geoinformacijskih centrov 
zajem podatkov o nepremičninskih transakcijah za območje celotne mestne občine Maribor 
vzpostavitev evidence nepremičninskih objektov v mestni občini Maribor 
priprava (regionalnega) razvojnega programa na področju geoinformacijske podpore prostorskega 
planiranja za mestno občino Maribor 
priprava in operacionalizacija načrta sodelovanja s Centrom Vlade za Informatiko na področju slovenske 
geoinformacijske infrastrukture 
prilagoditev izplačil svetovalcem na obstoječih pogodbah v okviru projekta ONLX zaradi uvedbe DD V 

Vse naloge so bile predstavljene in potrjene na sestanku pri ministru za okolje in prostor dne (28.06.1999) ob 
predstavitvi operativnega načrta delovanja MOP-GIC. 

7617 - Delovanje informacijskega sistema 

Planirana sredst\>a za leto 2000:, 28.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 

Sredstva so namenjena informatizaciji MOP, informacijskemu in geoinformacijskemu izobraževanju delavcev 
MOP in vseh organov v sestavi, vzdrževanju programske in strojne opreme in financiranju Centra za podporo 
uporabnikov. Izobraževanje je pomemben segment za optimalno izkoriščanje strojne, programske in aplikativne 
opreme. V letih 1999 in 2000 bomo prešli na novo okolje Windows 98, kar pomeni, da se bodo morali vsi 
delavci udeležiti osnovnih tečajev za delo v novem okolju. Glede na specifiko dela MOP in organov v sesta\i. 
se specialisti za posamezna področja redno izobražujejo na področjih geoinfonnatike - specialna področja znanj 
za vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje geoinformacijske infrastrukture. Prav tako se bodo sredstva 
uporabljala za vzdrževanje informacijske opreme, nujna popravila, zamenjave pokvarjenih oziroma dotrajanih 
delov računalniške opreme, ki sodijo med potrošni material, dograditve računalniške opreme, čiščenje 
računalniške opreme, nabavo računalniške literature in programske opreme, naročnino na IUS-INFO, kopiranje, 
potne stroške, nabavo potrošnega materiala in druge materialne stroške informatizacije. 

V letih 2000 in 2001 predvidevamo naslednje nove projekte in nadaljevanje večletnih projektov: 
Informatizacija MOP, Projekt pisarniško poslovanje, Informacijski sistem za podporo odločanju, izdelava 
Strateškega načrta, Projektna pisarna in posodabljanje in ažuriranje Internet strani, sredstva pa so namenjena 
tudi nemotenemu delovanju orodij za pregledovanje podatkov. 

8283 Kredit MBOR za projekt Geografski informacijski sistem 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 68.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
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• Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za 
obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS, št. 53/96. 

Proračunska postavka posojila MBOR je namenjena za financiranje projekta ONIX. Sredstva so predvidena za 
financiranje strokovnih storitev domačih in tujih izvajalcev, za zasnovo in izvedbo pilotskih projektov na nivoju 
lokalnih skupnosti, za izdelavo dolgoročnega načrta usposabljanja vzdrževalcev in uporabnikov sistema 
geoinformacijske infrastrukture z zakonom o ratifikaciji sporazuma o posojilu med RS in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. št. 53/96: 

- upravljanje in vodenje podprojekta ONIX 
- geoinformacijska podpora planiranju in urejanju prostora na ravni lokalne skupnosti 
- geoinformacijska podpora upravljanju z nepremičninami 
- geoinformacijska podpora okoljskemu vidiku prostorskega planiranja v občini 
- topografija 
- zemljiški kataster 
- slovenska geoinformacijska infrastruktura 
- training center (Izobraževalno središče za geomatiko) 

4056 - Kredit MBOR za projekt - Geografski informacijski sistem 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 17.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in 

razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS, št. 53/96 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju del in nalog v okviru soudeležbe RS na kreditu Svetovne 
banke za obnovo in razvoj: 

nabava posebne opreme v okviru vzpostavljanja geoinformacijske infrastrukutre in inštalacija opreme 
računalniška programska in strojna oprema za upravljanje z geokodiranimi podatki, meta podatkovni 

sistem, zagotavljanje dostopa do informacij podatkov, posredovanje podatkov, sistem za varovanje podatkov in 
inštalacija programske opreme. 

2560 Mednarodno sodelovanje 

1597 - Sodelovanje v okviru OZN 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 7.280.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in deloniem področju ministrstev (UL RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (UL RS ŠL 67/94) 
• članstvo Republike Slovenije v Organizaciji Združenih narodov (UN) 
• članstvo RS v mednarodnih pogodbah UN s področja pristojnosti MOP 

Republika Slovenija je kot članica OZN dolžna sodelovati pri delovanju organov in specializiranih organizacij 
OZN. Sredstva na postavki 1597 so predvidena zlasti za aktivnosti v ok\iru naslednjih institucij: 
• Ekonomska komisija za E\-ropo (UN ECE). 
• Program ZN za okolje (UNEP), 
• Program ZN za razvoj (UNDP), 
• Program ZN za Človekova naselja (Habitat). 
• Sklad za globalno okolje (GEF), 
• dejavnost na temelju konvencij ZN s področja pristojnosti MOP. 

Sredstva v proračunski postavki so namenjena za kritje stroškov potov anj - udeležba na sestankih, konferencah 
ipd. in za zagotavljanje prevodov gradiv. 
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1600 - Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 70.000.000 SIT 

Zakonska podlaga je: 
• Sklep Vlade številka 901-08/98-1 (N), z dne 24/7-1998 
• Pristopne strategije za približevanje EU (.Sklep Vlade 27.03.1998) 
• v Nacionalnem programu varstva okolja; poglavje Mednarodno sodelovanje in Prilagoditev zakonodaje EU 

(držaji zbor) 
• v Državnem programu za prevzem pravnega reda EU; horizontalna zakonodaja -390R1210 / OJL120 

11.05.90 p.l / Council Regulation(EEC) No 1210/90 of 7 Mav 1990 on the establisliment of theEuropean 
Environment Agencv and tlie European Environment Information and Observation Netvvork (sklep Vlade, 
maj 1999) 

Urad za okolje 
Članarina za vključitev Slovenije v LIFE Program 
Planirana sredst\>a za leto 2000: 70.000.000 SIT 

Sredstva so predvidena za plačilo članarine za vključitev Slovenije v LIFE - Natura in LIFE - okolje finančni 
inštrument. Dogovorjeno je, da bo odprta nova postavka na MOP za vsakoletno plačilo članarine od leta 2000 
do leta 2004, sredstva potrebna za sofinanciranje LIFE projektov pa bodo planirana na novi postavki na MOP - 
UVN. Višina vsakoletnih planiranih sredstev za plačilo članarine, to je 70.000.000 SIT, temelji na predpostavki, 
da se bo vsako leto iz PHARE fonda sofinanciralo 50% celotne višine članarine za Slovenijo. Namreč celotna 
članarina za vključitev v LIFE znaša 140.000.000 SIT. 

Letna članarina za vključitev Slovenije v LIFE Narava in LIFE Okolje program znaša 140.000.000 SIT, od tega 
so planirana sredstva : 
proračunska sredstva: 70.000.000 SIT 
PHARE 70.000.000 SIT 

9710 - Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 20.464.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko - 

avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo (Ur.l.RS, št. 14/93), 
• Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju 

vodnogospodarskih razmerij (Ur.l.RS, št 74/97, 75/97), 
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o reševanju 

vodnogospodarskih vprašanj (Ur.l.RS, št. 9/95, 10/95), 
• Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo - Sporazum o 

pospeševanju gospodarskega sodelovanja - Osimski sporazum (Ur.l.RS, ŠL 40/92). 

Na podlagi določil meddržavnih pogodb s sosednjimi državami so ustanovljene stalne komisije za urejanje 
\prašanj s področja vodnega gospodarstva na mejnih povodjih in vodotokih. Komisije predvsem: 
a) preučuje iz tehniškega in gospodarskega stališča ukrepe, ki so v interesu pogodbenic in sprejema sklepe o 
njih; 
b) predlaga seznanjenje s problemi na kraju samem, kot tudi organizira topografska snemanja, izdelavo študij in 
raziskovalnih del; 
c) obravnava in predlaga izvajanje skupnih vodnogospodarskih del. pogoji in načini izvajanja, delitev stroškov 
in organizira nadzor in tehnični prevzem izvedenih del in 
d) obravnava vprašanja, ki se nanašajo na skupno varstvo voda, varstvo pred poplavami, varstvo pred 
onesnaženjem ter obravnava vodnogospodarska vprašanja, ki se nanašajo na skupno delovanje pogodbenic pri 
odpravi nevarnosti. 

Stalne komisije na svojih rednih zasedanjih sprejemajo sklepe s katerimi rešujejo odprta vodnogospodarska 
\,prašanja. Sklepi vsebujejo tudi določene finančne obveznosti za obe pogodbenici, zato je potrebno za 
realizacijo teh sklepov predvideti posebno postavko. 
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2561 Promocija in varstva okolja 

5496 - Sofinanciranje nevladnih organizacij 

Planirana sredsfca za leto 2000: 13.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon op varstvu okolja (Ur. list RS, št. 32/93, 1/96) 

Naraščajoče število okoljevarstvenih nevladnih organizacij (NVO), njihova razvejana programska aktivnost ter 
vse večja zahteva po udeležbi teh organizacij v postopke odločanja na področju varstva okolja narekujejo, da se 
v letu 2000 nameni več sredstev za delovanje NVO. Obveznost vključevanja javnosti izhaja iz podpisane 
Konvencije o dostopu do okoljskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem odločanju in do pravice v 
okoljskih zadevali, ki bo ratificirana v letu 2000, ter Nacionalni program varstva okolja. 
Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje projektov NVO in posameznikov ter za programsko sofinanciranje 
NVO kot strateških partnerjev pri oblikovanju in izvajanju politike varstva okolja in promociji trajnostnega 
razvoja. 

2565 Intervencije varstva okolja 

6736 - Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen 

Planirana sredst\~a za leto 2000: 100.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o varstvu okolja (ur.l. RS, 32/93) 
• Nacionalni program varstva okolja 
• Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki - 1. avgust 1996 

Z uveljavitvijo temeljnih načel za ravnanje z odpadki, med katere v skladu z nacionalnim programom varstva 
okolja in strateškimi usmeritvami RS za ravnanje z odpadki sodi tudi saniranje neurejenih odlagališč in starih 
bremen, prenašamo v slovenski prostor temeljna strateška načela Evropske unije ter konkretiziramo tudi 
temeljna načela iz zakona o varstvu okolja. Stara bremena, predvsem kot posledica nekdanjega odnosa iz 
industrije in energetike do okolja, zahtevajo posebne tehnične sanacijske ukrepe. Podlago za odločitev o 
prednostnih sanacijskih ukrepih njihovi stopnji in dinamiki ob upoštevanju pravne nasledstvene problematike, 
tehnične zahtevnosti in višine vlaganj pomeni analiza tveganja in \plivov na okolje. Prioritete: Pesnica (gudron), 
Globovnik. 

6742 - Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev 

Predvidena sredst\'a za leto 2000 10.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 86/98) 
• Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list 

RS, št. 33-2123/96) 
• Evropski predpisi s področja ravnanja z odpadki 
• Zakon o ustanovah (Uradni list, ŠL 60/95) 

Vzpostavitev regijskih centrov za razgradnjo rabljenih motornih prevoznih sredstev. 
Izvedba koncesij in razpisne dokumentacije. 
Ustanovitev Fundacije za reciklažo avtomobilov Slovenije 
Pokrivanje negativnih snovnih tokov ob razgradnji odsluženih prevoznih motornih sredstev. 
Zapuščena odslužena motorna sredstva. 

Predviden program je izbran po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju varstva okolja, hkrati 
pa je uvrščen na prednostno listo Nacionalnega programa varstva okolja in je v skladu z Državnim programom 
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za prevzem pravnega reda EU. Sredstva pomenijo nov prihodek proračuna zaradi uvedbe takse za razgradnjo 
odpadnih avtomobilov 

2569 Popotresna obnova Posočja 

5726 - Opravljanje finančnih storitev za popotresno obnovo Posočja 

Planirana sredst\>a za leio 2000 8.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Ur.l. RS, št. 45/98) 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov opravljanja finančnih storitev, ki se nanašajo na dodeljevanje drža\ne 
pomoči po zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja a- Posočju. 

2570 Oskrba prebivalstva s stanovanji 

5730 - Kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij 

Planirana sredsfca za leto 2000 2.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• " Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS. št. 71/94) 
• Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št. 18/91, 21/94,23/96) 

Glede na to, da je registriranih že 57 neprofitnih stanovanjskih organizacij, je nujna analiza njihovih 
računovodskih izkazov in ocena pravilnosti poslovanja ob upoštevanju Pravilnika o posebnih pogojih delovanja 
neprofitnih stanovanjih organizacij (Ur. 1. RS, št. 63/93). 

6743 - Premiranje varčevalnih vlog 

Planirana sredst\'a za leto 2000 600.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št. 18/91, 21/91,23/96) 
• Nacionalna stanovanjska varčevalna shema (Sklep Vlade RS. 102. seja) 
Vlada RS je na 102. seji dne 25. 03. 1999 sprejela nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo in sprejela izrecen 
sklep, da se v okviru programov Ministrstva za okolje in prostor zagotovi za premije varčevalcem proračunska 
sredstva v višini kot jo bo Stanovanjski sklad RS porabil za premiranje varčevalnih vlog v letu 2000. 
Stanovanjsko varčevanje zahteva znatno zvišanje sredstev za premije glede na prvotno predviden obseg, zato je 
načrtovana vsota za leto 2000 600.000.000 SIT. 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7807 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Planirana sredst\>a za leto 2000:: 51.620.000 SIT 

Oprema za vodenje sistema slovenske geoinformacijske Infrastrukture 
Planirana sredst\'a za leto 2000: 12.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Ur.l. RS. št. 71/94 
• Zakon o upravi ( Ur.l. RS št. 67/94) 

Sredstva so namenjena za nakup, razvoj in nadgranjo posebne strojne, programske in komunikacijske opreme za 
potrebe sistema SGII (MOP/GIC in občine) in vključevanja uporabnikov javne uprave v sistem zbiranja in 
diseminacije geokodiranih podatkov: 

nabava ter zamenjavo geoinformacijske opreme (tako strojne kot programske) za MOP/GIC 
investicije potrebne za operativno delovanje geoinformacijskih omrežij lokalnih skupnosti 
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vzdrževanje geoinformacijske strojne in programske opreme. 
nabava opreme za lokalne skupnosti ob vključevanju v sistem geoinformacijske infrastrukture, skladno z 
Zakonom o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in 
razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS, št. 53/96. 
investicije v opremo, potrebno za usposabljanje v okviru Izobraževalnega središča za geomatiko 
računalniška programska in strojna oprema za upravljanje z geokodiranimi podatki 
sistem za varovanje prenosa podatkov 
vzdrževanje sistemske in aplikativne programske opreme 

Zagotavljanje informacijske opreme 
Planirana sredsU'a za leto 2000: 35.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 

Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP tako na področju 
strojne, programske in komunikacijske opreme. Planirane so nadaljne investicije v delovanje lokalnih omrežij, 
nabavo ter zamenjavo informacijske opreme tako strojne kot programske za MOP in organe v sestavi in za 
vzdrževanje strojne opreme. Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske 
infrastrukture v državne organe RS v obdobju do leta 2001. 

Manjše investicije 
Planirana sredst\'a za lastno udeležbo 2000 * 4.62O.OO0 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o iz\TŠevanju proračuna (Ur. 1. RS, št. 5/96, 78/97,87-1/97, 34/98) 

Sredstva so namenjena za nakup manjših osnovnih sredstev oz. za nepredvideno zamenjavo poškodovanih ali 
starih z no\imi osnovnimi sredstvi. 

2591 Donacije - Phare 

5735 - Lastna udeležba ISPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni infrastrukturi v 
skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 20.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Pogodba med SLO in EU 

Planirana sredstva so namenjena za strokovno pomoč pri pripravi potrebne tehnične dokumentacije (PGD, PZI), 
investicijskih projektnih nalog, predinvesticijskih zasnov, investicijskih programov v skladu z Navodilom o 
pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij (Ur.l. RS, ŠL 16/1997) ter tendersko 
dokumentacijo in pripravo ter objavo razpisov v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, ŠL 24/97) ter 
procedurami PHARE programa in za vključevanje zunanjih strokovnjakov v komisiji za pregled in oceno 
projektne dokumentacije v skladu z Navodilom o pripravi in spremljanju investicijske dokumentacije in 
spremljanju investicij, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna RS (Ur.l. RS št. 16/1997). 
Predvideni projekti so zbrani po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju varstva okolja, likrati 
pa so uvrščeni na prednostno listo Nacionalnega programa varstvo okolja in ustreznih sektorskih akcijskih 
načrtov varstva okolja. 
Za leto 2000 so predvideni naslednji projekti: izdelava predinvesticijske zasnove in telmične dokumentacije za 
potrebne infrastrukturne objekte varovanja virov pitne vode, odvodnjo in čiščenje odpadnih voda na področju 
povodja Spodnje Save v občinah Sevnica, Krško, Brežice; izdelava predinvesticijske zasnove in tehnične 
dokumentacije za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda na področju povodja reke Mislinje v občinah Dravograd 
in Mislinja, izdelava predinvesticijske zasnove in telmične dokumentacije za potrebne infrastrukturne objekte 
varovanja virov pitne vode v okviru povodja reke Kolpe (Bele Krajine), izdelava predinvesticijske zasnove in 
tehnične dokumentacije za potrebne infrastrukturne objekte nadomestnega vodnega vira za vodopreskrbo 
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področja Obale in Krasa: izdelava predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za odvodnjo in čiščenje 
odpadnih voda na področju povodja Save Bohinjke v občinah Bohinj. Blede in Radovljica; za izdelavo 
investicijskega programa, izdelavo lokacijske dokumentacije in PG, PZI za Center za ravnanje z odpadki na 
Gorenjskem; za izdelavo idejne zasnove in študijo upravičenosti za Center za ravnanje z odpadki v osrednji 
Sloveniji. Za leto 2001 so predvideni naslednji projekti: izdelava predinvesticijske zasnove in tehnične 
dokumentacije za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda na področju povodja Srednje Save v občinah Litija, 
Zagoije, Trbovlje, Hrastnik; izdelava predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za odvodnjo in 
čiščenje odpadnih voda na področju povodja Obalnega morja v občinah Koper, Izola, Piran, izdelava 
predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v občini Vrhnika; 
izdelava predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v občini 
Tržič, izdelava predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v 
občini Ptuj; za izdelavo predinvesticijske zasnove in tehnične dokumentacije za odvodnjo in čiščenje odpadnih 
voda v občini Metlika; za izdelavo lokacijske dokumentacije. PGD, PZI za sežigalnico v Severovzhodni 
Sloveniji, za izdelavo idejnega projekta in investicijskega programa za Center za ravnanje z odpadki v Osrednji 
Sloveniji. 

5736 - Lastna udeležba - PHARE - Project Preparation Facilitv 

Planirana sredsfra za leto 2000 : 35.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Pogodba med SLO in EU 

Planirana sredstva so predvidena za organizacijo in koordinacijo priprave tenderske dokumentacije v skladu z 
PHARE proceduro za pripravo okoljskih infrastrukturnih projektov za prijavo za sofinanciranje iz naslova ISPA 
sklada ter sredstev PHARE programa, za izgradnjo infrastrukturnih objektov za vodopreskrbo, izgradnjo in 
razširitev kanalizacijskega omrežja, izgradnjo in razširitev čistilnih naprav, rekonstrukcijo in sanacijo 
odlagališč, kompostnic, sortirnic in sežigalnic komunalnih odpadkov ter modernizacijo in izgradnjo čistilnih 
naprav za zmanjševanje emisij v zrak. 
V jeseni leta 1999 se bo začel izvajati PHARE National Programme za institucionalno krepitev MOP (zaposlitev 
novih strokovnih kadrov, izobraževanje, priprava investicijskih projektov) za katerega je Evropska komisija 
odobrila 500.000 EUR. V skladu z Finančnim Memorandumom Nacionalnega PHARE Programa 1999 je RS 
dolžna predvideti delež lastnih sredstev. 
Predvidena sredstva so namenjena izdatkom stroškom prevoza v tujini. dne\Tiicam za službena potovanja v 
tujini, hotelskim in restavracijskim storitvam a- tujini, drugim izdatkom za službena potovanja, reprezentanci, 
drugi splošnim materialnim stroškom in storitvam, drugim najemninam zakupninam in plačilu a\1orskih 
honorarjev. 

2137 Lastna udeležba - PHARE - CBC 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 174.731.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Pogodba med SLO in EU 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- izgradnji komunalne infrastrukture za ČN Gornja Radgona Izgradnja čistilne naprave v Ilirski Bistrici, 

razširitvi čistilne naprave v Ajdovščini, izgradnji kanalizacije v Sežani 
- strokovnemu nadzoru pri izgradnji objektov čistilne naprave in pripadajoče kanalizacije v Solčavi, vodovoda 

v vasi Dolina, čistilne naprave v Ilirski Bistrici, v Ajdovščini in kanalizacije v Sežani 
- nakupu opreme za spremljanje onesnaženosti in gibanje voda, temparature moija v Piranskem zalivu. 
- pripravi projektov, ki bodo sofinancirani iz PHARE sredstev za kraje ob meji s Hrvaško. 
- sofinanciranju izgradnje objektov za energetsko izrabo lesne biomase z daljinskim ogrevanjem in za 
pripravo 

projektne dokumentacije. 

1193 poročevalec, št. 74A/II 



Za leto 2000 in 2001 so predvideni projekti izgradnje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občinah Črena, 
Nazarje, Predvor, Solčava, Vitanje in Gornji Grad. 
Predvideni projekti so izbrani po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju varstva okolja, likrati 
pa so uvrščen na prednostno listo Nacionalnega programa varstva okolja in ustreznih sektorskih akcijskih 
načrtov varstva okolja in z uvajanjem obnovljivih energetskih virov v slovenski prostor 
- plačilo davka na dodoano vrednost za programe PHARE 

5739 - ISPA - lastna udeležba - Realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 38.720.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Url RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Pogodba med SLO in EU 
Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje in razširitve infrastrukturnih objektov za 
vodopreskrbo, izgradnjo in razširitev kanalizacijskega omrežja, izgradnjo in razširitev čistilnih naprav, 
rekonstrukcijo in sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov ter modernizacijo in izgradnjo čistilnih naprav za 
zmanjšanje emisij v zrak (v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU). 
Predvideni projekti so izbrani po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju varstva okolja, likrati 
pa so uvrščeni na prednostno listo Nacionalnega programa varstva okolja in ustreznih sektorskih akcijskih 
načrtov varstva okolja. 
Za leto 2000 so predvideni naslednji projekti: izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Dolenjska: za izgradnjo 
primarne kanalizacije (glavni kolektor) in CČN v občini Celje; za izgradnjo primarne kanalizacije (glavni 
kolektor) in CČN v občini Velenje; za izgradnjo primarne kanalizacije (gla\Tii kolektor) in CČN v občini 
Slovenj Gradec; za dogradnjo CČN v občini Domžale; za dogradnjo CČN v občini Žalec (Kasaze) 

Za leto 2001 so predvideni naslednji projekti: za izgradnjo CČN v okviru povodja Save Bohinjke v občini 
Bohinj (Bohinjska Bistrica); za izgradnjo CČN v okviru povodja spodnje Save v občinah Sevnica in Krško; za 
izgradnjo CČN v okviru povodja Mislinje v občinah Dravograd in Mislinja; za izgradnjo CČN Slovenske 
Konjice. 

8294 -PHARE CFCU - ECO - Adria 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 122.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št. 56/93) 

• Finančnega memoranduma med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Italija za leto 1995 

• Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 5/96) 

Del sredstev je namenjenih za izplačilo 10 % zadržanega denarja za nakup cevi za kanalizacijo v mestu 
Ajdovščina. 

8338 - PHARE CFCU - Program trilateralnega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko za leto 1995 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 8.995.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št. 56/93) 

• Finančnega memoranduma med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Avstrija/ Madžarska za leto 1995- Program ZZ-9524/01.08 

• Uredba o donacijah. ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 5/96) 
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Sredstva so namenjena za izplačilo zadržanega denarja za delno sanacijo gradu Grad, za določitev in delno 
nakup opreme za kolesarske steze na Goričkem in na nekaterih mejnih prehodih. 

8361 - PHARE CFCU - TNP -1 
» 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 2.559.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št.56/93) 

• Finančnega memoranduma med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Italija za leto 1995 

• Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 5/96) 

Sredstva so namenjena za izplačilo zadržanega denaija za informacijsko infrastrukturo, okoljska sanacija 
planinskih koč v visokogoiju, varovanje in ohranjanje kulturne dediščine. 

8287 - PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1995 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 63.659.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, teliničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št. 56/93) 

• Finančni memorandum med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Avstrija za leto 1995 

• Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 5/96) 
Sredstva so namenjena za izplačilo zadržanega denaija po opravljenih delih po pogodbi Št.: SL-9505.05.01.L001 

8307 -PHARE CFCU - Vipava 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 12.365.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, teliničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št. 56/93) 

• Finančnega memoranduma med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Italija za leto 1995 

• Uredba o donacijah. ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 5/96) 

Sredstva so namenjena za izplačilo 10% zadržanega denaija za ureditev kanalizacijskega omrežja v mestu 
Vipava. 

8349 - PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italija za leto 1996 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 163.162.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, teliničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št.56/93) 

• Finančnega memoranduma med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Italija za leto 1997 

• Uredba o donacijah. ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 51/98) 
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Sredstva so namenjena izplačilu izvajalcem pripravljalnih del za čistilno napravo v Ilirski Bistrici in nakupu 
opreme za nadzor moija v Piranskem zalivu (Oceanografska postaja Piran). 

6738 - PHARE CFCU - Nacionalni PHARE 

Planirana sredsh'a za leto 2000: 100.613.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vtaao Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št.56/93) 

• Finančni memorandum med E\-ropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredsh'a PHARE državni 
program za leto 1999 

• Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 51/98) 

Sredstva so namenjena za izgradnjo čistilnih naprav in kanalizacije v Bovcu. Kobaridu in Mostu na Soči. 

6739- PHARE - CBC Avstrija 1999 

Planirana sredstva za leto 2000: 96.895.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št.56/93) 

• Finančni memorandum med E\-ropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Avstrija za leto 1998 

• Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 51/98) 

Sredsh'a so namenjena za vodovod v Dovžanovi soteski, kanalizacija in čistilna naprava v Solčavi ter okoljsko 
sanacijo planinskih koč v Kamniško Savinskih Alpah. 

6740 - PHARE CFCU - CBC Italija 1999 

Planirana sredsh'a za leto 2000: 343.998.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, telmičnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št.56/93) 

• Finančni memorandum med E\-ropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE CBC 
Slovenija/Italija za leto 1997 

• Uredba o donacijah. ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 51/98) 

Sredstva so namenjena izplačilu izvajalcem pripravljalnih del za čistilno napravo v Ilirski Bistrici in nakupu 
opreme za nadzor moija v Piranskem zalivu (Oceanografska postaja Piran). 

9708 - Lastna udeležba - PHARE - Nacionalni program 

Planirana sredsh'a za lastno udeležbo 2000: 183.746.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Pogodba med SLO in EU 
Program za katerega so predvidena sredstva : 

za sofinanciranje izgradnje čistilnih naprav s pripadajočo kanalizacijo v Bovcu. Kobaridu in Mostu na Soči. 
strokovni nadzor pri izgradnji čistilnih naprav s pripadajočo kanalizacijo v Bovcu. Kobaridu in Mostu na 
Soči. 
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2592 Druge tuje donacije 

9705 - GEF - lastna udeležba 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 24.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju niinistršlev (Ur.l. RS št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• Konvencije o sodelovanju pri varsh'u in trajnostni rabi reke Donave ( ratificirana 1998) 

V okviru Podonavskega programa, ki vključuje poleg Slovenije še 12 držav, in strategije GEF za zaščito Črnega 
morja, je predvideno financiranje GEF z nepovratnimi sredstvi v višini 70 niio USD za terciarno čiščenje 
odpadnih vod (odstranjevanje dušika in fosforja) v povodju Donave za obdobje do 5 let. začenši od leta 2000. 
V okviru Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave) bo Eko sklad za slovenske 
projekte opravljal naloge enote za izvedbo projekta (Project Implementation Unit) in sicer: 
• v fazi priprave projektov: sodelovanje pri izdelavi potrebne dokumentacije za odobritev projektov na GEF 
• v času izvajanja projektov: spremljanje postopkov nabave opreme in oddaje del po predpisanih procedurah 

izvajalske agencije GEF (najveijetneje Svetovna banka); spremljanje porabe sredstev in izvajanja 
investicijskih del; pripravljanje poročil za potrebe donatoija. 

Eko skladu so sredstva namenjena za opravljanje nalog finančnega posredništva za GEF sredstva za izvedbo 
investicijskih projektov v okviru Donavskega programa. Znesek predstavlja 3 % od predvidenega črpanega 
zneska GEF sredstev v tem lem. 

9707 - Mednarodni projekti Life III - narava 

Planirana sredst\>a za leto 2000 
Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narave. 

« 
66.500.000 SIT 

Program: 
priprava in izvajanje projektov s področja varstva narave, ki so sofinancirani prek Life HI - narava, zlasti za 
namen izvajanja Direktive o varstvu ptičev (Council Directive 79/409 EEC on the Conser\>atioii of Wild 
Birds) in Direktive o varstvu favne, flore in habitatov {The Council Directive 92/43 EEC on the Conser\-ation 
of Natura! Habitats and of l Vi Id Fauna and Flora. 

Sredstva se porabljajo za pripravo in izvajanje projektov s področja varstva narave na osnovi uredbe EU. ki ureja 
financiranje projektov Life III - narava in sicer kot 25 - 75 % sofinancerski delež. S sredstvi se zagotavlja tudi 
kritje stroškov prevodov, udeležb na sestankih in drugih nalog neposredno povezanih s projekti. 

2512 - GEODETSKA UPRAVA RS 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV IN POLITIKE 

Geodetska služba skrbi za vodenje osnovnih podatkov o prostoru. Glede na neažurnost, vsebinske 
pomanjkljivosti ter tehnološko neustreznost geodetskih evidenc in podatkov je glavni cilj geodetske službe 
sanacija obstoječih evidenc in vzpostavitev novih najnujnejših evidenc. 

Zaradi zagotavljanja usklajenega dela na področju gospodaijenja z nepremičninami ter zagotavljanja pogojev za 
delovanje tržišča z nepremičninami je poseben poudarek dan urejanju evidenc o nepremičninah (poenostavitev 
postopkov zemljiškoknjižnega in zemljiškokatastrskega evidentiranja nepremičnin, celovitost, usklajenost in 
liitrost evidentiranja sprememb podatkov). 

Zaradi premajlinih sredstev prioritetno obnavljamo obstoječe in vzpostavljamo tiste nove evidence ter na tistih 
območjih, za katere so s strani uporabnikov zagotovljena sredstva sofinanciranja. Največji delež sofinanciranja 
zagotavljajo občine. Predlagana sredstva ne omogočajo pokritje vseh zahtev občin in drugih uporabnikov za 
izvedbo geodetskih del. V letu 1999 smo uspeh izpeljati nekaj akti\nosti, ki nam bodo predvidoma omogočile 
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pridobitev nepovratnih sredstev Pliara (v letu 2000 in 2001) in kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj 
(v letu 2000 in 2001). 

Največ aktivnosti namenjamo obnovi zemljiškega katastra ter vzpostavitvi evidenc o nepremičninah, ki bodo 
omogočile izvajanje davčne (predviden zakon o davku na nepremičnine), stanovanjske in zemljiške politike. 
Urejeno evidentiranje nepremičnin je tudi eden izmed pogojev vključevanja v E-vropsko unijo. 

n. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače l 

3029 - Plače 

Planirana sredst\>a za leto 2000 1.807.393.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o geodetski službi (Ur.l. SRS št 23/76); 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94); 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS št. 67/94); 
• Zakon o delavcih v drža\Tiih organih (Ur. 1. RS št 15/90); 
• Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 17.06.1999. 

Za leto 2000 je potrebno zagotoviti sredstva za 603 redno zaposlene delavce. V okviru teh sredstev so 
upoštevana tudi sredstva, potrebna za nove zaposlitve štipendistov (10) Geodetske uprave Republike Slovenije, 
ki bodo v letu 2000 zaključili šolanje. 
Sredstva za leto 2001 so izračunana na osnovi načrtovanega števila redno zaposlenih v letu 2000, povečanega za 
7 novih zaposlitev, kijih načrtujemo zaradi zaključka šolanja naših štipendistov. 

Višina načrtovanih sredstev regresa za letni dopust, je izračunana za vse redno zaposlene delavce in načrtovane 
nove zaposlitve pripra\nikov, nadomestne zaposlitve za pokrivanja daljših odstotnosti zaradi bolniške in 
porodniške. Sredstva za prehrano med delom in prevoz na delo so obračunana za vse načrtovane delavce, v 
višini, kije bila podana v izhodiščih za izdelavo proračuna za leti 2000 in 2001. 

1020 Materialni in drugi stroški 

3353 - materialni stroški 

Planirana sredst\>a za leto 2000 350.400.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 12.člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št.23/76); 
• 11. čl. Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94): 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS št. 67/94); 
• Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l. št. 5/96). 

Sredstva za materialne stroške je potrebno zagoto\iti v potrebnem obsegu za normalno delovanje celotne 
Geodetske uprave Republike Slovenije s povprečno 603 zaposlenimi v Glavnem uradu, 12 območnih geodetskih 
upravah in 46 izpostavah, ki ima v uporabi nad 14.500 kvadratnih metrov poslovnih prostorov ter 82 
avtomobilov s povprečno starostjo 7 let. 
Izdatki za obratovalne stroške bodo v letu 2000 glede na leto 1999 višji zaradi večjih stroškov območnih 
geodetskih uprav in njihovih izpostav ter Glavnega urada, in sicer zaradi naslednjih razlogov: 
- 12 območnih geodetskih uprav in 46 njihovih izpostav je prešlo iz občinske pristojnosti v državno že s 
1.1.1995. Vendar seje v glavnem šele v letu 1996 in 1997 uredilo plačevanje obratovalnih in vzdrževalnih 
stroškov območnih geodetskih uprav in njihovih izpostav iz sredstev Geodetske uprave Republike Slovenije. V 
posameznih primerih so občine krile nekatere obratovalne stroške iz svojih sredstev, vzdrževalna dela pa se 
praktično niso izvajala. 
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Kot dodatne obveznosti za Geodetsko upravo za leto 2000 načrtujemo plačevanje najema poslovnih prostorov za 
tiste območne geodetske uprave in njihove izpostave, katerih trenutna uporabna površina ne omogoča 
normalnega delovanja, kakor tudi za tiste območne geodetske uprave in izpostave, za katere najemnih pogodb še 
nimamo sklenjenih. 

Načrtovana sredstva za potrebe najema, v višini 11 mio sit so potrebna za zamenjavo najstarejših avtomobilov, 
ki so ekološko sporni, pa tudi nevarni. Tako naj bi izločili iz uporabe od skupno 82 avtomobilov najbolj spornih 
8 a\1omobilov, z najemno pogodbo sklenjeno v letu 1999 smo si zagotovili 10 novih aMomobilov - terenskih 
vozil. 

Del sredstev je načrtovanih tudi za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in ostale opreme (fotokopirnih 
strojev, faksimile naprav, kopirnih strojev...). 
V okviru te postavke so tudi zagotovljena sredstva za kritje rednih stroškov, ki so povezani z rednim delom, kot 
so npr. dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini, kilometrine ter stroški, povezani z rednim in 
dopolnim izobraževanjem naših delavcev. Zaradi nadomeščanja administrativnih delavcev (daljša bolniška ali 
porodniška) in zaradi občasno povečanega obsega dela na posameznih delovnih področjih, je v tej postavki 
vključeno tudi plačilo dela študentov, kijih bomo angažirali prek študentskih servisov. 
V letu 2001 ne načrtujemo pomembnejšega povečanja teh sredstev. 

3 Programi 

2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 

1813 - Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 

Planirana sredsh'a za leto 2000 1.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Sklep Vlade RS o ponovni ustanovim komisije za standardizacijo zemljepisnih imen št.021 -05/95-21/1 -8 z 

dne 14.09.1995; 
• članstvo Slovenije v regionalni skupini Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen za vzhodno, 

centralno in jugovzhodno Evropo (UNGEGN). 

Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen je leta 1995, na pobudo Geodetske uprave Republike Slovenije, 
ponovno imenovala Vlada Republike Slovenije. Komisija izdeluje, objavlja in sprejema strokovne 
standardizacijske dokumente s področja standardizacije zemljepisnih imen, skrbi za izpeljavo postopkov 
standardiziranja zemljepisnih imen vključno z njihovo uradno objavo, obvešča javnost o poteku standardizacije 
in rabi standardiziranih zemljepisnih imen ter pri tem sodeluje z Uradom Republike Slovenije za standardizacijo 
in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Komisija je članica regionalne skupine Združenih 
narodov za standardizacijo zemljepisnih imen za vzhodno, centralno in jugovzhodno Evropo UNGEGN. V letih 
od 1998 do 2003, v obdobju med 7. in 8. generalno konferenco UNGEGN. predseduje regionalni skupini. V letu 
1999 je Geodetska uprava Republike Slovenije organizirala in vodila 15. regionalno konferenco UNGEGN. 

V letu 2000 bo komisija opravljala redno delo: postopna standardizacija zemljepisnih imen, priprava ter 
izdajajnje imenikov zemljepisnih imen, sprejem meril za pisanje in rabo slovenskih zemljepisnih imen. prevod 
dokumentov s konferenc.... Kot predsedujoči regionalne skupine moramo v letih do 2003 zastopati regionalno 
skupino na konferencah UNGEGN in na generalnih konferencah Združenih narodov za standardizacijo 
zemljepisnih imea Konferenca UNGEGN bo predidoma januaija leta 2000. 

6818 - Izdelava državnih topografskih kart 

Planirana sredst\>a za leto 2000 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 6. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
• 1., 4., 5., 7., 14. in 15. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74). 
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V letu 2000 bomo skupaj z MORS po standardih NATO in PETIT dokončali projekt drža\-ne pregledne karte 1 : 
250 000 in projekt vzpostavitve topografske baze manjše natančnosti ter projekt obnove digitalnih preglednih 
kart. 

2553 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

1932 - Promocije, razstave, publikacije 

Planirana sredsn>a za leto 2000 6.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 12. Člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76). 

Namen promocije je informiranje uporabnikov o podatkih geodetske službe. Promocijske naloge zajemajo 
predvsem: aktivno udeležbo na strokovnih prireditvah, izdelavo in vzdrževanje katalogov podatkov in programov 
DEMO predstavitev geodetske državne službe, predstavitve na Internetu in Intranetu ter izdelavo drugih 
informativnih gradiv (zloženka, plakati,...), sofinanciranje strokovnega geodetskega glasila, sofinanciranje 
strokovne izdaje načrtov zgodovinske in kulturne vrednosti za državo Slovenijo ter organizacijo strokovnih 
posvetov. 
V letu 2001 bomo nadaljevali s planiranimi aktivnostmi v letu 2000 in bo poraba ostala na planirani indeksaciji. 

2411 - Vzpostavitev evidence nepremičnin 

Planirana sredst^'a za leto 2000 81.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o geodetski službi (Ur.l.SRS št. 23/76), 
• Zakon o zemljiškem katasusu (Ur.l.SRS št. 16/74) 
• in predvsem Zakon o obdavčenju nepremičnin (v pripravi) 

V okviru te naloge se bodo izvajala naslednja dela: 
• dokončanje nalog iz leta 1999 in 
• transformacija katastrskih načrtov in uskladitev območij zajema za okoli 400 katastrskih občin. 

V prejšnjih letih (od leta 1995) digitalizirane podatke grafičnega dela zemljiškega katastra (1600 katastrskih 
občin) bomo v treh letih transformirah v državni koordinatni sistem in odpravili neskladja na mejah katastrskih 
občin. Na ta način bomo zagotovili bazo grafičnih podatkov zemljiškega katastra, ki bo uporabna tako za velike 
uporabnike (projektantske in planerske organizacije,....), kot tudi za postopke v procesu rednega vzdrževanje 
podatkov. 
Izvajala se bodo usklajevanja neskladij podatkov, ugotovljenih po primerjavi grafičnih in pisnih podatkov 
zemljiškega katastra. 

Večino tega dela opravi Geodetska uprava z lastnimi kadri. Na nekaterih območjih je glede na zastavljen cilj. 
nujna pomoč zunanjih izvajalcev. 

Izvajal se bo tudi razvoj obstoječih rešitev za delovanje centralnih baz zemljiškega katastra in registra stavb. 

Podatki zemljiškega katastra se uporabljajo v razne namene - tako na državni kot na lokalni ravni. Zaradi tega je 
zelo pomembna dostopnost teh podatkov, kar pa lahko dosežemo le prek urejenega sistema centralnih baz. 

4057 - Evidentiranje rabe zemljišč v zemljiškem katastru 

Planirana sredst\'a za leto 2000 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o geodetski službi (Ur.l.SRS št. 23/76) 
• Zakon o zemljiškem katastrsu (Ur.l.SRS št. 16/74) 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni Ust RS št. 59/96) 
• in Zakon o vinu in drugih proizv odih iz grozdja in vina (Ur. list št. 16/74 in 29/86) 
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V okviru naloge te naloge bodo zaključena dela, začeta v letu 1999, preostanek sredstev pa se bo uporabil pri 
prehodu na posodobljen sistem klasifikacije kmetijskih in gozdnih zemljišč - za zagotavljanje funkcioniranja 
sistema v prehodnem času. 

6345 - Vodenje geodetskih evidenc 

Planirana sredstva za leto 2000 292.182.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 1., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 14. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 1.. 3., 4., 5., 6., 7.. 7. 
• 9. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74); 
• 3., 9., 11., 18., 19., 20., 23., 24., 26., 27., 30. in 32. člen Zakona o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS št. 16/74); 
• 11. in 12. člen Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. SRS št. 5/80); 
• Sklep Vlade RS št. 021-05/92-22/3-B z dne 03.07. o mešanih komisijah za označevanje in obnavljanje 

državne meje; 
• Sporazumi, koncesije oz. pogodbe Slovenije z Avstrijo, Madžarsko in Italijo o vzdrževanju državnih mej; 
• 101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 

31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l.RS št. 29/96). 
• 59 in 68. člen zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 33/95) 
• 9. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. 1. RS. ŠL 59/96) 
• 23. člen zakona o dohodnini (Ur. 1. RS št. 71/93, 7/95,44/96) 31. člen zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS 

št. 18/96) 
• 11. člen zakona o delovanju in delovnem področju ministrst/ev (Ur.l. RS št. 71) 11. člen zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 8/90, 19/91) 

Sredstva vodenja geodetskih evidenc so v letu 2000 namenjena vodenju posameznih evidenc oziroma nalog: 
v 1000 SIT 

• osnovnega geodetskega sistema. 40.000 
• državne meje 22.000 
• zemljiškega katastra in registra stavb 104.882 
• državnih topografskih kart 95.600 
• registra prostorskih enot 15.000 
• geodetskega dokumentacijskega centra 5.000 
• vodenje informacijske telmologije ' 9.700 

SKUPAJ 292.182 

Sredstva vodenja geodetskih evidenc so potrebna za vzdrževanje obstoječih geodetskih evidenc: osnovnega 
geodetskega sistema, drža\-ne meje, zemljiškega katastra. drža\Tiih topografskih karL kartografije, registra 
prostorskih enot ter evidenc geodetskega dokumentacijskega centra. 

Vodenje evidenc na osnovnem geodetskem sistemu zajema dela. ki so povezana z razvojem, posodobitvijo, 
vzdrževanjem državnega koordinatnega sistema. Delo obsega vzdrževanje geodetskih točk na terenu, analizo 
obstoječih mrež, projektiranje in izmero horizontalnih in višinskih mrež, izmero mikromrež, gravimetrične in 
astronomske meritve, obdelavo podatkov, vodenje in urejanje evidenc in baz temeljnih geodetskih točk, 
standardizacijo metod GPS izmere, vzpostavitev in vključitev GPS permanentne postaje v mednarodno GPS 
službo. 

Pri državni meji se bodo izvajala dela na: 
• obnovi in vzdrževanju meje z Italijo, kjer načrtujemo vzdrževalna dela v III. sektoiju (30.5 km), kjer bodo 

mejni znaki pregledani, geodetsko kontrolirani, postavljeni v prvotni položaj in dodatno označeni s 
kovinskimi drogovi, če bo to potrebno in obnova poškodovanih mejnikov v- drugih mejnih sektorjih, ki so v 
slovenski pristojnosti. 

• obnovi in vzdrževanju meje z Avstrijo 
Nova izmera v XIII. sektoiju (6.0 km - 172 mejnikov) s čiščenjem pasu ob meji. vzdrževanjem in obnovo vseh 
mejnih znakov, ki še nimajo zamenjanih državnih oznak (RS namesto SFRJ). 
Kontrola del v XXVI. sektorju, ki je v pristojnosti avstrijske strani. 

• obnovi in vzdrževanju meje z Madžarsko 
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Načrtujemo novo izmero 25 km državne meje, ki je v slovenski pristojnosti. V tem letu bomo preračunali 
koordinate mejnih znakov v koordinantni sistem ETRS89. 

V letu 2000 se bo začelo vzpostavljati evidenco državne meje. 

Zaradi različnih namenov uporabe podatkov zemljiškega katastra je potrebno na posameznih območjih le-te 
predhodno sanirati. Sanacija zemljiškega katastra bo glede na potrebe uporabnikov podatkov ter na stanje samih 
podatkov zemljiškega katastra izvedena na različne načine (nov?, izmera, izmera obodov kompleksov)- V 
nekaterih izpostavah je sanacija posameznih problemov potrebna tudi za nemoteno enotno poslovanje službe, 
problemi pa izhajajo iz "lokalnih posebnosti vodenja", ki so posledica organiziranosti službe pred letom 1995. 

V okviru te postavke bodo reševana tudi vprašanja vzdrževanja in dopolnjevanja aplikativnih programskih 
rešitev na lokalnem in centralnem nivoju, ki omogočajo tako poslovanje službe, kot dostop uporabnikov do 
podatkov zemljiškega katastra in registra stavb. 

Na področju zemljiškega katastra in registra stavb bodo izvedena predvsem naslednja dela: 
- dokončane nalog iz leta 1999, 
- izvedba novih izmer, 
- vzdrževanje aplikativnega softvera na 47 lokacijah in glavnem uradu. 
- sanacija zatečenega stanja evidence na izpostavah na podlagi pripravljenih programov, 
Predvideno je, da izvedbo novih izmer sofinancirajo občine v višini 50%. 

Državne topografske karte: V okviru te postavke bomo sredstva namenili predvsem za vzdrževanje in 
izdelavo državnih kart ter z njimi povezanimi geodetskimi evidencami in opravili: 
• prenos obveznosti iz leta 1999 
• Zaključili bomo izdelavo prve serije DTK 25 in začeli z izdelavo DTK 50. Izdelavo nameravamo zaključiti v 

petih letih. Topografske podatke zbrane pri tem projektu bomo uporabili za nadgradnjo drugih prostorskih 
baz in izdelavo kart manjših meril. Karti DTK 25 in DTK 50 sta vitalnega pomena za vojsko, zato je v 
projekta aktivno vključeno tudi Ministrstvo za obrambo. 

• Vzporedno z izdelavo DTK 25 in DTK 50 bomo vzdrževali tudi ustrezno topografsko bazo 
• Digitalno karto 1:5000 in digitalne ortofoto karte bomo izdelovali predvsem za območja, kjer je izkazan 

poseben interes inje zagotovljeno sofinanciranje uporabnikov. 
• Zaključili bomo polnjenje Registra zemljepisnih imen in združili podatke različnih zajemov v enovito bazo 
• Izvedli bomo obnovo državnih preglednih kart 
• Poseben poudarek bo dan izdelavi DTK 50 in kontinuirani izdelavi DOF 5. 

Na področju Registra prostorskih enot načrtujemo izvedbo vrste del: 
• Uskladitev podatkov RPE-ja s podatki drugih e\idenc - namen projekta je določiti način in možne rešitv e 

usklajevanja podatkov, predvsem podatkov iz RPE-ja, zemljiškega katastra, državne meje, topografskih baz 
in evidence zemljepisnih imen. 

• Implementacija programske opreme RPE. tehnična pomoč izpostavam - izpostave se bodo postopno 
vključevale v sistem vodenja in vzdrževanja RPE; tehnična pomoč je stalna naloga, ki zagotavlja nemoteno 
vodenje in vzdrževanje RPE-ja. 

• Vzdrževanje programske opreme RPE - programska oprema bo dopolnjena z moduli za izdajanje podatkov 
na centralni in lokalni ravni. Vse funkcije za vzdrževanje podatkov bodo prenesene iz delovne postaje na 
raven osebnih računalnikov. 

• Uporabniška baza Registra prostorskih enot na Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko - 
administriranje in vzdrževanje uporabniške baze RPE-ja ter vzdrževanje programskih rešitev za dostop do 
baze drugih uporabnikov (register prebivalstva, poslovni register ). 

• Uvedba novih vrst prostorskih enot v Register prostorskih enot - kažejo se potrebe po uvedbi šolskih in 
poštnih okolišev, v pripravi pa je tudi zakon o pokrajinah. 

Z sredstvi za vodenje informacijske tehnologije se zagotavlja vodenje in organizacija informacijske 
telmologije Geodetske uprave, podpora uvajanju tehnoloških novosti, logistična podpora delovanju 46 izpostav, 
vzdrževanje strojne in sistemske opreme in mrežne lokalne opreme. \-zdrževanje in dopolnitev specifičnih, 
grafično orientiranih programskih orodij in programskih rešitev, ter vzdrževanje programskih rešitev za 
izdajanje računov in vodenje glavne pisarne v 46 izpostavah in 12 območnih enotah Geodetske uprave. 
V letu 2001 ne načrtujemo drugačnega načina porabe sredstev, le da bo potrebno upoštevati vedno večji obseg 
sredstev za vzdrževanje programskih rešitev. 

poročevalec, št. 74/VII 1202 26. oktober 1999 



V Geodetskem dokumentacijskem centru Geodetske uprave Republike Slovenije, ki hrani celotno geodetsko 
dokumentacijo, je potrebno tekoče voditi in dopolnjevati evidence o geodetski dokumentaciji ter opraviti razna 
kopiranja geodetske dokumentacije ter izdelati zaščitne kopije obstoječe dokumentacije za potrebe 
razmnoževanja in izdajanja podatkov geodetske dokumentacije. 
Pri vodenju geodetskih evidenc neposredno sodelujejo območne geodetske uprave z izpostavami oziroma se za 
izvedbo določenih nalog pooblasti območne geodetske uprave. 
V letu 2001 se bodo nadaljevale že začete naloge. 

6811 - Sanacija geodetske mreže 

Planirana sredst\'a za leto 2000 10.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 12. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
• 1., 3., 4., 5.,6., 7. in 9. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74); 
• 101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• oz. 4. člen Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l.RS št. 

29/96). 

Sanacija stabilizacije je predvidena za točko 1. reda Žigartov vrh. ki je močno poškodovan, ter za točki na 
Snežniku in Kameneku. Dokončali bomo dela na navezovalnih mrežah, ki smo jih pričeli v preteklih letih- ter 
uredili in arhivirali podatke. Po preračunu slovenskega nivelmana se je pokazala zahteva o ponovni izmeri- 
nekaterih nivelmanskih poligonov ter vključitev novih poligonov1. 
Sanirati je potrebno tudi mejno triangulacijo na slovensko-avstrijski in slovensko-italijanski meji. 

6812 - Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško 

Planirana sredst\'a za leto 2000 1.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• člen sporazuma med vladama Republike Slovenije in Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnosti 

skupnih organov za ugotovitev ter označitev državne meje (Ur. list RS št. 55/93). 
• V zvezi z deli na državni meji s Hrvaško se predvidev a: 
• vzpostavitev geodetske osnove ob slovensko-hrvaški državni meji. 
• nadaljevanje del pri usklajevanju mej katastrskih občin, 
• sodelovanje pri določitvi, pogajanjih in usklajevanju skupne državne meje na topografski karti 1 : 25 000. 
• sodelov anje pri pripravi Pogodbe o skupni državni meji, 
• priprava Navodil za delo Mešane skupine za razmejitev, 
• priprava Projekta razmejitve in označitve državne meje, 
• v letu 2000 predvidevamo določene operativne meritve pri vzpostavitv i osnov za evidentiranje državne meje. 

6816 - Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra 

Planirana sredsh'a za leto 2000 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 6. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. RS št 23/76); 
• Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l. RS št. 16/74). 

V okviru te proračunske postavke bo v letu 2000 izvedeno dokončanje nalog, pričetih v letu 1999. 

6817 - Ciklično aerosnemanjc 

Planirana sredst\>a za leto 2000 63.600.000 SIT 

Zakonska podlaga: > 
• 6. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
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• 1., 4., 5., 7., 14. in 15. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74). 

Izvedeno bo aerosnemanje na črno bele filme ter izdelane kontaktne kopije na fotografski papir. Vzpostavljena 
bo računalniška evidenca snemanja. V okviru tega projekta bo izvedena aerotriangulacija in dokončni projekt 
aerosnemanja za obdobje 2000 - 2003. 

6819 - Vzpostavitev topografskih baz 

Planirana sredst\>a za leio 2000 11.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 6. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
• 1., 4., 5., 7., 14. in 15. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74). 

Največji del sredstev je namenjen vzpostavitvi topografske baze večje natančnosti, kot podatkovnega jedra 
drugim prostorskim podatkom in kot podlaga za izdelavo digitalne karte v merilu 1 : 5000 Topografske podatke 
nameravamo zajeti v topografsko bazo v naslednjih 7 letih. Leta 1999 smo dokončali projekt in zajeli podatke za 
100 listov temeljnih topografskih načrtov. Ob upoštevanju mednarodnih standardov bomo zajeli tudi podatke za 
vzpostavitev topografske baze manjše natančnosti, kar nam bo omogočilo izmenjavo prostorskih podatkov. 
Obstoječe topografske podatke bomo v letu 2000 pričeli povezovati v enoten sistem medsebojno povezanih 
topografskih baz. 

5775 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 

Planirana sredstva za leto 2000 748.727.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• predlog Zakona o najemu posojila Republike Slovenije pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za Projekt 

posodobitve evidentiranja nepremičnin 
• 1., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 14. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76);- 1., 3., 4., 5., 6., 7.. 7. 
• 9. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74): 
• 3., 9., 11., 18., 19.. 20., 23.. 24., 26., 27., 30. in 32. člen Zakona o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS št. 16/74);- 

4-, 
• 11. in 12. člen Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. SRS ŠL 5/80); 
• 101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen Zakona o pre\-zemu državnih funkcij, ki so jih do 

31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l.RS št. 29/96). 
• 59 in 68. člen Zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 33/95) 
• 9. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. 1. RS, ŠL 59/96) 
• 23. člen Zakona o dohodnini (Ur. 1. RS št. 71/93, 7/95,44/96) 31. člen Zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS 

št. 18/96) 
• 11. člen Zakona o delovanju in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71) 11. člen zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Ur.l. RŠ št. 8/90, 19/91) 
• Zakon o davku na nepremičnine (v pripravi) 

Namen Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin je evidentiranje najpomembnejših večnamenskih 
podatkov o vseh nepremičninah. Z uvedbo enotnega identifikatorja za vse nepremičnine bo omogočena 
povezava obstoječih evidenc o nepremičninah. Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin ima 8 
podprojektov in 5 nosilnih institucij. Geodetska uprava Republike Slovenije bo iz sredstev te proračunske 
postavke financirala izvedbo podprojekta Zemljiški kataster in kataster stavb, podprojekta Razvoj sistema 
registracije stanovanj ter del (58 %) podprojekta Podpora koordinaciji projekta in strateške študije. 

Izvedba podprojekta Zemljiški kataster in kataster stavb vključuje izdelavo digitalnih ortofoto načrtov, izdelavo 
digitalnih katastrskih načrtov ter fotogrametrični zajem obrisov stavb. V letu 2000 bomo izdelali 950 listov 
digitalnih ortofoto načrtov, do konca leta 2001 pa planiramo izdelavo nadaljnjih 650 listov. S tako dinamiko 
izdelave bomo do konca leta 2001 izdelali vse digitalne ortofoto načrte na območju naše države ter na ta način 
zagotovili kakovostno podlago za zajem in interpretacijo prostorskih podatkov. V letu 2000 bomo izdelali 
digitalne katastrske načrte za območje 500.000 parcel, izdelavo pa bomo nadaljevali tudi v letih 2001 in 2002. 
ko bomo predvidoma izdelali vse digitalne katastrske načrte v Sloveniji. V letu 2000 načrtujemo fotogrametrični 
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zajem 200.000 obrisov stavb, ki ga bomo nadaljevali do leta 2002. V letu 2000 bomo pripravili inicialne študije 
za vzpostavitev učinkovitega sistema registracije stanovanj, v katerih pripravo bodo vključeni domači in tuji 
strokovnjaki. Pripravili bomo osnovne tehnične specifikacije za registracijo stanovanj in pripravili predloge 
zakonodajnih rešitev na tem področju. Z delom bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih. 
Za potrebe koordinacije Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin bo v okviru projekta ustanovljena 
projektna pisarna, ki bo organizirala in koordinirala potek dela, revidirala in kontrolirala finančne tokove ter 
vodila finančno računovodski sistem, vodila administracijo in dokumentiranje, podprla delovanje in 
dolcumcntiranje sistema nadzora kakovosti ter pripravljala ustrezna poročila o delu. V projektni pisarni bo 
predvidoma zaposlenih 6 delavcev. 

6344 - Predpisi 

Planirana sredst\'a za leto 2000 3.000.000 SIT 

Predpisi, ki so predvideni v programu Geodetske uprave Republike Slovenije 

1. Zakon o geodetski dejavnosti 
2. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
3. Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

Predlog Zakona o geodetski dejavnosti je pripravljen za drugo obravnav o na Držav nem zboru Republike 
Slovenije. Druga in tretja obravnava predloga zakona ter njegov sprejem so predvideni do konca leta 1999. V 
letu 2000 bo treba izdelati strokovne podlage za izvršilne predpise (pravilnike, uredbe, tarife...) po novem 
zakonu o geodetski dejavnosti. Osnutke izvršilnih predpisov (že) pripravlja pravna služba Geodetske uprave 
Republike Slovenije, zato sodelovanje zunanjih izvajalcev ne bo potrebno. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je v letu 1999 pripravila besedilo Zakona o evidentiranju nepremičnin, 
državne meje in prostorskih enot Prva in druga obravnava predloga zakona sta predvideni v drugi polovici leta 
1999, tretja obravnava predloga zakona in njegov sprejem pa v letu 2000. V letu 2000 in 2001 bo potrebno v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci izdelati strokovne podlage za izvršilne predpise (pravilnike, uredbe, tehnična 
navodila...), ki bodo omogočili uresničevanje sistemskih sprememb. Geodetska uprava Republike Slovenije bo v 
letu 2000 razpisala projekt za pripravo podzakonskih predpisov Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot. 

V programu dela za leto 2000 je Geodetska uprava Republike Slovenije določila tudi pripravo novega zakona o 
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb. Zakonodaja s področja imenovanja in evidentiranja naselij, 
ulic in stavb določa pristojnosti in naloge tako države kot lokalnih skupnosti. Geodetska uprava Republike 
Slovenije bo v letu 2000, ob sodelovanju Službe Vlade RS za lokalno samoupravo, začela s postopki priprave 
novega zakona. 

2560 Mednarodno sodelovanje 

1812 - Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah 

Planirana sredsfra za leto 2000 2.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Sklenjena sporazuma o polnopravnem članstvu in sodelovanju Geodetske uprave Republike Slovenije v 

evropskih združenjih CERCO in Megrin. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je članica evropskih združenj uradnih geodetskih ustanov s področja 
geodezije in kartografije - CERCO in Megrin. Planirana sredstva so potrebna za plačilo članarine v obeh združenjih, 
ki vključuje izvajanje evropskih geodetskih projektov ter plačilo članarin oziroma kotizacij v drugih mednarodnih 
združenjih. Geodetska uprava Republike Slovenije je tudi članica mednarodnega združenja AGI na področju 
geografekih informacij, kjer plačuje članarino in MOLE - evropskega združenja za upravljanje z nepremičninami, 
vključno z zemljiškim katastrom, kjer pokriva manjši del stroškov delovanja te organizacije. 
V letu 2001 predvidevamo povečanje obsega porabe sredstev na tej postavki. 

2586 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
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7811 - Nakup specialne geodetske opreme in informacijske opreme 

Planirana sredsn>a za leto 2000 102.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 12. in 14. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št.23/76); 
• 3. in 7. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74); 
• 3. in 24. člen Zakona o zemljiškemu katastru (Ur.l. SRS št. 16/74); 
• 101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
• oz. 4. člen Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l. RS št. 

29/96); 
• 35. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS št. 5/96), 
• Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 8/90, 19/91) 
• Zakon o izvševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS št. 5/96). 
Poslovanje Geodetske uprave ter dnevno zagotavljanje podatkov za državne organe in državljane, je odvisno od 
ustrezne informacijske tehnološke podpore. Poslovni procesi morajo potekali na 47 lokacijah. Grafično okolje, v 
katerem se vodijo geodetske evidence, postavlja zahteve za specifično informacijsko opremo. Poleg standardne 
informacijske opreme, ki jo zagotavlja Center Vlade za informatiko Geodetska uprava za svoje delo potrebuje 
specifično strojno in programsko opremo ter razvija in vzdržuje lastne aplikacije, zlasti na področju 
nepremičnin, registra prostorskih enot, osnovnega državnega sistema, državne meje. kartografije in topografije. 
Poudarek pri razvoju in vzdrževanju lastnih aplikacij je na zagotavljanju delovanja evidenc o nepremičninah ter 
podpora projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. 

Geodetska uprava potrebuje za uspešno opravljanje dela na področju osnovnege geodetskega sistema in katastra 
sodobno specialno geodetsko opremo. Poseben poudarek ja dan strojni in programski opremi ter zagotavljanju 
drugih pogojev (komunikacije, gradbeni posegi...) potrebnih za vzpostavitev stalne službe, ki bo omogočila 
permanentno uporabo satelitske tehnologije določanja pozicije za geodetske in negeodetske namene. 

Nakup pisarniške opreme je za leto 2000 predviden v višini 10 MIO SIT in je potreben zaradi izboljšanja 
delovnih pogojev nekaterim delavcem Geodetske uprave, saj je v nekaterih izpostavah opremljenost prostorov že 
zastarela (pridobljena z brezplačnim prenosom od občin leta 1995). 

Stroški investicijskega vzdrževanja prostorov Geodetske uprave za leto 2000 so načrtovani v višini 2 MIO SIT 
in bodo namenjeni minimalnim posegom, ki so nujni, da se na objektih ne bi povzročala dodatno škoda oz. ne bi 
bilo ogroženo delovanje geodetske službe (manjše sanacije streli ki zamakajo, stropa, ki se sesipa,....). Večjih 
posegov v prostore in opremo v prihodnjem letu ne načrtujemo. 

2591 Donacije - Phare 

6734 - PHARE Tuja donacija - posodobitev zemljiškega katastra in zeml jiške knjige 

Planirana sredst\>a za leto 2000 67.218.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Nacionalni program - FM99 
• 1., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 14. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS it. 23/76);- 1., 3., 4., 5., 6., 7.. 7. 
• 3., 7. in 9. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/74); 
• 3., 9., 11., 18., 19.. 20., 23.. 24.. 26., 27., 30. in 32. člen Zakona o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS št. 16/74);- 

4., 
• 101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jili do 

31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l.RS št. 29/96). 
• 59 in 68. člen Zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 33/95) 
• 11. člen Zakona o delovanju in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71) 11. člen zakona o varovanju 

osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 8/90, 19/91) 

Namen projekta, ki bo financiran s sredstvi Pliara, je podpora posodobitvi upravljanja z evidencami 
nepremičnin. Program ima naslednje prioritete: 
• okrepitev institucionalnih in administrativnih zmogljivosti evidentiranja nepremičnin in povezati zemljiško 

knjigo in zemljiški kataster (kratkoročni načrt) ter 
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• vzpostaviti delujoč centralni informacijski sistem, ki bo služil za evidentiranje podatkov o nepremičninah in 
lastniških odnosih na njih, kot srednjeročni načrt podpore razvoju družbene ekonomije 

Program je naravnan v dve medsebojno odvisni smeri, in sicer: 
• institucionalne podpore državni administraciji, kamor prištevamo splošna usposabljanja in izobraževanja ter 

zagotavljanje tehnične pomoči s strani držav članic EU, kot tudi v smeri 
• investiranja v opremo in vzpostavitev informacijske infrastrukture v Zemljiškem katastru in zemljiški knjigi 

in zagotovitve njune medsebojne povezanosti. 

V letih 2000 in 2001 bodo določene naloge opravljali dolgoročni svetovalec s področja upravljanja z 
nepremičninami in kratkoročni svetovalci za: informacijsko tehnologijo, načrtovanje rabe tal, vrednotenje in 
obdavčenje, kmetijsko in urbano ekonomije ter strokovnjaki s področja zakbnodaje. V letu 2001 bo dobavljene 
nekaj strojne in programske opreme za podporo vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra. 

2513 - UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

3031-Plače 

Planirana sredst\'a :a leto 2000 174.301.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delo\Tiem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 

V letu 2000 smo planirali 7 no\ih zaposlitev, od tega 4 vrhunske strokovnjake s področja jedrske in sevalne 
varnosti in 3 zaposlitve pripravnikov. 

V letu 2001 smo planirali 7 novih zaposlitev, od tega 5 vrhunskih strokovnjakov in 2 zaposlitvi pripravnikov. 

Planirane nove zaposlitve so odraz sistemsko povečanih pristojnosti na področju dela Uprave (Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev) v veliki meri pa je tudi odraz ad-lioc povečanega obsega del, ki 
izliaja predvsem iz mednarodno prevzetih obvez Republike Slovenije. Sem sodi predvsem izgradnja, 
vzpostavitev in vzdrževanje radioliško-opozorilnega sistema, ki ga bo potrebno v manj kot dveh letih povezati s 
sistemom Republike Avstrije in Republike Hrvaške. Sem sodi zelo velik obseg naknadno prevzetih aktivnosti 
na področju nadzora jedrskih materialov (Safeguards) v zvezi z izvajanjem Dodatnega protokola k sporazumu o 
varovanju, članstvom v Zangger Committee, predvidenemu pristopu k Nuclear Suppliers Group in izvajanju 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treatv. 
Nenazadnje pa v sklop povečanja kadrovske zasedbe nesporno sodijo tudi priprave na vstop Slovenije v EU, 
kjer je prav na področju radiološke varnosti največ žalitev EU po usklajenosti zakonodaje ter posledično 
predpristopnih aktivnosti. 

Vendar pa planirana sredstva ne omogočajo predvidenih zaposlitev. 

1020 Materialni in drugi stroški 

3355 - Materialni stroški 

Planirana sredst\'a za leto 2000 25.414.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS ŠL 71/94) 

Pri sredstvih v predlagani višini ni upoštevano povečanje števila zaposlenih in dodatni stroški zaradi no\ih 
proračunskih postavk, vendar predlagana sredstva ne bodo zagotavljala pokritja vseh planiranih odhodkov, ki 
predstavljajo materialne stroške za delo uprave. 
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3 Programi  

2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 

1298 - Geotcktonske raziskave za oceno varnosti 

Planirana sredst\>a za leto 2000 4.412.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 

energije (Ur. list SFRJ št. 62/84) 
• Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov 

(Ur. list SFRJ št. 52/88) 

Na osnovi predlogov in zahtevkov po ponovni oceni seizmične varnosti s strani domačih inštitucij (Odbori 
držauiega zbora, Državni svet, Vlada) in Mednarodnie komisije za neodvisno analizo varnosti NE Krško 
(ICISA) se od leta 1994 izvajajo Geotektonske raziskave za oceno varnosti. 
V letih 1994 in 1995 so bile raziskave sofinancirane od Ministrstva za znanost in tehnologijo (MZT), 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti (MGD) in URSJV. V letu 1996 je bilo ustavljeno sofinanciranje s strani 
MGD-ja in MZT-ja, ostalo je le financiranje s strani Uprave za jedrsko varnost. 
Dokončanje raziskav je bilo v prvotnem programu predvideno v letu 1997, vendar v dosedanjih vsakoletnih 
prizadevanjih ni uspelo pridobiti zadostnih proračunskih sredstev za dokončanje programa raziskav. Program 
raziskav bo podprt tudi v okviru dveh PHARE projektov, ki se bodo izvajali v letu 1999 in 2000. Predlagana 
sredstva iz te postavke bodo pokrila nujno potrebno spremljavo PHARE projektov s strani domačih 
raziskovalcev. Predvidevamo, da bodo v letu 2000 raziskave končane. V naslednjih letih pa bo potrebno 
zagotoviti sredstva še za obratovanje seizmološkega in geodetskega monitoringa. 

2560 Mednarodno sodelovanje 

5748 - Članarine MAAE in US NRC programi 

Planirana sredst\>a za leto 2000 60.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma med RS in MAAE o varovanju v zvezi z pogodbo o neširjenju 

jedrskega orožja (UR. list RS 11/97) 

V obrazložitvi finančnega načrta URSJV za leto 1999 in 2000 smo v lanskem letu zelo podrobno navedli 
zneske, ki jih je R Slovenija dolžna poravnati iz naslova članstva v MAAE. Od zahtevanih 65. mio SIT 
(članarina za 1999 in dolgovi iz preteklih let) smo v proračunu dobili zagotovljenih le 22.6 inio. 
To je tudi razlog visokih zneskov v predlogu proračuna za leto 2000 in 2001. 
Za članarino MAAE je v višino sredstev za leto 2000 vključen tudi del dolga iz leta 1998 in 1999 ( v višini 
177.287 USD) in tekoče obveznosti za leto 2000 v višini 22.572 USD in 1.410.847 ATS v redni proračun in 
43.800 USD v Sklad za tehnično sodelovanje). 
Članarina za leto 2001 še ni sprejeta, zato je v planiranih sredstvih podana dokaj točna ocena deleža RS v skupni 
proračun MAAE. 
Stroški članarine v raziskovalnem programu USNRC znašajo letno (za 2000 in 2001) 27.500 USD. 
Na obveznost plačila nepora\manih obveznosti iz preteklih let smo vsa prizadeta ministrstva sproti obveščali, 
nazadnje z našim dopisom 22006/LDK z dne 11.5.1999, naslovljenim na Ministrstvo za finance ter poslanim v 
vednost MZZ, MOP-u in generalnemu sekretaiju Vlade. 

2563 Informacijski sistem varstva okolja 

4411 - Varstvo pri delu 

Planirana sredst\<a za leto 2000 1.151.000 SIT 
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Zakonska podlaga 
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 

energije (Ur.list SFRJ, št.62/84). 

Specifičnost dela URSJV narekuje tudi posebno pozornost varstvu pri delu in varstva pred ionizirajočim 
sevanjem zaposlenih, zato a- okviru te postavke uvrščamo redne letne zdravniške preglede delavcev URSJV in 
izvajanje nadzora prejetih doz sevanja (osebne dozimetrije). Nadalje je potrebno zagotoviti varovalno opremo in 
zaščitno obieko za delavce, ki opravijo inšpekcijsko nadzorstvo in delavce radiološkega varstva (za občasne 
akcije). 

4412 - Knjižnica URSJV 

Planirana sredst\<a za leto 2000 • 327.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 

URSJV ima že sedaj zelo obsežno interno knjižnico s strokovno literaturo (preko 4.500 enot), povezano v 
sistem COBBIS, poleg tega pa smo naročeni tudi na \TSto tujih in domačih strokovnih publikacij z delovnega 
področja uprave. Strokovne knjižnice v državi so slabo založene z literaturo s tega področja. Sodelovanje s 
tujimi upravnimi organi in agencijami nam omogoča pridobitev mnogih strokovnih del, ki so bistvenega 
pomena za tekoče strokovno izobraževanje, informiranje in ukrepanje. 

5019 - Komisija za jedrsko varnost in preverjanje znanja operaterjev 

Planirana sredstva za leto 2000 1.298.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 

energije (Ur. list SFRJ št. 62/84) 
• Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočim sevanjem in ukrepih za varstvo jedrskih objektov in 

naprav (Ur. list SRS št. 28/80) 

Komisiji, ki delujeta v okviru URSJV na podlagi Zakona o izvajanju varstva... (Ur.list SRS, Št.2S/80) in 
Pravilnika o strokovni izobrazbi... (Ur.list SFRJ, št.86/87), opravljata izredno pomembno strokovno delo. 
Predlagana sredstva pokrivajo osnovne stroške dela obeh komisij. Šolanje članov komisije (za operateije) in 
organizacije posvetovanj seveda niso zajete v višini predlaganih sredstev. 

5020 - Jedrska varnost 

Planirana sredst\'a za teto 2000 23.083.000 SIT 

Zakonska podlaga za financiranje te postavke iz proračuna je l.odst.20.člena Zakona o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur.list SRS, 28/80). Na podlagi tega 
člena je IS Skupščine Republike Slovenije na 229. seji dne 19.4.1990 sprejel Republiški program ukrepov za 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. Tedaj je obsegal 12 FTE, medtem pa je se je do danes 
zmanjšal na manj kot 3 FTE. 

Z državnim programom ukrepov se za območje Republike Slovenije določajo potek, obseg in način izvajanja 
ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter ukrepov za varnost jedrskih objektov' in naprav, ki imajo 
pomen za vso državo in ki jih predpisuje 4.člen republiškega zakona in 7.člen Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in posebnih v arnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije. 
Z realnim zmanjševanjem proračunske podpore k razvoju in vzdrževanju programov jedrske v arnosti je URSJV 
prisiljena h krčenju programa in redefiniranju programskih nalog. Redifiniranje programskih nalog izhaja tako 
iz tekočih potreb pri nadzorovanju jedrske varnosti, kot tudi za reševanje upravnih postopkov v zvezi s tem. 
Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV), v kateri so zastopani predstavniki vseh zainteresiranih 
ministrstev, je na svoji 66. seji dne 11. 11. 1997 v zvezi z nekajletnim krčenjem proračunskih sredstev za te 
namene sprejela naslednji sklep: 
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"SKJV izraža zaskrbljenost ob dejstvu, da se sredstva proračuna Uprave RS za jedrsko varnost, 
namenjena za raziskave in razvoj na področju jedrske in radiološke varnosti, drastično zmanjšujejo ter 
poziva pristojne organe v državi, da tak trend zaustavijo oz. obrnejo." 
NE Krško je namreč v tisti fazi svoje življenjske dobe, ko se odpirajo nova varnostna vprašanja kot so. 
uskladitev z modernimi varnostnimi standardi, procesi staranja elektrarne, zamenjavo ključnih komponent 
pomembnih za obratovanje itd. Poleg tega, obratovalne izkušnje NE Krško, drugih jedrskih elektrarn v svetu, 
ter varnostne analize obratovalne varnosti, nalagajo potrebo za spremembami in modernizacijo elektrarne v cilju 
izboljševanja jedrske varnosti, predvsem težkih nezgod. 
V letu 2000 bodo giavne aktivnosti potekale v zvezi z načrtovano zamenjavo uparjalnikov, dvigom moči 
elektrarne in izgradnja zagon in preveritev popolnega simulatorja NE Krško, ki ga bo elektrarna uporabljala za 
usposabljanje operateijev. Na URSJV že tečeta dva upravna postopka v zvezi z izdelavo upaijalnikov in 
varnostnimi analizami za povečanje moči elektrarne in upravni postopek za preveritev simulatorja. V proces 
zamenjave upaijalnikov bodo vključene tudi aktivnosti za preverjanje zagotovitve kakovosti (QA) pri 
proizvajalcu upaijalnikov, kot tudi pri izdelovalcu varnostnih analiz. 
Vendar pa ugotavljamo, da predlagana sredstva proračuna na tej postavki močno odstopajo od izkazanih potreb 
ter bo zato strokovna podpora upravnemu odločanju ob modernizaciji NE Krško močno okrnjena. 

5060 - Enkratne naloge jedrske varnosti 

Planirana sredst\>a za leto 2000 5.087.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
Sredstva so namenjena za pripravo dveh osnovnih zakonov, t.j. Zakon o jedrski in radiološki varnosti in Zakon o 
odgovornosti za jedrsko škodo. Teze za oba zakona so bile pripravljene že v letu 1994. V letu 1995 in 1996 so 
bili na zakonodajnem področju v mednarodnih okviijili sprejeti nekateri pomembni inštrumenti (Osnovni 
varnostni standardi, Konvencija o jedrski varnosti) v lem 1997 pa sta bili sprejeti Skupna konvencija o varnem 
ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in RAO ter Protokol k Dunajski konvenciji o odgovornosti za jedrsko 
škodo. Vsi ti dokumenti in predpisi EU bodo dokončno upoštevani pri izdelavi nove zakonodaje. Pred 
pričetkom postopka sprejemanja zakonov bo potrebno angažirati zunanje sodelavce za zakonodajno pravno 
tehnično obdelavo ter zunanje recenzije (in prevode v angleščino za mednarodno recenzijo v okviru pomoči 
Phare - RAMG, MAAE - IGL ter EU). V letu 2000 in 20001 pa bo večji del sredstev angažiran za pripravo 
uredb in pravilnikov, ki bodo nadomestili ter nadgradili sedaj veljavno regulativo, izdano na podlagi zakona iz 
1986. 

5061 - Trajne naloge s področja jedrske varnosti 

Planirana sredst\<a za leto 2000 7.270.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o jedrski varnosti (Ur. list RS - MP št. 16/96) 

V tej postavki so zajete naloge, ki zadevajo sodelovanje naše drave z MAAE, z OECD/NEA (Nuclcar Energv 
Agencv) in Komisijo Evropske Unije. To sodelovanje zajema kritje stroškov udeležbe slovenske delegacije na 
Generalni konferenci MAAE in sodelovanje ter servisiranje različnih strokovnih teles MAAE. 
V okvir te postavke sodijo tudi pripravljalne aktivnosti za članstvo RS v OECD/Nuclear Energy Agency, s 
katero intenziviramo sodelovanje. 
V okviru Komisije evropske Unije je najintenzrvnejše sodelovanje na področju Pliare programa - podprogram 
RAMG, ki predstavlja pomoč EU upravnim organom pristojnim za jedrsko varnost. Ker se pretežni del 
programa izvaja v naši državi, je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo in izvedbo konkretnih oblik pomoči. 
Multilateralno sodelovanje, katerega stroški se krijejo iz te postavke zajemajo tudi novonastale obveznosti iz 
naslova članstva R Slovenije v t.i. Zangger skupni in "Nuclear Supplicrs Group" ter sodelovanja v okviru 
CTBTO. 
Prav tako sodijo v ta okvir tudi stroški izvajanja bilateralnih sporazumov s sosednimi državami o zgodnji 
izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in bilateralnih sporazumov o izmenjavi informacij s 
sorodnimi upravnimi organi (npr. Češka, Slovaška, Francija, J. Afrika. J. Koreja...). 
Pomembna širitev obveznosti URSJV na tem področju pa je seveda tudi ratifikacija Dodatnega protokola k 
Sporazumu o varovanju z MAAE. Nove obveznosti iz članstva Slovenije v zgoraj naštetih mednarodnih 
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institucijah in iz sprejetih mednarodnih pogodb ni mogoče izpolnjevati brez dodatnih kadrovskih okrepitev in 
dodatnih sredstev. 

6356 - Vzdrževanje pripravljenosti 

Planirana sredst\>a za leto 2000 1.135.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list R.S £t. 71/94) 
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varno smili ukrepih pri uporabi jedrske 

energije (Ur. list SFRJ št. 62/84) 

Ta postavka obsega pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vzdrževanjem pripravljenosti osebja URSJV in zunanjih 
strokovnjakov v dveh strokovnih skupinah, ki se v slučaju jedrske nesreče v državi ali izven njenih meja zberejo 
na URSJV. Ena skupina spremlja in analizira potek dogajanj v jedrskem objektu, kjer je nesreča nastala, druga 
pa računa in vrednoti ionizirajoče sevanje, ki se izpušča ob nesreči. Od teh strokovnjakov se pričakuje pomoč 
pri izdelavi postopkov, redna prisotnost na vajah, ki potekajo v okviru Slovenije ter OECD/NEA in analiza vaj. 

' 6809 - Razširitev nadzora jedrskih materialov 

Planirana sredst\'a za leto 2000 578.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma med RS in MAAE o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega 

orožja (Ur. list RS 11/97) 
• Zakon o ratifikaciji konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala 

(Ur. list SFRJ 9/85) 

MAAE je pripravila načrt, da se pod nadzor uvoza in izvoza vključijo, poleg jedrskega goriva, še drugi jedrski 
materiali ter posebna oprema in tehnologija, ki se lahko uporablja kot del proizvodnega procesa pri izdelal 
jedrskega orožja. Dodatni sporazum k sporazumu o nadzoru jedrskih materialov, ki izhaja iz Pogodbe o 
nešiijenju jedrskega orožja, zahteva, da se poleg uvoza in izvoza jedrskih materialov pod nadzorom upošteva 
tudi opremo in tehnologijo, kije potrebna v procesu izdelave jedrskega orožja. Dodatni sporazum je R Slovenija 
z Agencijo podpisala v novembru 1998, do konca leta 1999 pa se predvideva ratifikacija v Državnem zboru. S 
tem bo mednarodni nadzor jedrskih materialov in tehnologij še bolj poostren. Kot večina drugih evropskih 
držav, pa mora imeti Slovenija za izvajanje takega sporazuma vzpostavljen sistem spremljanja uvoza in izvoza, 
ki ga je potrebno v ta namen povsem na novo izdelati in uveljaviti. 

7812 - Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje 

Planirana sredst\'a za leto 2000 4.625.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 

energije (Ur. list SFRJ št. 62/84) 
• Uredba o ratifikaciji konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah 

(Ur. list SFRJ št. 15/89) 
Kot je iz investicijske postavke 7821 razvidno, v Sloveniji postopno izgrajujemo mrežo merilnih mest za 
pravočasno ugotavljanje povečane radioaktivnosti v okolju (posledica nekontroliranih izpustov iz jedrskih 
objektov, nesreč pri prevozu radioakthTiih snovi, nesreč na tujih jedrskih objektih ki bi povzročili radioaktivno 
onesnaženje preko državnih meja). Obratovanje nacionalne mreže za zgodnje obveščanje izliaja iz zahtev 
obstoječe domače zakonodaje in iz Konvencije o zgodnjem obveščanju v primeru radiološke nevarnosti oziroma 
bilateralnih sporazumov. Je pa tudi prvi pogoj za vključitev v sistem EU za zgodnje obveščanje ECURIE (35. 
člen EURATOM Pogodbe). Obratovanje mreže zahteva redno vzdrževanje merilnih instrumentov na terenu in 
njihovo občasno umeijanje, stalno zagotavljanje rednih in nadomestnih povezav znotraj mreže in med 
računalniškimi centri, in promptna popravila na teh linijah. Postavka nadalje vključuje tudi stroške 
telekomunikacijskih povezav. \-zdrževanje programske opreme (preverjanje delovanja, diagnostika napak. 
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podatkovne baze, obdelava podatkov, statistična evaluacija velikega števila meritev) ter izdelavo mesečnih 
poročil. 
Predlagana proračunska sredstva na tej postavki ne omogočajo kritja stroškov vzdrževanja mreže za zgodnje 
obveščanje, saj jih pokrivajo zgolj 60%. 

7818 - Radiološka varnost 

Planirana sredsh-a :a leto 2000 5.435.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 

energije (Ur. list SFRJ št. 62/84) 

Razširitev pristojnosti URSJV po zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev na strokovne in 
upravne naloge s področja radiološke varnosti jedrskih objektov, narekuje izdelavo analiz radiološke varnosti 
jedrskih objektov, analiz vsebnosti radionuklidov v življenjskem in delovnem okolju, nastavitev baze 
radioaktivnih podatkov glede na vsebnost radionuklidov in nastavitev baze podatkov' za osebno dozimetrijo 
delavcev. 
Vse te aktivnosti so bile do sedaj nezadostne. Področje je bilo vrsto let zanemarjeno, tako da je izmenjava 
zahtevanih podatkov s komisijo EU, MAAE in OECD/NEA in UNSCEAR neizvedljivo. 
V letu 1998 je bila izdelana projektna naloga za izdelavo dozimetrične baze podatkov za delavce v jedrskih 
objektili, na podlagi katere smo v letu 1999 pridobili programsko opremo za postavitev baze podatkov za 
prejete doze sevanja delavcev v jedrskih objektih 
Odobrena sredstva v proračunu za leto 1999 so pokrivala cca 1/3 izkazanih potreb, pri čemer gre pri teh 
programih za izrazita področja, kjer bo z delovnega področja URSJV potrebno najhitreje prilagoditi konkretno 
delovanje zahtevam EU. 
Predlagana višina sredstev je nujna za postopno pripravo na izpolnjevanje žalitev iz že prevzetih mednarodnih 
obveznosti ter tistih zavez, ki sledijo iz bodočega članstva Slovenije v EU. 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7821 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Planirana sredst\'a za leto 2000 11.912.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 71/94) 
• Uredba o ratifikaciji Konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah (Ur.list SFRJ. št. 15/89) 

V okviru te proračunske postavke financira URSJV nekaj manjših projektov: 

Center za analizo ponezgodnih stanj 

Do danes smo v njem že vzpostavili informacijski sistem za modemski zajem in prikaz zbirke parametrov iz 
telinološkega procesa NE Krško (ERDS); radiološki alarmni merilni sistem; geografski informacijski sistem z 
baznimi podatki o ožjem geografskem področju Krškega in programsko podporo za napoved posledic razšiijenja 
radioaktivnostivatmosfero. Vzpostavili bomo hitrejši in zanesljivejši prenos ERDS po državni komunikacijski 
lirbtenici. Dodatno bomo opremili prostor za delo skupin med radiološko nesrečo za analizo ponezgodnih stanj, 
to je: nakup kart in zemljevidov, potrebne računalniške opreme, tehničnih pripomočkov za spremljanje in 
beleženje razvoja dogodkov ter komunikacijska sredstva. 

- Dozimetri 

Za zagotavljanje varnosti svojih delavcev in za zagotavljanje nadzora skladno z Zakonom o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.list SFRJ. št.62/84) 
mora biti URSJV usposobljena za samostojno ocenjevanje stopnje sevanja v jedrskih objektih. V ta namen je 
potrebno v letu 2000 nabaviti dodatne instrumente, s katerimi bi lahko zaznali morebitno povečanje 
radioaktivnosti zaradi kontaminacije okolja. 
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- Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja 

Cilj projekta je pravočasno ugotoviti in opozoriti upravne organe, prebivalce Slovenije, sosednje države. 
MAAE in komisijo EU na povečano radioaktivnost v okolju zaradi nekontroliranih izpustov iz jedrskih 
objektov, nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi ali nesreč na tujih jedrskih objektih, ki bi povzročili 
onesnaženje preko državnih meja. V ta namen se postopoma izgrajuje mreža merilnih mest v celotni držaji. 
Zahteve izhajajo iz obstoječe domače zakonodaje, iz mednarodne Konvencije o zgodnjem obveščanju v primeru 
jedrskih nesreč, predvsem pa iz podpisanega Sporazuma med Republiko Slovenijo in P.epubliko Avstrijo o 
zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja 
jedrske varnosti in varstva pred sevanji (Ur. list RS MP št. 15/98). Podobne zaliteve so v meddržavnem 
sporazumu s Hrvaško in v direktivah, ki izhajajo iz EURATOM pogodbe. Po tem sporazumu morata Slovenija 
in Avstrija v dveh letih \-peljati sistem za izmenjavo podatkov iz svojih radioloških opazovalnih sistemov in ju 
medsebojno povezati. Trenutni status nacionalne mreže omogoča promptni nadzor lokalnih nivojev jakosti 
sevanja (v tej fazi pokriva le indikativni segment nadzorne mreže) in nadzor radioaktivnosti aerosolov na 
lokaciji RR Podgorica in NE Krško s promptno identifikacijo kontaminantov, kar omogoča diagnosticiranje 
nezgode in njenih posledic. 
V letu 2000 bomo v mrežo avtomatskega monitoringa sevanja vključili tudi meritev vseda radioakth-nih delcev 
na zemeljsko površino - depozicijo na lokaciji Ljubljana. V RR Podgorica bomo izgradili komunikacijsko 
vozlišče za hiter in zanesljiv prenos podatkov sevanj po državni komunikacijski lirbtenici. 

- Manjše investicije 

To postavko potrebujemo za minimalna investicijska vzdrževanja osnovnih sredstev. 

2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

I. Uvod 

Delovno področje Urada RS za prostorsko .planiranje in hkrati pravna podlaga za oblikovanje proračunskih 
ppstavk Urada RS za prostorsko planiranje je podana v 4. odstavku 11. člena Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev ( Ur.l.RS, št. 71//94) ter v ratificiranih mednarodnih pogodbah, kot je na primer Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št. 19/95). V skladu z zgoraj navedenim zakonom opravlja Urad 
Republike Slovenije za prostorsko planiranje strokovne in z njimi povezane upra\ne 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 promocijo 
prostorskega načrtovanja in razvoj metodologij, mednarodno sodelovanje in splošne zadeve. 
V letu 2000 se bo nadaljevalo delo pri pretežnem delu strokovnih podlag za Prostorski plan Slovenije. Obsegale 
bodo avtonomno strokovno delo na izhodiščih in temeljnih usmeritvah nacionalnega in regionalnega 
prostorskega razvoja kot tudi po področjih prostorskih sistemov (v obliki študij, raziskav, ekspertnih mnenj, 
delavnic in posvetovanj) in koordinacijo priprave analiz razvojnih možnosti posameznih sektoijev, ki jih bodo 
pripravljala s programom priprave prostorskega plana Slovenije zadolžena ministrstva. Skladno z roki, 
opredeljenimi v programu priprave prostorskega plana Slovenije bo v drugi polovici leta 2000 potekala priprava 
sinteznega dela dokumenta. V letu 2000 bo Urad v okviru spremljanja stanja nadaljeval z izdelavo Analize 
stanja, trendov in izvajanja veljavnega prostorskega plana ter v skladu z novim zakonom o urejanju prostora 
pripravil Poročilo o stanju v prostoru. 
Nadaljevalo se bo delo na vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za potrebe prostorskega 
načrtovanja na državni ravni, vključno s sistemom spremljanja kazalcev prostorskega planiranja na državni in 
lokalni ravni; nastavitvi in pridobitvi digitalnih geolociranih baz podatkov, tako tematskili. kakor kartografskih 
podlag za potrebe priprave prostorskega plana, prostorskih izvedbenih aktov in mednarodnega sodelovanja. 
Predvidena je tudi priprava in predstavitev veljavnih prostorskih dokumentov na Internet omrežju in zgoščenki. 
Pripravljalo se bo strokovna gradiva za potrebe vključevanja Slovenije v širši evropski prostor ter stroko\-na 
gradiva, ki jih je na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, regionalnih ter bilateralnih meddrža\Tiih 
dogovorov na področju spremljanja rabe prostora in gospodarjenja z njim dolžna pripraviti Republika Slovenija. 
Izvedlo se bo del regionalnih planerskih delavnic in projektov ter regionalnih prostorskih planov, ki jih bo 
predvidoma uveljavil novi zakon o urejanju prostora. V ta namen bodo izdelane tudi različne strokovne podlage 
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(analize, programi, zasnove, primeijave variantnih rešitev, izvedenska mnenja, itd.) za uskladitev državnih in 
lokalnih interesov na regionalni ravni. 
Nadalje se bodo subvencionirale strokovne podlage za spremembe prostorskih urbanističnih in krajinskih 
razvojnih načrtov kot posledice spremenjenih prostorskih razmer zaradi načrtovanja ali izvedbe nove državne 
infrastrukture, varovanih območij državnega pomena ali drugih državnih posegov v prostor; vzpodbujala se bo 
priprava raznih oblik urbanističnih in drugih prostorsko načrtovalskih natečajev in dela\Tiic za najzahtevnejše 
prostorske probleme razvoja mest in drugih naselij ter podeželja; subvencionirala se bo priprava prostorske 
dokumentacije za urejanje bivalnih pogojev Romov v Sloveniji ( sklep Vlade RS z dne !. 7. 1999). 
Nadaljevalo se bo delo na pričetih lokacijskih načrtov za avtocestne omrežje in ureditvenem načrtu za območje 
naravnega rezervata Škocijanski zatok, pričelo se bo s pripravo lokacijskih načrtov za posege v prostor zaradi 
vzdrževanja vodnega režima in zagotavljanja poplavne varnosti. Opravljale se bodo posamezne prostorske 
preveritve in recenzije različnih faz priprave prostorskih izvedbenih načrtov (PIN). Vodili se bodo postopki za 
pripravo novih PIN, za katere bodo zagotovili sredstva pobudniki priprave PIN (sektorska ministrstva oziroma 
investitoiji posega v prostor). Isto velja tudi za bistvene razširitve obsega dela lokacijskih načrtov v pripravi. 
Urad bo zagotovil pripravo strokovnih gradiv za pripravo podzakonskih predpisov, prostorskih dokumentov na 
vseh ravneh (državni, regionalni in lokalni) ter njihovemu izvajanju (usmeritve za njihovo izvajanje). Z 
izdelavo priročnikov in drugih strokovnih gradiv naj bi predvsem zagotovili kakovostnejše rešitve za posege v 
prostor. Prednostno bo delo usmeijeno v oblikovanje gradiv, ki bodo obravnavala predvsem podrobnejše 
opredelitve postopkov, vsebin, metod in tehnik vseh vrst prostorskega načrtovanja. 
Z namenom promocije prostorskega načrtovanja, za spodbujanje razvoja najnovejših strokovnih spoznanj na 
področju prostorskega načrtovanja in z njimi povezanih dejavnosti, bo Urad sofinanciral strokovne posvete in 
druge oblike strokovnih posvetovanj pri strokovnih združenjili, društvih ter znanstvenih in raziskovalnih 
ustanovah ter ozaveščanje javnosti. 

H. Obrazložitev finančnega načrta po postavkah 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

3104-Plače 

Planirana sredst\'a :a leto 2000: 238.730.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94) 
• Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l. RS, št. 15/90) 

Sredstva za plače in pripadajoče prispevke ter davke in druge osebne prejemke za leto 2000 so planirana v 
skladu s smernicami Ministrstva za finance. 

1020 Materialni in drugi stroški 

3428 - Materialni stroški 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 45.384.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94) 

Obseg materialnih stroškov je močno povečan predvsem zaradi visokih obratovalnih stroškov v poslovnih 
prostorih na Dunajski 47 v Ljubljani. Na tej postavki so nadalje zagotovljena sredstva za kritje rednih stroškov, 
ki nastajajo iz rednega dela kot so potni stroški v domovini in tujini, sprotno in trajno izobraževanje delavcev, 
fotokopiranje itd. Ob začasno povečanem obsegu dela na posameznih področjih dela ali zaradi nadomeščanja 
administrativno tehničnega kadra ali za druga občasna dela plačujemo preko študentskih servisov oziroma po 
pogodbi o delu. Na tej postavki so planirana tudi sredstva za sodelovanja pri delu mednarodnih skupnosti, za 
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izobraževanje doma in v tujini za potrebe opravljanja nalog Urada ter za pridobitev domače in tuje strokovne 
literature. 

3 Programi  

2554 Modernizacije prostorskega načrtovanja 

1799 - Prostorske analize in plan Sloveni je 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 90.750.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Ur.l.RS. št. 71//94) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št. 19/95) 

Sredstva v letu 2000 so namenjena za nadaljevanje dela pri pretežnem delu strokovnih podlag za Prostorski plan 
Slovenije v obliki priprave študij, raziskav, ekspertnih mnenj, organizacije delavnic in posvetovanj ter 
publikacije strokovnih gradiv. Pri raziskovalnih nalogah, ki so strateškega pomena za Prostorski plan 
Slovenije, načrtujemo sofinanciranje Ministrstva za znanost in telmologijo v višini 50% sredstev, to je v višini 
40.000.000 SIT. Posamezni sektoiji oziroma druga udeležena ministrstva in Uprava RS za varstvo narave 
Ministrstva za okolje in prostor pa morajo zagotoviti sredstva za njihovo analizo možnosti v prostoru. Skladno z 
roki. opredeljenimi v programu priprave prostorskega plana Slovenije bo v drugi polovici leta 2000 potekala 
priprava sinteznega dela dokumenta. 

V letu 2000 bo Urad v okviru spremljanja stanja nadaljeval z izdelavo Analize stanja, trendov in izvajanja 
veljavnega prostorskega plana ter v skladu z novim zakonom o urejanju prostora pripravil Poročilo o stanju v 
prostora 

Sredstva bodo namenjena tudi za nadaljevanje vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema za potrebe 
prostorskega načrtovanja na državni ravni, vključno s sistemom spremljanja kazalcev prostorskega planiranja na 
državni in lokalni ravni. Nadalje tudi za nastavitev in za pridobitev digitalnih geolociranih baz podatkov, tako 
tematskih, kakor kartografskih podlag za potrebe priprave prostorskega plana, prostorskih izvedbenih aktov in 
mednarodnega sodelovanja. Potrebna pa bodo tudi sredstva za potrebe izdelave GIS aplikacij v okviru dela na 
prostorskem planu in za potrebe priprave in izdelave kartografskih izdelkov, vključno z njihovo reprodukcijo. 
Predvidena je tudi priprava in predstavitev veljavnih prostorskih dokumentov na Internet omrežju in zgoščenki. 

1802 - Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 100.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS. št. 71//94) 

Sredstva v letu 2000 so namenjena za nadaljevanje in dokončanje pričetih lokacijskih načrtov za a\1ocestno 
omrežje, za pripravo ureditvenega načrta za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok, za pripravo 
lokacijskih načrtov za posege v prostor zaradi vzdrževanja vodnega režima in zagotavljanja poplavne varnosti 
ter za posamezne prostorske preveritve in recenzije različnih faz priprave prostorskih izvedbenih načrtov (PIN). 
Sredstva za pripravo novih PIN, bodo zagotovili pobudniki priprave PIN (sektorska ministrstva oziroma 
investitoiji posega v prostor). Isto velja tudi za bistvene razširitve obsega dela lokacijskih načrtov v pripravi. 

1934 - Promocija prostorskega načrtovanja in razvoj metodologij 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 24.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Ur.l.RS. št. 71//94) 

Urad bo zagotovil pripravo strokovnih gradiv za pripravo podzakonskih predpisov, prostorskih dokumentov na 
vseli ravneh (državni, regionalni in lokalni) ter njihovemu izvajanju (usmeritve za njihovo izvajanje). Gradiva, 
ki bodo temeljila na sodobnih vrednotah in novih mednarodnih usmeritvah urejanja prostora, bodo kot strokovni 
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pripomočki (priročniki, navodila, priporočila) namenjena vsem, ki se vključujejo v procese urejanja in 
načrtovanja prostora, od prostorskih planerjev, županov ter dnigih udeležencev. Z izdelavo priročnikov in 
drugih strokovnih gradiv naj bi predvsem zagotovili kakovostnejše rešitve za posege v prostor. Prednostno bo 
delo usmerjeno v oblikovanje gradiv, ki bodo obravnavala predvsem podrobnejše opredelitve postopkov, 
vsebin, metod in tehnik vseh vrst prostorskega načrtovanja. 
Z namenom promocije prostorskega načrtovanja, za spodbujanje razvoja najnovejših strokovnih spoznanj na 
področju prostorskega načrtovanja in z njimi povezanih dejavnosti, bo Urad sofinanciral strokovne posvete in 
druge oblike strokovnih posvetovanj pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in raziskovalnih 
ustanovah, ter ozaveščanje javnosti. 

6351 - Regionalno in lokalno načrtovanje, subvencije in intervencije za izdelavo občinske prostorske 
dokumentacije 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 103.974.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št. 71//94) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št. 19/95) 
• Odredba o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 5/98) 
• Ratificirane mednarodne pogodbe predvsem s področja varstva človekovih pravic in sprejete mednarodne 

usmeritev o urejanju naselij (Agenda Habitat) 

Na tej postavki se zagotavlja del potrebnih sredstev za izvedbo regionalnih planerskih dela\Tiic in projektov ter 
pripravo regionalnih prostorskih planov, ki jih bo predvidoma uvel javil novi zakon o urejanju prostora; drugi del 
potrebnih sredstev za to delo naj bi zagotovile zainteresirane občine. Iz te postavke se bodo financirale tudi 
različne strokovne podlage (analize, programi, zasnove, primeijave variantnih rešitev, izvedenska mnenja, itd.) 
za uskladitev državnih in lokalnih interesov na regionalni ravni. 

Sredstva bodo namenjena tudi za pripravo in izdajo strokovnih gradiv za potrebe vključevanja Slovenije v širši 
evropski prostor ter za pripravo strokovnih gradiv, ki jih je na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, 
regionalnih ter bilateralnih meddržavnih dogovorov na področju spremljanja rabe prostora in gospodarjenja z 
njim dolžna pripraviti Republika Slovenija 

Sredstva te postavke bodo namenjena tudi: 
subvencioniranju strokovnih podlag za spremembe prostorskih urbanističnih in krajinskih razvojnih načrtov 
kot posledice spremenjenih prostorskih razmer zaradi načrtovanja ali izvedbe nove državne infrastrukture, 
varovanih območij državnega pomena ali drugih drža\Tiih posegov v prostor; 
vzpodbujanju priprave raznih oblik urbanističnih in drugih prostorsko načrtovalskih natečajev in delavnic 
za najzahtevnejše prostorske probleme razvoja mest in drugih naselij ter podeželja (prenove, sanacije 
degradiranega urbanega in krajinskega prostora, za ureditev pomembnejših neizkoriščenih urbanih 
potencialov, oblikovne in funkcionalne ureditve naselij; javnih, zelenih in drugih mestotvornih površin in 
podobno za načrtovanje in varovanje javnega dobra); 
subvencioniranje na področju priprave prostorske dokumentacije za urejanje bivalnih pogojev Romov v 
Sloveniji (sklep Vlade RS z dne 1. 7. 1999). 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7823 - Investicije in investicijsko ^drževanje državnih organov 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 17.710.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94) 

Sredstva so namenjena zagotovitvi ustreznega nivoja strojne opreme in programske opreme, ki je nujna za redno 
delo Urada in vzdrževanje le-te, ter za manjša popravila poslovnih prostorov, pleskanje, nabavo nujnih osnovnih 
sredstev (pisarniška oprema, fotoaparat, ipd.) ipd 

poročevalec, št. 74/VII 1216 26. oktober 1999 



2516 - HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS 

UVOD 

Obseg dejavnosti MOP-HMZ se ob praktično enaki kadrovski zasedbi iz leta v leto povečuje. Razloga za 
Siljenje dejavnosti sta predvsem naslednja: 

• narodnogospodarsko je smiselno, da se v okviru MOP-HMZ združi vsa dejavnost, povezana z 
meteorologijo, operativno hidrologijo in monitoringom okolja na ravni državne uprave, 

• izpostavljenost vremenskim in vodnim ujmam se v svetu povečuje, še zlasti pa to velja za Slovenijo, ki leži 
na križišču treh klimatskih pasov. 

Združevanje dejavnosti v okviru MOP-HMZ še ni končano. Prevzemanje funkcij vojaške meteorologije v 
skladu s standardi NATO-a za potrebe Slovenske vojske je šele na začetku. MOP-HMZ se je v zadnjem letu 
vključil v aktivnosti pri prevzemanju pravnega reda EU, in to ne le glede monitoringa, ampak tudi širše na 
področju zraka, voda in klimatske spremembe. Zaradi sodelovanja pri pogajanjih z EU nastajajo dodatni 
materialni stroški. Vzporedno pa že poteka priprava na izvajanje novih operativnih nalog v skladu s smernicami 
EU (usklajevanje postopkov monitoringa in poročanja). Nadaljevali bomo z aktivnostmi pri zagotavljanju 
kakovosti monitoringa v skJadu z evropskimi standardi in priporočili (nadaljnja akreditacija laboratorijev in 
interkalibracije). Vsebinsko bomo novim zahtevam prilagajali tudi informacijski sistem MOP-HMZ. 

Kongres Svetovne meteorološke organizacije je maja 1999 sprejel posebno deklaracijo, s katero opozarja 'države 
članice na poslanstvo nacio nalnih meteoroloških in hidroloških služb pri: 

(a) zaščiti človeških življenj in lastnine; 
(b) varovanju okolja; 
(c) prispevku k trajno uravnoteženemu razvoju in 
(d) zagotavljanju kontinuitete monitoringa. 

V deklaraciji je kongres apeliral, da Vlade zagotovijo finančna sredstva za izvajanje naštetih nalog, saj zanje 
obstaja vse večji nacionalni in mednarodni javni interes. 

Za učinkovit monitoring in opozaijanje pred nevarnimi vremenskimi procesi bo potrebno v letu 2000 postaviti 
meteorološki radar v zahodni Sloveniji in revitalizirati obstoječi radar v vzhodni Sloveniji. V ta namen 
potrebujemo dodatna investicijska sredstva. V preteklih letih smo na področju investicij zaradi pomanjkanja 
denaija opuščali redno investicijsko vzdrževanje stavb merilnih postaj po terenu in usmeijali sredstva, kolikor je 
bilo možno, v investicijsko vzdrževanje merilne opreme. Ker se na stavbnem fondu že pojavlja škoda, ga bo 
potrebno v naslednjih letih postopno obnoviti. Varčevali smo tudi z uporabo opuščene opreme za telefonijo 
drugega državnega organa katere življenjska doba seje po več letih uporabe na MOP-HMZ dokončno iztekla. 

V naslednjih letih bomo pospešeno vlagali v razvoj modelov za opozaijanje pred vremenskimi in vodnimi 
ujmami. Gospodarske analize Svetovne meteorološke organizacije kažejo, da se tovrstno vlaganje vrača 
gospodarstvu z več desetkratnim faktorjem. Pri tem bomo uporabljali vhodne podatke e\Topskih centrov (za 
srednjeročno prognozo vremena - ECMWF, za vremenske satelite - EUMETSAT in za kompozitno radarsko 
sliko - EUMETNET - OPERA), kakor tudi srednjeevropskega centra za \Temensko napoved na omejenem 
območju ALADIN-LAC E. Odnosi s temi centri so bili v zadnjem letu urejeni, vendar članarine po novem (tudi 
za Svetovno meteorološko organizacijo) v letnem znesku 38.000.000.00 Sit bremenijo proračun MOP-HMZ. 
Seveda so se ustrezno zmanjšale možnosti za razvoj dejavnosti na drugih področjih zavoda. 

V več letih nazaj (z izjemo 1996) se glede na vsa proračunska sredstva, s katerimi razpolaga zavod, 
zmanjšujejo sredstva za materialne stroške, investicijsko vzdrževanje in investicije. Tako siromašimo 
premoženje (predvsem sredstva za delo: instrumente, naprave, laboratorijsko in drugo opremo), hkrati 
pa se izredno poveču jejo stroški rednega vzdrževanja zastarele oprema Na drugi strani pa novi predpisi 
in določila mednarodnih konvencij zahtevajo vse večjo kakovost monitoringa, ki ga ne moremo več 
dosegati s staro oprenuo. 

V državah EU delež d:ržave v proračunih meteoroloških in hidroloških služb v glavnem stagnira, vendar je z 
zakonom o meteorološki službi zagotovljena možnost nastopanja na trgu, ki jo s pridom izkoriščajo in iz tega 
naslova pospešeno vlagajo v kadre in razvoj. Reorganizacija naše državne uprave (in s tem sprememba statusa 
MOP-HMZ) bo realnost čez leto ali dve, zato je v tem času izredno pomembno zagotoviti kontinuiteto razvoja 

26. oktober 1999 1217 poročevalec, št. 74/VII 



zavoda, ki na eni strani manjša razkorak s primerljivimi službami v EU, obenem pa nudi primerno motivacijo 
visoko usposobljeni kadrovski strukturi. Z zastojem v razvoju pa je osip kakovostnih strokovnjakov neizbežen. 
To pa pomeni, da bi bil kadrovski potencial, ki bi srednjeročno, po spremembi statusa, pomembno prispeval k 
razbremenitvi državnega proračuna s strani MOP-HMZ, ogrožen. 

V nadaljevanju je v tabeli prikazan pregled strukture stroškov v razmerju med sredstvi za plače in ostalimi 
sredstvi, iz katerega je razviden stalen upad ostalih sredstev, ki zajemajo sredstva za materialne stroške in 
sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

SREDSTVA ZA 1996 1997 1998 1999 2000 
1. PLAČE 544.724 608.155 687.782 734.396 798.063 

- porast sredstev +11,6% + 13.1% +6.8% +8,7% 
2. OSTALO 396.613 407.500 439.904 463.879 494.531 

- porast sredstev +2.7% +7,9% +:5.4% +6,6% 
SKUPAJ 941.337 1.015.655 1.127.686 1.198.275 1.292.594 

- porast sredstev +7.9% + 11.0% +<5.3% +7.9% 

Delež 1/2 57.9/42.1 59,9/40,1 61.0/39.0 61.3/38.7 61,7/38.3 

OBRAZLOŽITEV PO POSTAVKAH 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

3034 - Plače 

Planirana sredst\>a za leto 2000 798.064.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti. 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust, pov račila stroškov 
prehrane in prevoza, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči, 
prispevkov, izdatkov za izobraževanje in davka na izplačane plače. 

1020 Materialni in drugi stroški 

3358 - Materialni stroški 

Planirana sredst\>a za leto 2000 78.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja. Zakon o upravi. Zakon organizaciji in delovnem področju ministrstev'. 

Kritje materialnih stroškov: telefonske pristojbine, elektrika, ogrevanja, pisarniški material, najemnine, 
zavarovanja, zaščitna sredstva. 

Programi 

2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 

4058 - Vojaška meteorologija 

Planirana sredst\'a za leto 2000 100.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja, Zakon o Vladi RS. Sklep Vlade o ustanovitvi letališke kontrole letenja Cerklje 
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Izvajanje državnega monitoringa za potrebe Slovenske vojske. 

5014 - Meteorološka zaščita letalskega prometa 

Planirana sredst\>a za leto 2000 9.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96,1CAO konvencija. 

Za nemoteno delovanje že obstoječih letališč v Sloveniji. 

6826 - Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova 

Planirana sredsfra za leto 2000 2.600.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, Zakon o varstvu okolja čl. 29. 38, 47, 63, 67-76. 92. 

94, 96, Zakon o upravi. 

Stroški rednega vzdrževanja sistema za neprekinjeno napajanje, nadzor telekomunikacijske mreže in redno 
v zdrževanje strojne opreme sistema za evidentiranje prisotnosti. 

2559 Informacijski sistem varstva narave 

5011 - Hidrološki monitoring 

Planirana sredst\>a za leto 2000 34.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38.47,63,67-76,92, 94, 96. 

Izvajanje in obdelovanje hidroloških meritev in poskusov, pogodbe o delu opazovalcev, redna vzdrževalna dela 
na vodomerskih postajali, redno spremljanje in obveščanje ter napovedovanje hidrološkega stanja. Sredstva so 
namenjena tudi opazovanju izvirov pomembnih za preskrbo z vodo. s poudarkom na določevanju njihove 
izdatnosti in zaledja od koder se napajajo. 

5012 - Meteorološki monitoring 

Planirana sredsfra za leto 2000 38.400.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl.. 29. 38, 47, 63, 67-76, 92, 94. 96 , Zakon o organizaciji in delovnem področju 

ministrstev, Zakon o upravi. Konvencija o Svetovni meteorološki organizaciji. Konvencija o zgodnjem 
obveščanju o jedrskih nesrečah. 

Kritje stroškov delovanja meteorološkega monitoringa, pogodb o delu opazovalcev, mesečnih poročil, rednih 
vzdrževalnih del v merilni mreži. Izvajanje meritev ionizirajočega sevanja v mreži za zgodnje opozarjanje, 
izvajanje pripravljenosti za primere jedrskih nesreč, redno vzdrževanje in kontrola merilcev. 

2560 Mednarodno sodelovanje 

1794 - Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve 

Planirana sredsfra za leto 2000 5.100.000 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja, čl. 29. 38, 47, 63, 67-76, 92, 94. 96. Konvencija o onesnaženosti zraka na velike 

SIT 

razdalje. 
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Izvajanje monitoringa onesnaženosti zraka v mednarodnih mrežah EMEP in GAW, vezanih na zahteve 
konvencij. Pokrivanje stroškov delovanja postaj Krvavec in Iskrba. Sodelovanje v mednarodnih telesih. 
Dopolnjevanje katastra emisij in stroški sodelovanja v mednarodnih telesih, stroški pogodb z zunanjimi 
izvajalci. 

3756 - Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah 

Planirana sredst\-a za leto 2000 4.900.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96. 

S sredstvi krijemo predvsem potne stroške za udeležbe na simpozijih, mednarodnih posvetovanjih in sestankih 
za medsebojno usklajevanje dela s sosednjimi državami ter potne stroške za udeležbe na sestankih za 
medsebojno usklajevanje dela resornega ministrstva z EU. 

4059 - Članstvo v mednarodnih organizacijah 

Planirana sredsfca za leto 2000 46.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske 

napovedi, Zakon o Vladi RS - sklep o pridruženem Članstvu v organizaciji EUMETSAT. 

Plačilo kotizacij v mednarodnih organizacijah. 

6821 - Mednarodni projekt LACE in komunikacije 

Planirana sredst\'a za leto 2000 10.500.000 SIT 
I 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92. 94, 96. Konvencija Svetovne meteorološke 

organizacije, Zakon o Vladi RS - sklep LACE, Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in 
Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi. 

Modeliranje vremena na omejenem območju za srednjo Evropo. Članstvo v skupini in iz tega izhajajoče delovne 
obveznosti. Stroški prenosa produktov in letna kotizacija v višini dogovorjenega procenta BND v RS. V okviru 
mednarodnega in nacionalnega monitoringa vsaka država izmenjuje meteorološka sporočila z letališč in postaj 
mednarodne mreže. Za namene napovedovanja vremena je potrebno prenesti izračune numeričnih modelov iz 
ECMWF centra in centra LACE v Pragi. Za prenose podatkov uporabljamo komunikacijsko omrežje in storitve 
Telekoma. Sredstva so namenjena za plačilo najetih povezav in za plačilo telefonskih storitev kadar gre za 
zbiranje podatkov v državi. Vsaka članica WMO ima center za mednarodno izmenjavo meteoroloških biltenov. 

6823 - Naloge v zvezi s konvencijo o klimatskih spremembah 

Planirana sredsh'a za leto 2000 1.500.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96. Konvencija o Svetovni meteorološki 

organizaciji, Okvirna konvencija o podnebnih spremembah. 

Koordinacija izpolnjevanja obveznosti iz konvencij v državi. Sodelovanje v telesih konvencije in drugih 
strokovnih forumih s področja klimatske spremembe. Stroški za urejanje arhivskih baz meteoroloških podatkov 
in analiz dolgih časovnih vrst. 

6824 - Mednarodni monitoring voda 

Planirana sredst\'a za leto 2000 1.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
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• Zakon o varstvu okolja, Konvencija o sodelovanju za zaščito in smotrno rabo reke Donave, Konvencija o 
zaščiti in uporabi prekomejnih vodnih tokov in mednarodnih jezer. 

Izvajanje monitoringa po zahtevah Donavske konvencije, sodelovanje v mednarodnih telesih, pogodbe z 
zunanjimi izvajalci, sodelovanje v mednarodnih telesih, izvajanje mednarodnih interkalibracij, izvajanje 
monitoringa na mejnih profilih z Italijo. 

2563 Informacijski sistem varstva okolja 

1795 - Redne publikacije 

Planirana sredst\'a za leto 2000 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl.. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 . Zakon o organizaciji in delovnem področju 

ministrstev, Zakon o upravi. Konvencija o Svetovni meteorološki organizaciji. 

Kritje stroškov rednih publikacij, ki jih mora HMZ po mednarodnih konvencijah in priporočilih redno izdajati. 
Pokrivanje stroškov priprave predstavitvenih publikacij in v letu 2000 tudi aktivnosti v zvezi s 150 letnico 
meteoroloških opazovanj na Slovenskem. 

1937 - Radarski monitoring 

Planirana sredst\'a za leto 2000 2.800.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, Zakon o sistemu obrambe pred točo. 

Sredstva so namenjena vzpostavitvi radarskega omrežnega centra na HMZ ter vzdrževanju radarskega sistema 
RC Lisca in zagotavljanju njegove operativnosti. 

5009 - Kakovost zraka - monitoring 

Planirana sredsr\>a za leto 2000 18.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96. 

Izvajanje državnega monitoringa onesnaženosti zraka. Meritve na aMomatskih in klasičnih merilnih postajali in 
polnjenje baze podatkov, pogodbe s soizvajalci. vzdrževalna dela. 

5010 - Kakovost voda - monitoring 

Planirana sredst\>a za leto 2000 64.300.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38,47,63,67-76,92, 94, 96. 

Izvajanje monitoringa, izdelava poročil, vzdrževalna dela, polnjenje baze podatkov in s tem povezani stroški. 
Sodelovanje v mednarodni delovni skupini ATH (Association of Tracer Hvdrologv). Sodelovanje je pomembno 
zaradi raziskav v kraškem svetu in prevzemanju znanja na področju sledilnih tehnik, ki jih uporabljamo pri 
sledilnih poskusih na Krasu. Pokrivanje materialnih stroškov monitoringa jezer na Limnološki postaji Bled. 
Sredstva so namenjena tudi akreditaciji kemijskega laboratorija, ki je potrebna, ker laboratorij izvaja analize v 
okviru državnega monitoringa in predvidoma tudi kontrolo v dopolnilnih monitoringih. 

5016 - Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov 

Planirana sredst\'a za leto 2000 6.600.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
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• Zakon o varstvu okolja, Zakon o meroslovju, Zakon o standardizaciji Zakon o zračni plovbi, Priporočila in 
vodila Svetovne meteorološke organizacije (WMO), Priporočila in navodila Mednarodne organizacije za 
civilni letalski promet (ICAO). 

Umeijanje instrumentalne opreme za meteorološko, ekološko in hidrološko mrežo ter letališča in zagotavljanje 
kakovosti nad vsemi vrstami merilnih podatkov. 

6820 - Informacijski sistem varstva okolja 

Planirana sredst\>a za leto 2000 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96. Zakon o organizaciji in delovnem področju 

ministrstev, Zakon o upravi. Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

Vzdrževanje baz, stroški Interneta, projektne naloge, redno vzdrževanje programske opreme. Sredstva so 
namenjena tudi opremi za telinično zaščito premoženja, vzdrževanju računalniško podprtega sistema prisotnosti, 
urejevanju arliiva podatkov na računalniških medijih 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7829 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Planirana sreds^a za leto 2000 160.231.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja, Zakon organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

Sredstva so namenjena kritju stroškov postavitve radarskega centra na Primorskem, so tudi namenjena 
intervencijam, nadalje za investicije in investicijsko vzdrževanje merilne opreme in informacijskega sistema. 
Investicijska sredstva so namenjena opremljanju slovenskih mednarodnih letališč s potrebno meteorološko 
opremo in za opremo kalibracijskega laboratorija. Sredstva so namenjena razvoju in testiranju novih merilnikov 
in tudi za izpopolnjevanje merilne opreme. Sredstva so namenjena nabavi opreme za GAW postajo (ekološka 
postaja v globalni mreži opazovanj), ki deluje po zahtevah konvencije o klimatskih spremembah, za mednarodni 
monitoring onesnaženosti zraka in za meritve padavin na vplivnem območju slovenskega moija. 

2517 - UPRAVA RS ZA GEOFIZIKO 

L C i 1 j i 

• Upravne naloge. Ena od osnovnih nalog Uprave RS za geofiziko (URSG) je ob pomoči zunanjih izvajalcev 
(pravnikov, gradbenikov, geofizikov, geologov) ureditev slovenske zakonodaje na področjih, za katera je 
zadolžena. Naloge URSG opredeljuje predvsem Zakon o varstvu okolja, ki je pretežno povzel tudi naloge, ki 
so izhajale iz Zakona o seizmološki službi SRS (U.l. SRS 14/78). Slednji je deloma še vedno v veljavi. 
Nekatere pomembne naloge so povezane s predpisi o potresno varni gradnji, ki naj bi bili skladni z 
evropskimi standardi Eurocode 8. Zaenkrat so v veljavi tudi še nekateri nekdanji jugoslovanski predpisi tako 
za področje seizmološke službe kot tudi potresno vame gradnje. Priprava strokovnih osnov za zakonodajo s 
področja potresno vame gradnje je predvsem na gradbeništvu, seizmološki del pa mora prispevati URSG. 
Poleg potresne zakonodaje je treba ugotoviti potrebo po pripravi ustrezne zakonodaje oz. zakonskih in 
podzakonskih aktov za druga geofizikalna področja in geologijo. Z ureditvijo zakonodaje pa bo treba 
poskrbeti tudi za nadzor nad njenim izvajanjem. 

• Seizmološki monitoring. Žc v letu 1993 je URSG začela s prenovo seizmološkega monitoringa in jo bomo 
zaključili predvidoma do leta 2003. Prenova je potrebna po eni strani zaradi dotrajanosti seizmološke 
opreme, ki je na voljo, po drugi strani pa zaradi premajhnega števila potresnih opazovalnic. Obstoječih devet 
potresnih opazovalnic (s seizmografi) slabo obvladuje ozemlje Slovenije. Mnogih potresov, ki so sicer šibki, 
vendar pomembni za ovTednotenje seizmotektonskih značilnosti, bodisi ne zazna bodisi zapisi niso primerni 
za obdelavo in izračun potresnih parametrov. Poleg tega te opazovalnice niso računalniško povezane z 
osrednjo potresno opazovalnico oz. s središčem za obdelavo podatkov v Ljubljani. Tako je URSG za izračun 
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osnovnih podatkov o potresu odvisna izključno od mednarodnih seizmoloških središč. Zaradi tega je časovna 
razlika med potresnim dogodkom in posredovanjem ter javljanjem podatkov o potresih javnosti in državnim 
službam razmeroma velika. Počasnost prenove državne mreže potresnih opazovalnic se je kot velika 
pomanjkljivost pokazala ob potresu 12. aprila 1998 na Bovškem. Poleg tega bi bila tudi kakovost podatkov, 
ki bi jih dala lastna mreža računalniško povezanih opazovalnic (namesto oddaljenih tujih opazovalnic), 
bistveno boljša. URSG je šele pred kratkim pričela nameščati opazovalnice z instrumenti za zapisovanje 
močnih potresov, pri čemer so ravno ti podatki ključni za gradbeništvo. V letu 1993 je takratni Seizmološki 
zavod začel nabavljati sodobnejšo opremo, v naslednjih letih (predvidoma do leta 2003) pa naj bi se to 
nadaljevalo, dokler ne bi bilo ozemlje Slovenije ustrezno pokrito. 

• Ocenjevanje potresne nevarnosti. Poleg seizmoloških nalog, ki zadevajo registracijo potresov, URSG 
nadaljuje z nalogami, ki so neposredno povezane s potresno varnostjo objektov oz. z oceno njihove potresne 
varnosti; to so naloge s področja potresnega inženirska, inženirske seizmologije in seizmogeologije 
(predvsem seizmotektonike). Omenjene naloge bodo dale tudi strokovne osnove in ustrezne seizmološke 
karte za pripravo sodobne zakonodaje s področja seizmologije in potresno varne gradnje, ki bo skladna z 
evropskimi standardi Eurocode 8. 

t 

• Razširitev dejavnosti na geofizikalni in geološki monitoring. S 3.12.1994 se je Seizmološki zavod Republike 
Slovenije preimenoval v Upravo Republike Slovenije za geofiziko (URSG) in s tem v skladu z Zakonom o 
varstvu okolja (zaenkrat bolj ali manj formalno) razširil svojo dejavnost s področja seizmologije na druge 
sorodne dejavnosti državnega pomena (druga geofizikalna področja in področje geologije). Da bo razšiijeno 
dejavnost lahko v celoti opravljal, pa bodo ne glede na sodelovanje zunanjih izvajalcev potrebni novi ■ kadri, 
oprema, prostori in dodatna finančna sredstva. 

n. Ob r a z 1 o ž i t e v postavk 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

3035 Plače 

Planirana sredst\>a za leto 2000: , 97.196.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
• Sklep Vlade RS št.:932-00/98-2(I) z dne 13.maj 1999 
Sredstva za plače ter pripadajoče prispevke in davke v letu 2000 planiramo skladno s smernicami Ministrstv a za 
finance. V letu 2000 bomo v skladu s citiranim sklepom Vlade RS zaposlili dva nova delavca. 

1020 Materialni in drugi stroški 

3359 Materialni stroški 

Planirana sredstva za leto 2000: 34.949.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev UL RS 71/94 

Postavka je namenjena kritju osnovnih materialnih stroškov URSG. 

Programi 

2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 

1753 Potresno inženirstvo 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstMi okolja (UL RS 32/93) 

6.500.000 SIT 
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• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje nalog iz področja potresnega inženirstva in inženirske seizmologije iz leta 1999. Naloga vključuje 
pripravo regulative za potresno opazovanje jedrskih in drugih pomembnih objektov, nadaljevanje dela in 
predvidoma zaključek priprave seizmoloških podlag slovenske verzije standardov Eurocode 8 - potresno 
inženirski del (izdelava novih kart potresne nevarnosti in priprava spektrov odziva za značilne vrste tal) ter 
ocenjevanje poškodb na objektih po potresih. 
Potrebno je strokovno izpopolnjevanje ter izmenjava izkušenj za izv ajanje naloge. 

1755 Seizmološki monitoring 

Planirana sredsh'a za leto 2000: 46.727.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
• Sklep Vlade RS št.:932-00/98-2(I) z dne 13. maj 1999 

Nadaljevanje nalog iz leta 1999. Naloga je namenjena- pokrivanju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in 
servisiranja instrumentov' državne mreže potresnih opazovalnic in nabavi ostalega tehničnega materiala za 
opazovalnice. Naloga vključuje tudi stroške izbora lokacij za postavitev novih potresnih opazovalnic in stroške 
zajema podatkov. Del sredstev je namenjen kritju najemnih pogodb za prostore opazovalnic in plačilu stroškov 
pogodbeno vključenih sodelavcev, izdelavi potrebnih projektov protistrelne zaščite in telekomunikacijskih 
povezav' opazovalnic s centrom obdelav. Zaradi postopnega priključevanja novih potresnih opazovalnic na 
omrežje za prenos podatkov, bodo kriti tudi povečani stroški prenosa seizmoloških podatkov po telefonskih 
linijah. 
Naloga vključuje tudi pokrivanje dodatnih stroškov ob povečani potresni aktivnosti, kar vsebuje: vzdrževanje 
podatkovne baze. terenske stroške, fotografiranje, izdelavo poročil, dodatnih potnih stroškov, študentsko delo, 
dnevnice, tiskanje makroseizmičnih vprašalnikov, zbornikov in kuvert, poštnih stroškov in zaščitnih terenskih 
oblačil. 
Predvideno je tudi strokovno usposabljanje oz. izmenjava podatkov in izkušenj s strokovnjaki v sosednjih 
državah. 

2963 Geofizikalni monitoring 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 9.080.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1999. V letu 2000 bo URSG v okv iru te naloge sofinancirala razne geofizikalne 
meritve in raziskave v Sloveniji, ki so pomembne za državo. V okviru naloge bodo opravljene tudi potrebne 
geofizikalne raziskave lokacij potresnih opazovalnic. Za potrebe strokovnega usposabljanja delavcev URSG so 
sredstva te proračunske postavke, poleg neposrednega usposabljanja, namenjena tudi dopolnjevanju knjižnega 
fonda na področju, ki ga pokriva URSG. 
Sredstva te postavke so namenjena tudi za plačilo članarin mednarodnim organizacijam, katerih članica je 
URSG. 

2964 Geološki monitoring 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 53.700.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje nalog iz leta 1999. Geološke raziskave pomembnejših seizmogenih območij v Sloveniji (tu gre za 
geološko ovTednotenje območij možnih močnejših potresov za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti, ki je še 
posebej pomembno kot strokovna podlaga za tehnične predpise o potresno vami gradnji ter izobraževanje in 
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usposabljanje lastnega kadra). Sredstva so namenjena tudi nadaljevanju naloge Geološki informacijski sistem 
(posodabljanje in urejanje geoloških podatkovnih baz; vzpostavljanje računalniških podatkovnih baz v 
osnovnem podatkovnem sistemu; izdelava digitaliziranih tematskih geoloških kart Republike Slovenije). 
Naloga vključuje tudi sofinanciranje izdelave geoloških kart. Geološke karte se uporabljajo v raznih znanstvenih 
raziskavah ter v različnih vejah gospodarstva, kot strokovne podlage pri vodooskrbi, naravnih in drugih 
nesrečah, v proizvodnji mineralnih in energetskih surovin, za prostorsko načrtovanje, v kmetijstvu, gozdarstvu, 
pri projektiranju komunikacij in infrastrukturnih objektov ter na številnih drugih področjih. 

6364 Priprava osnov za zakonodajo 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 2.300.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1999. URSG z zunanjimi izvajalci nadaljuje z izdelavo manjkajoče zakonodaje 
(predvsem raznih tehničnih pravilnikov in predpisov) za področje svojega dela ter za zamenjavo trenutno še 
veljavnih zakonov SRS in SFRJ s teh področij. Za izvajanje naloge je potrebno strokovno usposabljanje. 

6365 Strokovna srečanja 

Planirana sredst\:a za leto 2000: 1.800.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1999. Redno organiziranje in sodelovanje na strokovnih srečanjih v domovini in 
tujini, na katerih se večinoma obravnavajo strokovne podlage za zakonodajo in njihovo sprotno posodabljanje. 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7831 Investicije in investicijsko vzdrževan je državnih organov 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 157.610.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
• Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
• Sklep Vlade RS št.:932-00/98-2(I) z dne 13.maj 1999 
• dopis Ministrstva za finance št. 401-47/97 z dne 08.09.1997 in Navodilo o uporabi sredstev proračuna RS za 

nakup opreme manjše vrednosti (UL RS št. 26/99) 

Oprema obstoječih seizmoloških opazovalnic v Sloveniji je zastarela, pomanjkljiva in iztrošena. Zato jo je 
potrebno, kot tudi pripadajoče sistemske sklope, postopoma zamenjati s sodobnejšo. Ker gre za specialno 
opremo, namenjeno beleženju potresov je najprimerneje, da realizacijo takšne investicije vodi URSG. 
Ker doslej država ni zagotovila oz. ni mogla zagotoviti sredstev za izvedbo celotne mreže, je edini izhod 
postopna izvedba. Poleg cene uvozne opreme (nove opazovalnice in oprema za posodobitev obstoječih 
opazovalnic) so ta sredstva namenjena tudi kritju stroškov postavitve opazovalnic (zemljišče, gradbena dela. 
instalacije), priključitve opazovalnic na državno računalniško omrežje in kritju stroškov laboratorijske opreme 
za vzdrževanje potresnih opazovalnic. Predlagan državni seizmološki monitoring je namenjen kvalitetnejši 
registraciji potresnih pojavov in natančnejšemu določanju potresnih parametrov (predvsem velikost in lokacija 
potresa) za hitro ukrepanje ter izdelavo ocen potresne nevarnosti in ogroženosti ter za pripravo izboljšanih 
predpisov za potresno varno gradnjo. V okviru naloge bo opravljen tudi projekt samodejnega določanja 
potresnih parametrov za alarmne potrebe. 
Poleg monitoringa pretežno šibkih potresov, ki ga bo zagotovila državna mreža opazovalnic s seizinografi. je 
potrebno zagotoviti nekoliko gostejšo mrežo opazovalnic močnih potresnih pojavov, ki so opremljene z 
akcclerografi. Nekaj takšnih opazovalnic je že postavljenih, v naslednjih dveh letih pa bomo postavili še 5 
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takšnih opazovalnic. Zapisi potresnih pojavov te mreže bodo neposredno uporabljeni za ocene potresne 
nevarnosti in ogroženosti na ozemlju Slovenije ter za pripravo novih predpisov za potresno varno gradnjo. 

V letu 2000 predvidevamo modernizacijo opreme za zagotavljanje kompatibilnosti strojne opreme z novo 
seizmološko opremo državne mreže potresnih opazovalnic. V okviru postavke bo opravljen tudi nakup posebne 
programske opreme potrebne pri zajemu in obdelavi seizmoloških podatkov, kot tudi nakup splošne programske 
opreme. 

Za manjše investicije se v skladu z navodilom za pripravo proračuna predvideva nakup opreme manjše 
vrednosti. 

2521 - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE 

UVOD 

Uprava RS za varstvo narave (v nadaljevanju URSVN), opravlja naloge na podlagi 11. člena Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list SRS 71/94 in 47/97). 

URSVN pokriva štiri področja: 
- področje varstva narave. 
- področje varstva okolja. 
- področje gospodarjenja z vodami, 
- področje sanacij naravnih in drugih nesreč. 

V sestavi URSVN deluje še osem Izpostav (Ljubljana, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, 
Koper, Maribor). 
Osnovne naloge URSVN izhajajo predvsem iz zakona o varstvu okolja, zakona o vodah in zakona o ohranjanju 
narave, ki nalagajo URSVN skit> za oliranjanje narave in naravnih dobrin v smislu uravnoteženega in 
trajnostnega razvoja. 

Naloge URSVN se v glavnem delijo na: 
- strokovno - razvojne, 
- upravne naloge, 
- naloge v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev za varovanje in izvajanje ukrepov varstva okolja, varstva 

narave ter varstva in urejanja vodnega režima. 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

5980 Plače 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 502.609.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS št. 71/94), 
• Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur.list RS 

18/94). 
Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane najnujnejše nove zaposlitve, povezane tudi s postopkom 
približevanja Slovenije EU, zaposlitve pripravnikov, redna napredovanja zaposlenih in dodatek za delovno 
dobo. 

1020 Materialni stroški • 

3430 Materialni stroški 

Planirana sredsfta za leto 2000: 139.111.000 SIT 
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Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94 in 47/97) 
• Zakon o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94) 
• Zakon o izvrševanju proračuna (Ur. list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98) 

Materialni stroški vključujejo stroške tekočega poslovanja Uprave in so sredstva povečana ob upoštevanju letne 
rasti cen življenjskih potrebščin. 
Zaradi približevanja pravnemu sistemu EU je predvideno, da se bo v letu 2000 zaposlilo na Upravi RS za 
varstvo narave 15 novih delavcev. Za te delavce je potrebno opremiti, oziroma zagotoviti delovne prostore. 

2 Financiranje javnih služb 

2501 Varovanje naraven dediščine 

6572 Kozjanski park 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 60.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. 1. SRS, št. 1/81, 42/86). 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
• upravljanje z zavarovanim območjem na osnovi sprejetega programa dela javnega zavoda. 
• investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter druge infrastrukture parka, 
• prezentacija parka. 

Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti ja\uega zavoda za upravljanje z zavarovanim območjem 
in sicer za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje na 
informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture za obisk parka, 
skladno s cilji upravljanja in sprejetim planom dela 

6573 Triglavski narodni park 

Planirana sredsh'a za leto 2000: 160.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. 1. SRS, št. 17/81, 42/86), 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
- upravljanje z zavarovanim območjem na osnovi sprejetega programa dela javnega zavoda. 
- investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter druge infrastrukture parka, 
- prezentacija parka. 

Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti javnega zavoda za upravljanje z zavarovanim območjem 
in sicer za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje na 
informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture za obiska parka, 
skladno s cilji upravljanja in sprejetim planom dela. 

6911 Regijski park Škocjanske jame 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 50.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. 1. RS, št. 57/96). 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
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• upravljanje z zavarovanim območjem na osnovi sprejetega programa dela javnega zavoda, 
• zagotavljanje varstva na vplivnem območju, 
• investicije in investicijsko vzdrževanje objektov ter druge infrastrukture parka, 
• investicije in investicijsko vzdrževanje jamske infrastrukture, 
• investicije in investicijsko vzdrževanje naprav za spremljanje stanja narave v zavarovanem območju, 
• prezentacija parka. 

Sredstva so namenjena za financiranje redne dejavnosti javnega zavoda za upravljanje z zavarovanim območjem 
in sicer za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, za zagotavljanje varstva na vplivnem območju, 
investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem centru, upravni stavbi, jamski infrastrukturi in drugih 
objektih v parku, za ureditev infrastrukture za obiske parka, za investicije in investicijsko vzdrževanje jamske 
infrastrukture, skladno s cilji upravljanja in sprejetim planom dela. 

6747 Zavod za varstv o narave 

Planirana sredsn>a za leto 2000: 204.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
• izvajanje nalog iz zakona o ohranjanju narave, 
• izvajanje nalog iz nacionalnega programa pre\-zema pravnega reda EU (Direktiva o varstvu ptičev (Council 

Directive 79/409 EEC on tlie Conservation of Wild Birds), Direktive o varstvu favne, flore in habitatov 
(The Council Directive 92/43 EEC on tlie Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora). 
Uredba evropske komisije o izvajanju konvencije CITES (Council Regulation EC/338/97 on the protection 
of species of wild fauna and flora by regulating trade therein)). 

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje zavoda za varstvo narave z organizacijskimi enotami, kot 
temeljne strokovne organiziranosti varstva narave v Sloveniji. Opravlja naloge javne službe, med drugim 
pripravlja naravovarstvene smernice, vodi register naravnih vrednot, skrbi za enotnost strokovnih metod in 
postopkov na področju ohranjanja narave, izvaja naravovarstveni nadzor, izdaja soglasja po zakonu o 
ohranjanju narave, spremlja stanje ohranjenosti narave, pripravlja strokovne predloge varstva sestavin biotske 
raznovrstnosti, evidentira in vrednoti dele narave, pripravlja strokovne predloge za določitev statusa nara\iuh 
vrednot in spremlja njihovo stanje, pripravlja strokovne ukrepe in sodeluje pri izvajanju ukrepov varstva 
naravnih \Tednot, sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja, v postopkih določanja odškodnin, izbire 
koncesionaija. 
Sredstva se namenjajo za plače, prispevke, prejemke, blago in storitve, inv esticije in investicijsko vzdrževanje 
in najemnino prostorov zavoda in organizacijskih enot. 
V prehodnem obdobju vzpostavljanja zavoda se bo del sredstev, v skladu z zakonom o varstvu kulturne 
dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99) in zakonom o ohranjanju narave ter na osnovi navedenih zakonov sklenjenega 
sporazuma med ministrstvom za okolje in prostor in ministrstvom za kulturo, namenjal za nemoteno 
nadaljevanje izvajanja temeljnih nalog na področju varstva narave. 

2502 Vodnogospodarska javna služba 

2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 50.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86; Ur.list RS 15/91). 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93, 1/96), 
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur list RS. št.32/93) in 
• Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v RS (Ur.list RS 57/96). 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 

Za potrebe izvajanja nalog URSVN je potrebno pripravljati strokovne podlage in publikacije ter izvajati naloge 
organizacijskega in tehničnega značaja, na podlagi katerih lahko Uprava sprejema odločitve upravnega in 
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strokovnega značaja ter usmeija in izvaja gospodarenje z vodami v skladu z obstoječo zakonodajo, 
mednarodnimi konvencijami in protokoli ter veljavnimi meddržavnimi sporazumi iz področja voda. 
Izvajanje navedenih nalog je še posebej potrebno v procesu usklajevanja in uvajanja Skupne evropske direktive 
za področje voda ( Eurpean Water Framework Directive) in pri usklajevanju veljavnih normativov na področju 
voda z normativi EU. za kar je potrebna strokovna pomoč zunanjih strokovnjakov in specializiranih strokovnih 
institucij. 
Izdelava teh strokovnih nalog ima značaj javnih del, saj gre v bist\oi za strokovno servisiranje države v 
vmesnem obdobju, do sprejema novega Zakona o vodali, ki bo opredelil mesto in vlogo strokovne institucije za 
izvajanje to\Tstnih nalog. 

V ta namen so sredstva namenjena še posebej pripravi: 
- strokovnih podlag v podporo upravnemu postopku (strokovna mnenja in podlage), 
- organizaciji strokovnih posvetovanj, delavnic, seminarjev, 
- pripravi in izdaji publikacij s področja voda, 
- analizi izjemnih stanj na vodali in vodnem prostoru, 
- pripravi strokovnih podlag na področju normativov, standardov in metodologij, 
- pripravi strokovnih podlag za pripravo in izvajanje javnih naročil. 
- pripravi kartnih materialov in podlag za javne predstavitve, 
- izvajanju nadzorstvenih nalog pri izvajanju vodnogospodarskih ukrepov. 
- nakupu strokovne literature, 
- prevajanju strokovnih gradiv. 

2125 Vodnogospodarska javna služba 

Planirana sredstva za leto 2000: 

od tega na posameznih vodnih območjih: 

• na območju Mure 
Planirana sredst\'a za leto 2000: 

• na območju Drave , 
Planirana sredst\>a za leto 2000: 

2.395.964.000 SIT 

232.500.000 SIT 

351.500.000 SIT 

• območju Savinje - Sotle 
Planirana sredst\>a za leto 2000: 

• na območju Dolenjske 
Planirana sredstva za leto 2000: 

305.000.000 SIT 

279.000.000 SIT 

• na območju Ljubljanice - Save 
Planirana sredst\>a za leto 2000: 

• območju Gorenjske 
Planirana sredst\>a za leto 2000: 

• na območju Soče 
Planirana sredst\'a za leto 2000: 

484.464.000 SIT 

286.000.000 SIT 

276.000.000 SIT 

• na območju Primorske 
Planirana sredst\>a za leto 2000: 181.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o vodah (Ur.l. SRS 38/81, 29/86, RS 15/91), 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93, 1/96), 
• Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v RS (Ur. 1. RS 57/96). 
• Strokovno navodilo o tem kaj obsega vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih 

zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi (Ur.list SRS šl.27/84). 
• Načrt zaščite in reševanja (sklep vlade z dne 22.4.1999). 
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Na osnovi in v okviru zakonskih določil je naloga vodnogospodarske javne službe spremljanje stanja vodnega 
režima, vzdrževanje vodotokov, zbiralnikov in zadrževalnikov vode ter vodnogospodarskih objektov in naprav v 
javni rabi, zbiranje in obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih podatkov ter pripravi in izvajanju načrtov 
zaščite in reševanja v primeru poplav. 
V teh okvirih vodnogospodarska javna služba v skladu s svojo organiziranostjo izvaja strokovne in izvedbene 
naloge na področju urejanja vodnega režima, vodnogospodarskih objektov in naprav, spremlja in nadzoruje 
stanje, načrtuje, projektira in izvaja dela za ohranjanja in izboljšanje stanja ter zagotavlja strokovno pomoč za 
potrebe upravnih postopkov, sodelovanja z javnostjo ter dela meddržavnih komisij. 
Prioriteta del vodnogospodarske javne službe je predvsem na pripravi in izvajanju ukrepov za ohranjanje 
ravnotežja vodnega režima ter zagotavljanju poplavne varnosti poseljenih območij, preprečevanju erozijskih 
procesov, kot posledice neustreznih vodnogospodarskih ureditev ali izrednih razmer, zaradi katerih bi bila 
ogrožena poseljena območja ter skrbi za oliranjanje količin in kakovosti voda. 
Izvajanje ukrepov javne vodnogospodarske službe poteka v skladu z letnimi programi del. ki jih potrdi URSVN 
in v okviru razpoložljivih sredstev na način kot to določa Uredba o izvajanju vodnogospodarske javne službe R 
Slovenije in Strokovno navodilo o tem kaj obsega vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, 
vodnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi. 

2122 Varstvo obalnega morja 

Planirana sredsfca za leto 2000: 50.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o vodah (Ur.l. SRS 38/81, 29/86, RS 15/91), 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93, 1/96), 
• Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v RS (Ur. 1. RS 57/96). 
• Barcelonska konvencija, 
• Konvencija o varovanju Sredozemskega rnoija 
• Helsinška konvencija, 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 

» 
Varstvo obalnega moija obsega: 
• pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in izvajanje ukrepov na morju in pripadajočem zaledju. 
• izvajanje službe varstva obalnega moija (SVOM), 
• vzdrževanje oceanografske postaje. 

V skladu z zahtevami EU in vso perečo problematiko gospodarjenja z obalnim morjem (načrtovanje in 
gospodaijenje z obalnim moijem in obalo, podeljevanje koncesij na morju, zagotavljanje in spremljanje 
kakovosti) je potrebno pripraviti strokovne podlage, ki bodo podlaga za izvajanje programov celovitega in 
trajnega varovanje in gospodaijenje z obalnim moijem. 

Služba varstva obalnega moija je opredeljena v 62.členu Zakona o vodah, katero financira država kot javno 
službo iz sredstev za urejanje vodnega režima. Služba je dolžna intervenirati ob vsakem izlitju nevarnih snovi v 
moije ali v moije iztekajoče vodotoke, izvajati ustrezne ukrepe za preprečitev' šiijenja onesnaženja na kopno in v 
moije ter za sanacijske ukrepe. Poleg tega služba SVOM izvaja tudi konkretne strokovne naloge. 
Služba varstva obalnega moija deluje v skladu s zakonskimi določili, določili konvencij in pripravljenim 
lemim programom, katere predhodno pregleda in potrdi Uprava RS za varstvo narave. 

V skladu s sprejetimi konvencijami in protokoli v zvezi z varovanjem moija poteka na morski biološki postaji 
celov it monitoring, ki obsega nadzor ekološkega stanja ter ugotavljanje dinamike moija. Izv aja se s pomočjo 
oceanografske postaje, ki je bila nabavljena leta 1999. za katero vzdrževanje je predvideno v letu 2000 skupaj 
5.000 mio SIT. 

•» 
2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav 

Planirana sredst\>a za leto 1999. 

Zakonska podlaga 
• Zakon o v odah (Ur.l. SRS 38/81, 29/86; RS 15/91). 

700.000.000 SIT 
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Sredstva so namenjena za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na nekaterih vodnogospodarskih 
objektih in napravah, ki so v zelo slabem stanju, kar je posledica nezadostnih sredstev za njihovo 
vzdržavanje. Sredstva so namenjena tudi za izvajanje vseh potrebnih ukrepov za stabilizacijo vodnega 
režima in za izgradnjo objektov, ki so nujni za zavarovanje poseljenih območij pred poplavami. 
V planu so navedeni tudi nekateri vodnogospodarski objekti, katerih gradnja je potrebna na širšem 
\plivnem območju gradnje aMocest, objekti, ki izhajajo kot posledica gradnje drugih infrastrukturnih 
objektov (KE, ČN) in drugih posegov v prostor. 

Program ukrepov prikazuje nabor objektov, ki na osnovi strokovne presoje predstavljajo prioriteto za 
izvajanje v obdobju naslednjih nekaj let. Zaradi omejitve finančnih sredstev je v prvo prioriteto prišel le 
manjši nabor objektov, ki imajo planirane le minimalne zneske za najnujnejša dela, oziroma le za začetek 
investicijsko vzdrževalnih del v letu 2000. 

Za posamezne objekte so navedeni zneski ločeno za izdelavo vse potrebne dokumentacije, ter ločeno za 
izvedbo gradbenih del - graditev. V znesku graditev, pa so zajeti vsi stroški izvedbe gradbenih del 
vključno z odkupi in odškodninami. 

PROGRAM UKREPOV 

vrednosti so podatne v SIT 

08 VODNO OBMOČJE PRIMORSKE Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Teh.dok. Graditev 

Št. Investicijska namera - objekt 
1 Ureditev odvodnih razmer s sanacijo nasipov 

Drnice od izliva v morje do Rudnika 
2 Ureditev odvodnih razmer na reki Pivki od pritoka 

Tmskega potoka do vasi Parje in ured. Trn. potoka 
3 Ured.odvod, razmna reki Reki od žel.mostu v Kosezah 

do Novakovega praga pri Topolcu 16.323.680 

4 Ureditev odvodnikov na območju naselja Stara 
Sušica in potoka Farjevec 7.725.500 

5 Ureditev odvodnih razmer na reki Reki od km 5,4 
Dujčev jez do km 6.6.-vas Dolnje vreme 

6 Ureditev odvodnih razmer na reki Reki od km 22,0 
most za Prem do km 24.0 pri Bridovcu 

7 Ureditev odvodnih razmer na Senožeškem potoku 
skozi Senožeče.vključ.obm.pri gostišču Stari grad 

8 Ureditev odvod.razmer na reki Dragonji od km 3,5-most 
prehod Sečovlje do km 6,7-mejni preh.Dragonja 

9 Tesnenje in nadviš.nasipov Rižane na območju mehkega 
jeza ter uredodv.razmer razbremenilnika Rižane od km 
0.00 do Stanjonskega zaliva 

10 Ured.odvod.razmer na potoku Ločica v vasi 
Brezovica od ponara do km 2 

11 Sanacija pragov na Veliki vodi (Reki) 
12 Mareograf (carinski pomol Koper) 
13 Zadrževalnik Mola-sanacija 
14 Zadrževalnik Vanganel 
15 Zadrževalnik Klivnik.popis stanja in vzpostav.opazovanja 
16 San.plazljiv.eroz.žar.v Movražu pred hišo št 13 
17 Ureditev Osapske reke pod izvirom 
18 Dragonja-sanacija ob jektov v eroz.žariščih 
19 Ureditev Dragonje na območju opuščenega mlina pod Skrlinami 3.349.300 

20 Ureditev reke Reke pred Škocjanskimi jamami 3.455.569 
21 Ureditev reke Reke od km 43.74 do km 44.78 (III. In IV. Odsek) 21.240.988 

Strokovni nadzor nad gradnjo - inženiring in ostale storitve 500.000 

Skupaj 44.869.537 7.725.500 
Skupaj 52.595.037 
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07 VODNO OBMOČJE SOČA Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Teh.dok. Graditev 

Št Investicijska namera - objekt 
1 Ureditev potoka Bazaršček 
2 Vipava v Mirnu 
3 Urejanje poplavnih razmer v Ajdovščini 
4 t Vipava s pritoki 3.490.000 
5 Štefirjeva grapa 
6 Hudournik Ježenk 10.000.000 

7 Sanacija struge Vrtojbice v Rožni dolini 8.007.239 
8 Sanacija struge Vrtojbice v Vrtojbi pri Šempetru 
9 Bača s pritoki 12.585.000 

10 Jez na Vipavi v Renčali 
11 Sanacija Cerknice in Zapoške v Cerknem 21.000.000 

12 Sanacija struge Idrijce na Kobariškem blatu 
13 Sanacija struge in plazu v Zakrižu nad Cerknim 19.000.000 

14 Hudournik v Batah 3.000.000 
15 Akumulacija Vogršček 
16 Hudournik Mlečni potok v Podbrdu 

Jezovi na Vipavi: 
17 Pri Šelu 
18 Gradišče 

Vipava - urejanje struge: 
19 Pod Prvačino 
20 Pod Renčami 
21 Pod Batujami 
22 Sanacija pregrade na izlivu Tolminke 
23 Obnova pregrad na pobočju Soče PUH 
24 Hudournik v Borjani 

Strokovni nadzor - inženiring, dokumentacija in ostalo 1.500.000 

Skupaj 8.007.239 7.990.000 62.585.000 
Skupaj 78.582.000 

04 VODNO OBMOČJE DOLENJSKE Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Teh.dok. Graditev 

štT Investicijska namera - objekt 
1 Zagorčev graben 
2 Pritok z Jelovega 
J Pri Stavrenku 
4 Reber 
5 Kovač 
6 Žebnik-ureditev izlivnega odseka 
7 Jurjevica-ureditev izlivnega odseka (št. 1-7 skupaj) 926.006 
8 Glažuta-ureditev od km 0 do km 3.07 8.687.521 
9 Borovak 341.602 
10 Spod Pungrta-izlivni odsek 
11 Magolniški potok-izlivni odsek 
12 Mačkov graben-izlivni odsek 

Jezovne zgradbe na Kolpi: 
13 Jez Krasinec-sanacija 
14 Jez Učakovci-sanacija 10.964.854 
15 Jez Želebej-sanacija 
16 Ureditev Krape 424.454 
17 HE Vrhovo-plaz Trebež 5.472.007 
18 Zavarovanje kasete Čateško polje. d.b. nasip 
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19 L.b. Save nna odseku Mihalovec Sotla 
20 Rekonstrukcija vg objektov na Savi in Sevnični 
20/a Sanacija vis. obram.zidov v Boštanju 3.586.170 
21 Prodni zadrževalnik Njivice 
22 Ureditev Kobile skozi Šentjernej 19.634.753 
23 HE Vrhovo-plaz Kovačič 
24 Visokovodni nasio l.b. Brežice Sotla-I.faza 31.148.000 
25 Sava.d.b.-ureditev zidu v Čatežu km 736,7 do km 737.2 

Strokovni nadzor nad gradnjo - inženiring in druge storitve 995.593 

Skupaj 80.372.000 

05 VODNO OBMOČJE LJUBLJANICA - SAVA Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Teh.dok. Graditev 

Št. Investicijska namera - objekt 
1 Ured.Kamniške Bistrice od ČN Domžale do Bišč-Jubov jez 3.781.833 41.425.000 
2 Sanacija pregrade na Reki pri Logatcu 1.922.415 
3 Zadrževalnik Veliki potok 
4 Kolpa pod Osilnico 
5 Regulacija (IP izdelan) Trboveljščice pri SIT 14.000.000 
6 Trbovelj ščica nad Sušnikom 
7 Suhi zadrževalnik-Doblič 
IT" Ureditev Malega grabna 5.000.000 15.000.000 
9 Ureditev Rašice 
10 Višnjica nad Stiškim potokom 8.000.000 
11 Pragovi na Savi (Medno, Čmuče.Ribče) 
12 Sava Šentjakob-K.Bistrica IP 
13 Zadrževalnik Bizovik 
14 Mali Graben 
15 Obnova zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu 797.737 
16 Ljubljanica-san.podvodnih delov obrež.zidov v mestu 
17 Ured.Kamniške Bistrice od Bišč do izliva 
18 Gameljščica v naselju • 

19 U niča 
20 Rinža v Kočevju 
21 Kolpa-sanacija in rekonstrukcija pragov 
22 Hudournik Kotredeščica 18.107.968 
23 Trboveljščica s pritoki 8.000.000 
24 Hudournik Boben v Hrastniku 
25 Hudournik Bmica 
26 Bistričica nad Klemenčevim grabnom-san.eroz.žarišč 
27 Hudournik Krvavec-san.eroz.žarišč 1.000.000 9.000.000 
28 Konjski graben v sred.in zgor.teku-san.eroz.žar. 
29 Investicijska dela na hudour.pritokih Radomlje 
30 Investicijska dela na objektih na polhograjskih hudour. 
31 Brezovški craben-san.eroz.žarišč 3.070.400 10.000.000 
32 Ureditev Medije 5.000.000 

Strokovni nadzor nad gradnjo - inženiring in ostale storitve 1.000.000 
Skupaj 9.572.385 7.000.000 128.357.968 

Skupaj 144.930.353 

06 VODNO OBMOČJE GORENJSKE Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Tch.dok. Graditev 

Št Investicijska namera - objekt 
1 Ureditev potoka Rupovščica (pritok Kokre) s pritokom 
2 Hudournik na Golniku-IP financira Mestna občina Kranj 
3 Radovna-obnova Komarjevega jezu v Mevkušu 
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4 Radovna-obnova Pogača rjevega jezu v Grabčah 
5 Selška Sora na območju Krevsovega jezu v Šk.Loki 
6 Ureditev sotočja Sor v Šk.Loki 22.369.345 i 

7 Ureditev Selške Sore skozi Železnike 1.272.864 
8 Študija možnosti zadrževanja voda na Sel.Sori ali pritokih 
9 Ured.Save Dol. skozi Gozd Martuljk od hud.Hladnik do.Rut 
10 ZeoŠa-pr.št.6/93-ured.hudour.Zgoša I 
11 Trž. Bistrica v obm.Smuka (Belejev jez din stop.pod akvad) 
12 Tržiška Bistrica-obnova jezu Tokos 3.941.600 
13 Ureditev Bistrice v Boliinjski Bistrici 25.600.000 
14 Ureditev hudournika Osojnica v Starih Žireh 36.000.000 
15 Ured.Save skozi Jesenice-sofin.občine-IP 
16 Ured.dela na hudourniku Kokra pod Komatervo 
17 Ured.na pritokih Boh.jezera med Ribč. lazom in Ukancem 
18 Ured.dela na Pišnici med Jasno in preg.pri Leku 
19 Rekonstrukcija objektov na hudourniku Belca 
20 Nadiža nad Planico 
21 Sanacija jezu "Deželna meja" 

Strokovni nadzor nad gradnjo - inženiring in ostale storitve 1.862.191 

Skupaj 91.046.000 
S k u p a j 91.046.000 

03 VODNO OBMOČJE SAVINJE- SOTLE Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Teh.dok. Graditev 

Št. Investicijska namera - ob jekt 
1 Nazarje-saa Savinje v območju Graščinskega jezu 6.821.690 
2 Polzela-sanacija stopnje v Parižljali 6.118.186 7.247.200 
3 Ljubno-nadalj.sanacije po poplavah '90 - Marčinkov jez 39.494.213 
4 Savinja od Ločice do Vrbja-varovanje naselji in ohran.površ. 
5 Savinja pod Laškim.ukrepi za povečanje pop.vamosti 3.969.126 
6 Ljubnica nad Ljubnim-san. struge po pop. '90 
7 Prodni zadržev.na Žepu in treh hudour.pritokih 
8 Savinja v Celju-san.desnoobrež.nasipa Ložnice in Savinje 
9 Sanac. d.o. nasipa Savinje na Polulah in v Medlogu 
10 Savinja v Laškem,ured. izlivov hudour.pritokov 
11 Ured. struge Savinje v obm.Komunalne ČN Laško 
12 San.in modem.regul.objektov obeh pregrad Sotelsega jez. 2.310.599 4.000.000 
13 Savinja od Kasaz do Celja-revital.struge Savinje 
14 Ljubija-sanac.struge pod Lepo njivo po pop. '90 
15 Ured.potokov Trebnik in Radigoj od Braslovč do Brasl.jcz. 
16 Ureditvena dela na hudourniku Lašek 
17 Ureditev Pogorevčnikovega grabna 
18 Ureditev Riharskega grabna 
19 Hudournik Jurčef-ured.eroz.procesov 15.172.000 
20 Ureditev povodja Rečice (Rečica ob Savinji) 

Strokovni nadzor nad gradnjo - inženiring in ostale storitve 1.000.000 
Skupaj 73.885.814 1.000.000 11.247.200 

Skupaj 86.133.014 

02 VODNO OBMOČJE DRAVA Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 
Tch.dok. Graditev 

Št Investicijska namera - objekt 
1 Ureditev sotočja reke Mislinje s Suhadolnico 8.000.000 
2 Rekonstrukcija reke Meža v Ravnah 
3 Ureditev Radvanjskega in Mrzlega potoka v Mariboru 
4 Rekon.Betnavskega in Hotinjskcga ponikov.na Drav.polju 

poročevalec, št. 74/VII 1234 26. oktober 1999 



5 Ureditev Drave v Malečniku.Sp.in Zg.Dupleku in Vičavi 2.289.560 2.000.000 8.000.000 
Ureditev Drave od Sp. Dupleka do jezu v Melju 

6 AK Medvedce-dograditev 
7 Dravinja-nadaljevanje urejanja 2.000.000 10.000.000 

Urejanje Dravinje od S togo v cev do Koritnega - projekt.dok. 11.429.327 
Urejanje Dravinje od Kontnega do Lučke vasi 

8 Ustalitvena pregrada na Vuhreščici 
9 Polskava-urej.in izgradnja pregrade 
10 Ureditev Bistrice v Slov.Bistrici 
11 Sistem.ureditev potoka Rogatnica v Vidmu pri Ptuju 
12 Reka Pesnica-sistemsko urejanje 10.625.000 
13 Potok Lešnica-nadaljevanje urejanja 
14 Obnova pregrad na Skudljeve m jarku v Libeličah 
15 Obnova pregrad v Dolini smrti pri Žerjavu 
16 Izgradnja ustalitvenih objekto v na hudour.Reka(Barbarski p.) 
17 Ustalitveno-zaplavni objekti na Jazbinskem potoku 7.109.000 
18 Ustalitveno-zaplavna pregrada na Lamprehtovem (pov.Radoljne) 4.551.750 
19 Konsoli.zaplav.pregrade in pragovi na Farnem potoku 8.000.000 
20 Ustal.zapl.pregr. pod Trbonjanii na prit.Trbonjske reke 
21 Konsolid.objekti na Josipdolskem potoku 1.300.000 
22 Konsolid.objekti na Plešiščici 
23 Ustal.zaplav.objekti na Uršeljci 
24 UstaLzaplav.objekti na Prušnikovem potoku 
25 Ustal.zaplav.objekti na Glažut i 
26 Ustal.zaplav.objekti na Plavžnici 
27 Ustal.pragovi na Čmem potoku (Vuhredščica) 4.740.000 
28 Ureditev žičnice v območju vodnega zajetja Cimerman 16.800.000 

Strokovni nadzor nad gradnjo — inženiring in ostale storitv e 395.000 
Skupaj 50.435.637 5.695.000 41.109.000 

Skupaj 97.239.637 

01 VODNO OBMOČJE MURA Predobrem, 
iz leta 1999 

PLAN ZA LETO 2000 II 
Teh. dok. Graditev || 

Št. Investici jska namera - ob jekt 
1 Obramba pred popi. mesta MS-s;iihi zadrž.Predanovci 
2 Kanaliziranje odseka Gračkega potoka pri Gradu 17.804.751 
3 Rekonstruk.VV nasipa ob Muri na območju GR. 1=1.3 km 
4 San.obramb.nasipov in zidov.d.b.mejne Mure v Gor.Radgoni 
5 Ured.Ledave in Klavžnega pot.-mejni odsek z mostom 
6 Murski nasipi-odsek Dokležovje-krog.l=5.406.00 m 
7 L.b. 94+830 (Most Petanjci) do 88+160 -Krog-Vučja vas 
8 L.b. Hotiza-D.Bistrica, 1=3,0 km 
9 D.b. Vučja vas-Bunčani cca 3.5 lan 
10 Rekonstrukcija zapornice na Lečlavi v M. Soboti 19.845.618 
11 Sanacija visokovodnih nasipov ob Muri: 

- LB Mure km 36+710 (Dokleže\je) do km 55+55+ (Pelanjci) - IP 14.150.200 
- DB Mure od km 8+965 (Krapje'1 do km 20+975 (Vučja vas) - IP 15.492.430 
Strokovni nadzor nad gradnjo - inženiring in ostale storitve 
Skupaj 49.488.248 17.804.751 

Skupaj 67.292.999 
Skupaj vodna območja od Oldo 08 700.000.000 

5771 Sofinanciranje plovila morske biološke postaje 

Planirana sredst\'a za teto 2000: 5.000.000 SIT 
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Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nabave plovila (čolna) Morski biološki postaji za izvajanje 
monitoringa. ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo. 

5764 Dokapitalizacija VGP-jev 

Planirana sredsha za leto 2000: 2.591.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah. ( 

• Zakon o gospodarskih javnih službah. 
Glede na slabe poslovne rezultate nekaterih vodnogospodarskih podjetij v preteklih letih ocenjujemo, da bo 
potrebno v letu 2000 zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje izgub v teh podjetjih. Da bi R Slovenija obdržala 
nespremenjene deležev vodnogospodarskih podjetjih, predlagamo dokapitalizacijo javnih podjetij. 

3 Programi 

2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 

6060 Upravna in razvojna dokumentacija 

Planirana srcdst\>a za leto 2000: 55.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
. Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86, RS 15/91) 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93, 1/96) 
• Zakon o urejanju prostora (Ur.list SRS 18/84) 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 

Ena od osnovnih nalog Uprave RS za varstvo narave je priprava in zagotavljanje dolgoročnih strokovnih 
smernic za izvajanje politike gospodarjenja z vodami. 
Prioritetne naloge v naslednjem obdobju bodo predvsem izdelava strokovnih podlag na področju načrtovanja in 
določevanja pogojev in usmeritev pri umestitvi prioritetnih programov vodnega gospodarstva v prostor, poleg 
tega pa tudi strokovnih podlag, potrebnih za izvajanje zastavljenih ciljev in zahtev, izhajajočih iz procesov 
približevanja EU. 

9720 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 56.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Državni program za prevzem pravnega reda EU 
• Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU 

Sredstva na predlagani novi postavki so namenjena vsem aktivnostim, ki so povezana z približevanjem 
Slovenije k EU. Sem sodi financiranje posameznih nalog za pripravo poročil, recenzij, strokovnih podlag in 
programov, ki izhajajo iz direktiv EU na področju varstva okolja, narave in gospodaijenja z vodami, v skladu z 
državnim programom za prevzem pravnega reda EU. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za naloge na 
področju dodatne izgradnje informacijskega sistema v skladu z zahtevami direktiv EU, ter za sodelovanje in 
udeležbo predstavnikov UVN na delavnicah, seminaijih in drugih podobnih izobraževanjih, ki so potrebna za 
implementacijo zakonodaje EU v slovenski pravni red. 
Za izvedbo vseh pričakovanih nalog je poleg sredstev' za pripravo, potrebno zagotoviti tudi sredstva za dodatno 
opremo ter dodatne kadre. 

2558 Promocije varstva narave 

7832 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 6.500.000 SIT 
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Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
• izobraževanje, seznanjanje in naravovarstveno ozaveščanje javnosti, 
• izobraževanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev in učiteljev in zagotavljanje učnih materialov, 
• izvajanje učnih programov o varstvu narave, 
• priprava publikacij s področja varstva narave: vzgojno izobraževalni plakati, zloženke, brošure, priponke, 

filmi in drugi popularizacijski izdelki, priprava in tisk periodike; 
Sredstva so namenjena za naravovarstveno usposabljanje različnih ciljnih skupin javnosti o pomenu varstva 
narave in vključuje predvsem organizacijo ah sofinanciranje predavanj, seminarjev, posvetov, študijskih 
obiskov domačih in tujih inštitucij, delavnic, ekskurzij, naravovarstvenih dnevov, izdajo učnih materialov za 
učitelje in učence kot so priročniki in druge publikacije, organizacijo akcij o varovanju nežive ali žive narave, 
sodelovanje šol, društev ali širše ja\Tiosti v konkretnih naravovarstvenih projektih in podobno. 
Sredstva so namenjena ozaveščanju ja\Tiosti o pomenu varstva narave s pomočjo publikacij in drugega 
popularizacijskega materiala. Sredstva se porabljajo zlasti za pripravo vsebin, odkup fotografskega materiala, 
oblikovanje, lektoriranje, prevajanje, tisk in druge storitve povezane s pripravo popularizacijskih izdelkov. V 
sklopu postavke se sredstva porabljajo tudi za stroške distribucije, tiskovnih konferenc ter tudi za neposredne 
predstavitve varstva narave na razstavah in podobnem. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje, 
sponzoriranje in dajanje dotacij. 

t 

2559 Informacijski sistem varstva narave 

2119 Kartiranje habitatnih tipov 

Planirana sredst\>a za leto 2000■ 15.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narave, 
• Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. 1. RS 30/96, MP 7). 

Program: 
• izvajanje kartiranja habitatnih tipov v Sloveniji, 
• zagotavljanje tehnične podpore kartiranju, 
• priprava predlogov za vključevanje v mednarodna ekološka omrežja ter predlogov posebnih varstvenih 

območij po obveznostih iz direktiv Evropske unije (Natura 2000) - Direktive o varstvu favne, flore in 
habitatov (The Council Directive 92/43 EEC on tlie Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna 
and Hora); 

Sredstva so namenjena za izvajanje kartiranja habitatnih tipov, zlasti za financiranje ali sofinanciranje 
kartografskih podlag, terenskega dela, koordinacije, tehnično podporo, izobraževanje, aplikacije računalniških 
programov, pridobivanje in interpretacijo podatkov. 

Postavka se nanaša na: 
• vzposta\itev strukture za EUNIS klasifikacijo, povezava s kartiranjem liabitatnih tipov, za področje narave 
• za področje emisije v vode vzpostavitev EIONET strukture za nastavitev, ažuriranje, obdelavo podatkov in 

podatkovnih baz ter investicijska oprema. 

4065 Informacijski sistem varstva narave, študije in raziskave 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 6.600.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o ohranjanju narave, 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS. št. 32/93, 1/96). 

Program: 
• nastavitev in vzdrževanje sistema evidence nara\nih vrednot in evidence območij, ki so pomembna za 

oliranjanje biotske raznovrstnosti (zlasti evidence liabitatnih tipov), 
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• nastavitev in vzdrževanje drugih informacij škili baz s področja varstva narave skladno z zakonom o 
ohranjanju narave, 

• vzpostavitev in vzdrževanje aplikativnih podatkovnih baz za naravovarstvene smernice, 
• nakup opreme in programov, 
• študije in raziskave na naravnih vrednotah in območjih pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

spremljanje stanja, 
• recenzije. 

Sredstva so namenjena zlasti za pripravo programskih aplikacij, odkup podatkovnih baz, nakup opreme in 
programov, stroške \nosa in obdelave atributnih in kartografskih podatkov, nakup kart in skenogramov kart in 
podobno. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projektov, ki se lahko vključijo v informacijski sistem 
varstva narave. 
Sredstva so namenjena za inventarizacijo in vrednotenje narave, študije povezane s posegi v naravo, recenzije, 
spremljanje stanja in ugotavljanje ogroženosti narave, vključno z minerali in fosili, pripravo metod varstva ter 
za študije in raziskave na področju ravnanja z genskim materialom. Gre tudi za njihovo sofinanciranje in 
sponzoriranje nalog. 

5767 Računalniške storitve 

Planirana sredsfta za leto 2000: 27.983.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS, št. 71/94 in 47/97). 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in nabavo informacijske tehnologije. 

2560 Mednarodno sodelovanje 

1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah 

Planirana sredst\:a za leto 2000: 32.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Helsinška konvencija, 
• Donavska konvencija, 
• Barcelonska konvencija o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja. 
• sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, 
• sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro, 
• sklepi Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, 
• sklepi Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo, 
• sklepi Stalne slovensko -italijanske komisije za vodno gospodarstvo, 
• sklepi Stalne slovensko-hrvaško-italijanske komisije za varstvo Jadrana. 
• sklepi Stalne slovensko-bavarske komisije za vodno gospodarstvo. 
• Zakon o varstvu okolja, 
• Zakon o vodah, (Ur.l. SRS 38/81, 29/86, RS 15/91). 

Slovenija je na področju varstva voda s podpisom in ratifikacijo Helsinške konvencije, Donavske konvencije. 
Barcelonske konvencije ter iz konvencij izhajajočih protokolov, posebno protokola o preprečevanju onesnaženja 
Sredozemskega moija sprejela obveznosti udeležbe pri skupnih programih, raziskavah ter zagotavljanju stalnih 
informacijskih baz za potrebe izvajanja konvencij. 
Kot posledica izvajanja konvencij so tudi obveznosti iz meddržavnih pogodb, ki potekajo v okviru meddržavnih 
komisij, kjer se skupno rešuje vodnogospodarska problematika, predvsem mejnih voda. 
V okviru izvajanja so finančna sredstva potrebna za: 
- pripravo strokovnih podlag, mnenj, študij in raziskav, 
- pripravo prevodov in drugih pisnih in slikovnih materialov za javne predstavitve. 
- izvedbo, organizacijo in vodenje mednarodnih posvetov, sestankov in delavnic. 

1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave 
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Planirana sredst\>a za leto 2000: 7.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Akt o notifikaciji nasledstva - Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur.l. RS, MP. 

št. 15/92), 
• Akt o notifikaciji nasledstva - Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča 

močvirskih ptic - Ramsarska konvencija (Ur. 1. RS, MP, št. 15/92), 
• Akt o nasledstvu - Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Ur.l. RS, MP, št. 

13/93), 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur. 1. RS 30/96, MP, št. 7), 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l. RS 19/95). 
• Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Ur. 1. RS, MP, št. 18/98), 
• Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (CITES), 
• Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu evropske favne, flore in habitatov (Bernska konvencija), 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
• izvajanje nalog iz ratificiranih mednarodnih konvencij, sporazumov in protokolov ter konvencij, ki so v 

postopku za ratifikacijo, 
• sodelovanje z vladnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami za varstvo narave v drugih državah, 
• plačilo članarin, 
• nakup tuje strokovne literature s področja varstva narave; 
• prevajanje dokumentov, strokovnih in drugih gradiv s področja varstva name drugih držav ali na 

mednarodni ravni, 
• organiziranje mednarodnih seminarjev, srečanj in posvetov, 
• kritje stroškov zunanjim ekspertom za sodelovanje pri izpolnjevanju obveznosti iz konvencij in drugih 

dogovorov. 

Sredstva so namenjena za stroške povezane z uresničevanjem mednarodnih konvencij ter sporazumov in 
protokolov za področje varstva narave. Sredstva se porabljajo tudi za stroške, povezane s sodelovanjem z 
vladnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami za varstvo narave v drugih državah ter s sodelovanjem v 
mednarodnih organizacijah - IUCN, CIPRA, CEDIP, WWF, REC, Wetlands International, Grecel in drugih. S 
sredstvi s te postavke se plačujejo tudi članarine, stroški zunanjih strokovnjakov ter stroški nakupa tuje 
strokovne literature ter prometni davek za tuje donatoije. Sredstv a so namenjena za financiranje neposrednih 
nalog ter za njihovo sofinanciranje. 

2124 Akcije varstva narave in intervencije 

Planirana sredstva za leto 2000: 7.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narae 

Program: 
• vzdrževalna, zaščitna, sanacijska, prezentacijska dela na naravnih vrednotah in območjih pomembnih za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
• intervencijski, sanacijski, vzdrževalni in nujni preventivni zaščitni ukrepi na naravnih vrednotah ter v 

življenjskem prostoru rastlinskih in živalskih vrst. 

Sredstva so namenjena financiranju akcij varstva narave in so po vsebini zlasti fizična dela za zaščito ogroženih 
delov narave, rekonstrukcijska oz. renaturacijska dela, kot je obnova uničenih ali poškodovanih naravnih 
vrednost v prvotno oziroma ekološko bogatejše stanje, sanacijski ukrepi za odprav ljanje negativnih posledic na 
naravnih vrednotah zaradi človekovih dejavnosti oziroma nezaželenih naravnih procesov, akcije za predstavitev 
in označevanje naravovarstveno pomembnih delov narave zunaj zavarovanih območij. Sredstva se namenjajo 
tudi za sofinanciranje, sponzoriranje in dejanje dotacij. 

Sredstva so namenjena za intervencijska dela na naravnih vrednostah oziroma v vplivnih območjih narav nih 
vrednot za preprečevanje poškodovanja naravne dediščine oziroma naravnih znamenitosti, za preprečevanje 
negativnih vplivov na naravnih vrednotah oziroma za preprečevanje negativnih vplivov na rastlinske in živalske 
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vrste ter za interventno odpravljanje stanj po uničenju poškodovanju ali poslabšanju razmer na območju naravne 
vrednote oz. življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst. Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo 
sofinanciranje in sponzoriranje. 

5765 Članarine po mednarodnih obveznostih 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 41.727.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur.list RS - MP, št. 15/92), 
• Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur.list RS - MP, št. 7/96), 
• Konvencija o varstvu Sredozemskega moija pred onesnaževanjem (Ur.list RS - MP, št. 13/93), 
• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče močvirskih ptic (Ur.list RS - 

MP, št. 15/92), 
• Konvencija o varstvu Alp (Ur.list RS - MP št. 5/95), 
• Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Ur.list RS - MP. št. 18/98) 
• IUCN, International Union for Conservation of Nature, 
• Wetlands International, 
• Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave (Ur.list RS - MP Št. 12/98) 
• Montrealski protokol o substancah, ki škodujejo ozonskemu plašču (Ur.list RS - MP. št. 9/92) 
• konvencije, ratificirane v letu 1999 in 2000. 

Iz naslova podpisanih in ratificiranih mednarodnih konvencij ima Slovenija. Ministrstvo za okolje in prostor 
obveznost plačila letnih članarin za članstvo v zgoraj navedenih konvencijah. Sredstva vključujejo tudi 
prispevek Slovenije v Multilateralni sklad Montrealskega protokola. Poleg navedenih, že podpisanih konvencij 
je v naslednjem obdobju v pripravi podpis še nekaterih, zato bodo stroški obstoječih obveznosti še povečani. 
Proračunska sredstva so namenjena tudi za plačilo neporavnanih članarin iz leta 1998 in 1999. 

2561 Intervencije v naravi in parku 

2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 15.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur. 1. RS 30/96. MP 7). 
• Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. 1. RS. št. 57/93), 
• Zakon o ohranjanju narave, 
• Akt o notifikaciji nasledstva -Konvencija o močviijih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča 

močvirskih ptic (Ramsarska konvencija) (Ur. 1. RS.št. MP. št. 15/92). 

Program: 
• izvajanje nalog iz nacionalnega programa prevzema pravnega reda EU (Direktiva o varstvu ptičev (Council 

Directive 79/409 EEC on the Conser\>ation oflVildBirds), Direktive o varstvu favne, flore in habitatov (The 
Council Directive 92/43 EEC on the Conser\'ation of Natura! Habitats and of H'ild Fauna and Flora), 
Uredba evropske komisije o izvajanju konvencije CITES (Council Regulation EC'338/97 on the proteetion 
of species of m'Ud fauna and flora by regulating trade therein), 

• evidentiranje ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij po direktivah EU. 
• spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst ter ugotavljanje ogroženosti. 
• študije in ukrepi za varstvo vrst, 
• preventivni ukrepi za preprečevanje škode. 
• delovanje azila in renaturacijskih postaj, 
• zagotavljanje in vzdrževanje genskih bank, 
• izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
• popularizacija biotske raznovrstnosti, 
• opravljanje neposrednega naravovarstvenega nadzora 
• inventarizacija mokrišč, 
• ovrednotenje novih lokacij za Ramsarskc lokalitete. 
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• priprava izhodišč za narodni program varstva in trajnostne rabe mokrišč, 
• spremljanje stanja Ramsarskih lokalitet, 
• popularizacija varstva mokrišč. 

Sredstva se porabljajo za spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst ter ugotavljanje ogroženosti, analize 
poškodovanja ali uničenja posameznih osebkov ali populacij, opredeljevanje ekološko pomembnih območij in 
posebnih varstvenih območij z vidika vrst, preventivne ukrepe za varstvo vrst, ukrepe za vzdrževanje ali 
izboljšanje življenjskih razmer, preventivne ukrepe za preprečevanje škode, študije o stanju živalskih vrst ter 
njihovem življenjskem prostoru in pripravo metod za izvajanje varstva vrst, delovanje azila in renaturacijskih 
postaj za prostoživeče živali. 
Sredstva so namenjena tudi za izvajanje nalog azila, ki deluje v Zoološkem vrtu Ljubljana predvsem za 
sprejem živali, vodenje evidence o sprejetih živalih, nuđenje potrebne veterinarske pomoči, namestitev v 
primeren karantenski prostor, premestitev v ustrezen prostor, osnovno oskrbo, odločitev o nadaljni usodi živali 
ter uresničitev odločitve, zagotavljanje prevoza živali. 
Sredstva se porabljajo tudi za delovanje renaturacijskih postaj, za populalarizacijo azila ter za veterinarske 
analize za ugotavljanje vzrokov bolezni ali poškodb. 
Sredstva so namenjena varstvu biotske raznovrstnosti in izpolnjevanju vsebinskih obveznosti iz zakona o 
ratifikaciji konvencije o biološki raznovrstnosti, žalitev predpisov Evropske unije ter iz zakona o ohranjanju 
narave, zlasti z evidentiranjem območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem in 
vzdrževanjem genskih bank, spremljanjem stanja ekosistemov, opravljanjem neposrednega naravovarstvenega 
nadzora v zavarovanih območjih in zunaj njih (zavod za gozdove), ukrepi za preprečevanje ogrožanja in 
vzdrževanje biotske raznolikosti ter popularizacijo biotske raznovrstnosti. Gre tudi za sofinanciranje ter 
sponzoriranje. 
Financira se projekt, ki ga delno financira sekretariat Ramsarske konvencije in katerega rezultat bo 
naravovarstveno ovrednotenje mokrišč. Projekt, ki se je začel v 1. 1998 in se bo končal konec leta 2000 
vključuje metodološke, koordinacijske in strokovne naloge ter zahteva sodelovanje zunanjih sodelavcev in 
medsektorsko usklajevanje. Vsebuje tudi pripravo osnove za izdelavo nacionalnega programa varstva in 
trajnostne rabe mokrišč. S sredstev se krijejo tudi stroški povezani z izobraževanjem, posveti in sestanki v zvezi 
z izvedbo naloge, vključno s kritjem stroškov tujih strokovnjakov povezanih s tem namenom. 

5768 Naravni rezervat Škocjanski zatok 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 18.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur. 1. RS. št. 20/98). 
• Zakon o ohranjanju narave. 

Program: 
• upravljanje z naravnim rezervatom skladno z vladnim programom varstva in razvoja naravnega rezervata, 
• monitoring stanja in izvajanje raziskav, 
• investicije in investicijsko vzdrževanje nara\nega rezervata, 
• odškodnine za opuščanje kmetijske rabe, 
• ukrepi za obnovo ekosistemov in vzdrževanje stanja; 
• priprava strokovnih podlag za ureditveni načrt in telinične dokumentacije 

Sredstva so namenjena izvajanju upravljalskih nalog, vključno s kritjem stroškov upravljalca, obratovalnimi in 
vzdrževalnimi stroški ter za odškodnine za opuščanje kmetijske rabe. za vzpostavitev in vzdrževanje 
infrastrukture zavarovanega območja, za izvedbo ukrepov za sanacijo oz. obnovo ekosistemov in spremljanje 
ter vzdrževanje stanja, skladno s programom varstva in razvoja nara\nega rezervata, ki ga je sprejela Vlada RS. 

6371 Nadomestila in odškodnine 

Planirana sred$t\>a za leto 2000: 7.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narave. 
• Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. 1. RS. št. 57/93). 
• akti o zavarovanju naravnih vrednot. 
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Program: 
• nadomestila lastnikom zemljišč zaradi uveljavljanja režimov varstva narave, 
• spodbude za sonaravno rabo, 
• odškodnine zaradi omejitev in prepovedi. 
• odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst. 

Nadomestila in spodbude se izplačujejo za namen pogodbenega varstva in skrbništva nad naravnimi 
vrednotami, območji, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in nepremičninami v zavarovanih 
območjih Sredstva se namenjajo tudi za izvajanje kmetijsko - okoliških in dnigih programov. Odškodnine se 
izplačujejo zaradi poslabšanja obstoječih pogojev za pridobivanje dohodka, ki ga povzroči uveljavitev 
naravovarstvenih režimov in za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst. 

6571 Zavarovana območja narave 

Planirana sredst\>a za leto 2000: . 33.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ohranjanju narave, 
• akti o zavarovanju naravnih vrednot, 
• Akt o notifikaciji nasledstva - Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, Konvencija o 

moč\iijih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic - (Ur. 1. RS 15/92), 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur. 1. RS 30/96, MP 7), 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS 32/93, 1/96). 

Program: 
• priprava študij in ekspertiz ter drugih strokovnih podlag potrebnih v procesu ustanavljanja zavarovanih 

območij in upravljalskih načrtov, 
• izdelava pravnih aktov, 
• priprava zasnov oz. načrtov upravljanja, 
• popularizacija zavarovanega ali za zavarovanje predvidenega območja narave, 
• označevanje in prezentacija zavarovanih območij, 
• upravljalske naloge za zavarovana območja, ki nimajo samostojnega upravljalca in podobno. 
• zagotavljanje izvajanja koncesijskih pogodb, pogodbenega varstva in skrbinštva na zavarovanih območjih, 
• vzpostavljanje in vzdrževanje infrastrukture potrebne za delovanje in upravljanje območij, ki so 

zavarovana ali so za zavarovanje predvidena 
• sanacijska in renaturacijska dela v zavarovanih območjih.. 

Sredstva so namenjena za naloge v zvezi z ustanavljanjem novih zavarovanih območij (RP Snežnik, RP Kolpa - 
Kočevsko, RP Pohoije, Kraški regijski park, KP Goričko, KP Ljubljansko barje in drugih) oz. delovanjem 
obstoječih zavarovanih območij (KP Kolpa, KP Sečoveljskc soline. KP Strunjan, NS Debeli rtič. NS Rt 
Madona, Postojnski jamski sistem, Predjamski jamski sistem. NS Dovžanova soteska in drugih), zlasti za 
izdelavo študij in ekspertiz za potrebe strokovnih podlag ter upravljalskih načrtov, popularizacijo zavarovanega 
ali za zavarovanje predvidenega območja narave, za sanacijska in renaturacijska dela, izdelavo študij in 
raziskovalnih nalog za vzpostavitev sistemske podpore zavarovanim območjem (sociološke, ekonomske, 
oblikovalske, organizacijske, finančne idr.), pripravo pravnih aktov, označevanje in prezentacijo zavarovanih 
območij, upravljalske naloge za zavarovana območja, ki nimajo samostojnega upravljalca in podobno. Za 
zavarovana območja, katerih ustanovitelj oz. upravljalec je država in z njimi ne upravljajo javni zavodi, se 
sredstva koristijo za izvajanje koncesijskih pogodb, pogodbeno varstvo ter skrbništvo. 
Sredstva so namenjena tudi za vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture na zavarovanih in za 
zavarovanje pred\idenih območjih, zlasti zagotavljanje upravljalskih in informacijskih centrov ter drugih 
informacijskih prostorov, izgradnjo, obnovo in opremo poti, objektov za mirujoči promet in objektov za 
rekreacijo z namenom usmerjanja obiska in razbremenitve občutljivih delov narave ter druge investicije in 
investicijska vzdrževanja nujna za delovanje zavarovanih območij. Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo 
sofinanciranje, sponzoriranje, dajanje dotacij in donacij ter subvencioniranje. 

2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 7.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
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• Zakon o ohranjanju narave. 
Program: 
• odkup zemljišč na območjih naravnih vrednot državnega pomena, na območjih pomembnih za oliranjanje 

biotske raznovrstnosti, na zavarovanih območjih zaradi zagotavljanja varstva, omejevanja lastninske 
pravice in uveljavljanja zakonske pravice prednostnega odkupa. 

Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskih postopkov, cenitev in drugih dejanj, potrebnih za izvedbo odkupa 
ter odkup. 

2562 Promocija varstva okolja 

1944 Nacionalni program varstva okolja 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 10.363.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96 - 47., 48. In 49. Člen) 

Sredstva za pripravo programa so predvidena za dokončanje in izdajo Nacionalnega programa varstva okolja v 
slovenskem in angleškem jeziku (lektoriranje, prevod in publiciranje). V letu 2000 je predviđena tudi priprava 
nekaterih operativnih oziroma sektorskih programov in strategij, opredeljenih v nacionalnem programu varstva 
okolja, ter pomoč in sodelovanje pri pripravi občinskih ah regijskih programov varstva okolja. Pripravo 
nacionalnega programa in iz njega izhajajočih operativnih načrtov opredeljujeta 47., 48. in 49. člen zakona o 
varstvu okolja, pripravo programov varstva okolja lokalnih skupnosti pa 50. člen zakona o varstvu okolja. 

5418 Poročilo o stanju okolja 

Planirana sredstva za leto 2000: 6.219.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96 - 75. Člen) 

V okviru te proračunske postavke poteka priprava in izdaja vsakoletnega poročila o stanju okolja v skladu s 
75.členom zakona o varstvu okolja. V letu 2000 so predvidene redne dejavnosti v zvezi z pripravo in izdajanjem 
poročila o stanju okolja, (recenzije, lektoriranje, prevodi). Poleg tega so sredstva predvidena tudi za financiranje 
posameznih nalog, ki vključujejo zbiranje in obdelavo podatkov na vseh področjih varstva okolja, ki so nujno 
potrebni za oceno stanja in pripravo poročila. Predvideva se tudi priprava in izdaja nekaterih tematsko 
specializiranih poročil. 

2563 Informacijski sistem varstva okolja 

1782 Recenzije in revizije 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 8.291.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah (Ur.list SRS, ŠL 38/81, 29/86; Ur.list RS, št. 15/91) 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 32/93,1/96) 
• Zakon o graditvi objektov (Ur.list SRS, št.34/84 in 29/86 ter Ur.list.RS. št. 40/94. 69/94. 29/95 in 59/96 ) 

Za potrebe izvajanja nalog Uprave RS za varstvo narave se pripravljajo razne strokovne podlage, študije in 
tehnična dokumentacija, za katere je potrebno opraviti strokovno presojo s strani naročnika. 
S tem Uprava RS za varstvo narave zagotavlja nadzor nad kakovostjo izdelane strokovne in tehnične 
dokumentacije. Glede na zahtevano specifično strokovnost in nezasedenost ustreznih delovnih mest v Upravi, 
mora večji del recenzij naročati pri priznanih usposobljenih institucijah ali ekspertih. 
Sredstva te proračunske postavke se v celoti uporabljajo za plačilo strokovnih institucij, posameznih ekspertov 
ter za delo recenzijskih komisij pri pregledu in revidiranju izdelane dokumentacije, pri nadzoru nad kakovostjo 
izdelanih gradiv ter dokumentacije za pridobitev sredstev subvencij, odmero in oprostitev plačila ekoloških taks 
in podobno. 
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4061 Inventarizacija odlagališč 

Planirana sredsfra za leto 2000: 4.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja ( Ur. L. RS 32/93 in 1/96) 

Dinamika in tehnični ukrepi sanacije zapolnjenih in opuščenih odlagališč so odvisni od stanja odlagališča, 
njenega negativnega vpliva na okolje. Zato je nujno, da se dopolni obstoječi kataster komunalnih odlagališč in 
ažurira podatke o stanju teh odlagališč ter izvede popis industrijskih odlagališč. Tako bo možno določiti 
prioritetni \TStni red sanacijskih postopkov in pri tem podati nekaj za naše razmere primernih tipov sanacij, ki 
bodo prilagojene dejanskemu stanju, potrebni zaščiti okolja in smernicam EU. 

Pri uveljavljanju novega predpisa o odlaganju odpadkov bodo uvedeni novi upra\ni postopki, ki bodo zahtevali 
določene strokovne podlage za odločanje v upravnem postopku. Delno bomo uporabili podatke iz študije 
inventarizacije odlagališč, delno pa z angažiranjem zunanjih strokovnjakov. Na osnovi ugotovljenega stanja na 
področju odlaglišč komunalnih in industrijskih odpadkov pa bo potrebno izdelati operativni program. 

4064 Strokovne podalge za financiranje varstva okolja 

Planirana sredsfra za leto 2000: 30.382.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu narave (Ur. L. RS 32/93 in 1/96 - 80., 81. In 82. Člen) 

Pravna podlaga sta 80., 81. in 82.člen zakona o varstvu okolja in iz njega izhajajočih podzakonskih aktov. Na 
področju financiranja varstva okolja bodo izdelane naloge povezane s strokovnim pregledom in obdelavo vlog 
za znižanje oz. oprostitev plačila in odmero takse za obremenjevanje vode. tal, zraka in za ustvaijanje odpadkov 
ter vodnih povračil za uporabljeno vodo. 

Načrtovane so tudi naloge povezane s strokovnim pregledom in oceno prijav za sofinanciranje izgradnje 
objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb ter naloge povezane z nadzorom nad izvajanjem del oz. s 
kontrolo izpolnjevanja obveznosti zavezancev po odločbah o oprostitvi plačila taks in investitorjev po pogodbah 
o subvencioniranju za izgradnjo komunalne infrastrukture v občinah. 

5046 Informacijski sistem varstv a okolja 

Planirana sredsfra za leto 2000: 12.436.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 32/93 in 1/96 - 73. člen) 

Sredstva te postavke se bodo koristila za naloge na področju informacijskega sistema varstva okolja in se 
planirajo v skladu z zakonom o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96) in drugimi predpisi, ki zadevajo področje 
okolja. Gre za ažuriranje, novelacijo in vzdrževanje obstoječih ter nastavitev novih okoljskih podatkovnih baz, 
obdelavo podatkov iz podatkovnih baz in za potrebno informacijsko telinologijo v širšem smislu. 

5048 Študija ranljivosti okolja 

Planirana sredsfra za leto 2000: 2.080.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96 - 51. Člen) 

Proračunska sredstva so delno namenjena pripravi navodil za izdelavo študij ranljivosti okolja na republiški in 
lokalni ravni. 
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Del sredstev je namenjen pripravi strokovnih podlag za izdelavo Prostorskega plana Republike Slovenije na 
področju varstva okolja (opredelitev obremenjenosti zraka, površinskih voda. podtalnice, tal idr., ter opredelitev 
planskih usmeritev na tem področju). 

5049 Presoje vplivov na okolje 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 2.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96 - 55. člen) 

Proračunska sredstva so namenjena pripravi navodil za izdelavo študij za celovito presojo vplivov na okolje ter 
za pripravo podrobnejših navodil za izdelavo poročil o vplivih na okolje za posamezna področja poseganja v 
okolje, kot npr. za prometno in energetsko infrastrukturo, kmetijstvo, industrijo in turizem ter podrobnejših 
navodil za izdelavo analiz tveganja ekološke nesreče. 
Del sredstev bo namenjen recenzijam poročil o -vplivih na okolje za zahtevnejše posege v prostor, pri katerih se 
pričakuje kompleksnejše vplive na okolje. 

5762 Vodna zemljišča 

Planirana sredstva za leto 2000: 15.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93), 
• Zakon o vodah (Uradni list SRS št. 38/81, 29/86, RS 15/91). 
• Zakon o geodetski službi (Uradni Ust SRS št. 23/76), 
• Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS št. 16/74), 
• Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS št. 33/95 in 2/98), 
• Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 32/93), 
• Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS št. 44/97), 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96), 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS št. 44/97). 

Osnovna pristojnost vodnega gospodarstva je gospodarjenje z vodami in vodnogospodarskimi objekti v okviru 
vodnih zemljišč. 
Vodna zemljišča so sedaj le v manjši meri, po oceni vodarske stroke le 25-30 % \pisana a- zemljiško knjigo, kot 
javno dobro, v ostalih primerili pa so evidentirana glede rabe kot kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča, gozd 
ali neplodna zemljišča. 
Vpis oziroma evidentiranje zemljišč, ki imajo karakter vodnih zemljišč kot javnega dobra vode. predstavlja prvi, 
nujni korak v procesu priprave sodobnih podatkovnih evidenc vodnega gospodarstva. Evidence vodnih zemljišč 
so predpogoj za zavarovanje teli, za vodno gospodarstvo nujnih zemljišč v okviru prostorskega načrtovanja, 
načrtovanje okolje varstvenih in vodnogospodarskih ukrepov', kakor tudi predpogoj za izvajanje koncesij na 
vodnem javnem dobru. 
V obdobju 2000-2001 bo poudarek na pripravi enotnih metodologij, strokovnih podlag in evidenc vodnih 
zemljišč na različnih povodjih ter na plačilu v preteklosti neporavnanih odškodnin za odvzem zemljišč z 
namenom izgradnje vodnogospodarskih objektov ali ureditev. 

7834 Študije in raziskovanje - varstvo okolja 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 41.454.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96 - 45. člen) 

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje študij in raziskovalnih nalog na vseh področjih 
varstva okolja (vode, zrak, odpadki, tla, hrup, sevanja, tveganja), ki so podrobneje opredeljene za posamezno 
področje v Nacionalnem programu varstva okolja. 
V letu 2000 so v okviru te postavke predvidena sredstva tudi za izvedbo študije Ugotavljanja onesnaženosti 
okolja v zgornji Mežiški dolini. 
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Poleg tega so sredstva namenjena tudi financiranju študij in raziskav, ki izhajajo iz procesa približevanja 
Evropski Uniji v skladu z državnim programom za prevzem pravnega reda EU. 

7835 Strokovne podlage za lokalne javne službe varstva okolja 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 15.028.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in l/96-82.člen), 

Na področju obveznih lokalnih ja\nih služb varstva okolja bodo izdelane strokovne podlage za vzpostavitev 
funkcionalno, prostorsko in tehnično enovitih, zaokroženih oskrbovalnih sistemov, ki se bodo vključevali v 
koncept pokrajine ter zagotavljali zanesljivost, kvaliteto in racionalnost komunalne oskrbe. Strokovne podlage 
bodo modelno preizkušene na posameznih značilnih primerih. 

Na področju ravnanja z odpadki bodo izdelane strokovne podlage za organizacijo in izgradnjo regijskih centrov 
za ravnanje z odpadki tako kot jih narekujejo strateške usmeritve RS na področju ravnanja z odpadki in 
nacionalni program varstva okolja. Izdelane bodo predvsem analize možnosti prodaje produktov in energije iz 
obdelave komunalnih odpadkov. V letu 2000 bo dan poseben poudarek možnostim navezave regijskih centrov 
na sisteme komunalne energetike kot sta plinovod in daljinsko ogrevanje. 

Na področju gospodarskih javnih služb bodo izdelane še strokovne podlage za izdelavo in vzpostavitev registra 
izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja z vsemi ustreznimi atributi. 

Nadaljevala se bo izdelava strokovnih podlag v zvezi z opredelitvijo javnega sektoija in javnih služb ter 
razrešitvijo lastninskih vprašanj na tem področju, dograjevanjem koncensioniranih oblik izvajanja javnih služb, 
dograjevanjem položaja infrastrukturnih objektov in naprav ter ureditve \prašanj deregulacije, liberalizacije in 
privatizacije javnih služb. Dokončane bodo tudi strokovne podlage za poenoten način uresničevanja predpisov 
na področju oblikovanja in kontrole cen komunalnih proizvodov in storitev. 

Pospeševanje razvoja javnih služb bo potekalo v skladu z 82. členom zakona o varsmi okolja in preko posebnih 
oblik izobraževanja (seminaiji, posvetovanja, kongresi), ki jih zahteva nova ureditev gospodarskih javnih služb 
na področju komunalnih deja\Tiosti in prilagajanje standardom Evropske unije. 

7836 Informacijski sistem - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. L. RS 84/98) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. L. RS 85/98) 
• Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Ur. L. RS MP 15/93) 
• Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. L. RS 39/96.45/96,1/97, 59/98) 

Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za odpadke ter objekte in naprave za obdelavo in končno 
oskrbo odpadkov je ključnega pomena za nadzor nad snovnimi tokovi odpadkov ter zbiralci in odstranjevalci 
odpadkov. V prvi fazi je potrebno pripraviti zasnovo informacijskega sistema za odpadke, ki bo primerljiv z 
Informacijskim sistemom varstva okolja. Že sama zasnova mora vključil že obstoječi bazi podatkov o nevarnih 
odpadkih ter mednarodnem prometu z odpadki, poiskati rešitev za poenotenje z statističnimi podatki o 
odpadkih. Obenem pa mora upoštevati tudi rešitve, ki so predpisane z evropsko zakonodajo. Vzpostavljeni 
informacijski sistem o ravnanju z odpadki je potrebno vsakoletno vzdrževati. 

V letu 1998 je bila vzpostavljena podatkovna baza nevarnih in drugih odpadkov po Baselski konvenciji. Baza je 
razdeljena na dva dela : bazo za nevarne odpadke in bazo za druge odpadke. Podatkovna baza o izvozu, uvozu 
in tranzitu odpadkov je potrebna za pregled in izvajanje upravnega dela izvoza, uvoza in tranzita odpadkov po 
Baselski konvenciji ter pripravo vsakoletnih poročil Sekretariatu. Na pripravljeni aplikaciji bomo izdelali nove 
podatkovne strukture, vmesnike, ki bodo služili za pripravo analiz in različnih poizvedb nevarnih odpadkov. 
Zaradi kontinuitete in spremljanja toka nevarnih odpadkov v RS je za omenjeno bazo obvezno vzdrževanje in 
vsakoletno ažuriranje. 
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7837 Razvojni programi, plani, koncepti - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. L. RS 84/98) 
• Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur. L. RS 85/98) 
• Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Ur. L. RS MP 15/93) 
• Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. L. RS 39/96. 45/96.1/97, 59/98) 

Podlaga za planirana sredstva je Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, Št. 84/98), Pravilnik o ravnanju 
z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 86/98) in evropski predpisi s področja ravnanja z odpadki. V skladu z 
navedeno zakonodajo je potrebno izdelati načrte in programe za ravnanje z odpadki, nevarnimi odpadki, 
odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, odpadnimi PCB/PCT, baterijami in akumulatoiji. Za navedene 
odpadke je potrebno ugotoviti stanje na področju ravnanja z odpadki in možnosti za njihovo nadaljnjo 
ravnanje.Na osnovi ugotovljenega stanja pa izdelati operativne programe. 

Skladno z uveljavitvijo nove zakonodaje o ravnanju z odpadki pa bomo spremljali pogoje za implementacijo 
zakonodaje in uresničevanje ciljev, ki jih uveljavlja nova zakonodaja. Sredstva postavke so namenjena tudi za 
pospeševanje in pomoč pri implementaciji nove zakonodaje. 

2565 Intervencije varstva okolja 

4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih odpadkov 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 1.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96) 
• Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Ur. L. RS MP, št. 15/93) 
• Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. L. RS, 39/96, 45/96. 1/97, 59/98) 

Podlaga za planirana sredstva sta predvsem Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Uradni list RS. MP. 
št. 15/93) in Odredba o izvozu, uvozi in tranzitu odpadkov (Uradni list RS. št. 39/96. pop. 45/96. pop. 1/97). 
Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov določa, da mora biti izvoz, uvoz in tranzit nevarnih odpadkov 
ustrezno finančno zavarovan Na navedeni postavki se bodo zbirala sredstva, ki bodo nastala ob morebitni 
vnovčitvi finančnih zavarovanj pošiljk nevarnih odpadkov'. Stroški, ki bodo nastali zaradi posredovanja ob 
zavrnitvi nevarnih odpadkov iz tujine ali ob nesreči pri transportu nevarnih odpadkov se bodo pokrili iz 
navedene postavke. 

6377 Mednarodni promet z odpadki 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 3.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93 in 1/96) 
• Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Ur. L. RS MP. št. 15/93) 
• Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov (Ur. L. RS. 39/96, 45/96. 1/97. 59/98) 

Podlaga za planirana sredstva je Zakon o varstvu okolja. Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije. Odredba o 
izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov' ter zakonodaja EU s tega področja. Glede na podpisano konvencijo in 
izvajanje njenih določil je obvezna udeležba predstavnikov UVN na delavnicah, komitejih in seminarjih, ki jih 
pripravlja Sekretariat Baselske konvencije in EU. Pri tem so pomembne tudi izkušnje drugih držav, ki jih velja 
uporabiti pri vzpostavljanju zakonodaje in sistema za ravnanje z odpadki v naši državi. Sredstva iz te postavke 
bodo namenjena tudi nakupu tuje literature, izdelavi navodil, priročnikov in prevodom kakor tudi 
implementaciji zakonodaje na področju mednarodnega prometa z odpadki. 
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Sredstva so namenjena za izvedbo občasnih kontrolnih pregledov mednarodnih prevozov odpadkov pri katerih 
sodelujejo vsi pristojni organi in zunanji strokovnjaki. 

5763 Rudnik Žirovski vrh 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 550.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana 

Žirovski vrh (Ur.listRS, št. 36/92). 
• Program izvedbe trajnega prenelianja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudaijenja v 

RUZV (94). 

Program: 
• Operativni plan aktivnosti za izvedbo programa v letu 2000 je usklajen z obsegom izvajanja trajnega 

prenehanja izkoriščanja uranove rude, ki ga načrtuje 
• Novelacija programa izvedbe trajnega prenelianja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 

rudarjenja v RUŽV za leto 2000 
• Novelacija programa, ki jo je izdelal IBE v juniju 1998 in jo je sprejel Upravni odbor RŽV, je bila poslana 

Vladi RS v sprejem. 

V Novelaciji programa načrtovani obseg izvajanja trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude v letih 1998 do 
2000 temelji na izhodiščih, ki so bila dogovoijena z Ministrstvom za okolje in prostor. Dogovoijena izhodišča 
zagotavljajo dokončanje izvedbe trajnega prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata do leta 2000 ter 
dokončanje celotne izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudaijenja 
v RUŽV do leta 2005. 
Po dogovoijenih izhodiščih se bo zagotavljalo financiranje izvajanja trajnega prenehanja izkoriščanja uranove 
rude s sredstvi republiškega proračuna začetem v letu 1998, ki se bo do leta 2000 zviševal za 30 % na leto. 
V skladu z omenjenimi izhodišči in Novelacijo programa načrtuje Operativni plan naslednja sredstva 
republiškega proračuna za financiranje izvedbe osnovnih projektov programa v letu 2000. 

2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 665.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS 32/93 in 1/96 - 82. člen). 

V letu 2000 bo Uprava R Slovenije za varstvo narave sofinancirala izgradnjo objektov in naprav obveznih 
lokalnih javnih služb z nepovratnimi sredstvi državenga proračuna in sicer na osno\i programa za 
subvencioniranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb, ki ga je uprava pripravila na 
podlagi javnega razpisa za zbiranje predlogov za izdelavo tega programa (Ur. 1. RS št. 19/99 z dne 26.03.1999). 

Na podlagi javnega rapisa je Uprava RS za varstvo narave ugotovila potrebe po subvencioniranju investicij v 
letu 2000 na področju obveznih lokalnih javnih služb, to je na področju ravnanja z odpadki, odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter na področju oskrbe s pitno vodo. 
Predlog programa subvencij za leto 2000 je uprava pripravila na podlagi strokoMie ocene vseh popolnih vlog, ki 
temelji na vrednotenju splošnih in posebnih prednostnih kriterijev in meril iz javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije. Na podlagi omenjenih strokovnih ocen je pripravljen prioritetni \Tstni red, in na podlagi 
razpoložljivih sredstev državnega proračuna, predlog zneskov subvencij za posamezne investicije na podlagi 
razpoložljivih sredstev državnega proračuna. 

Razpoložljiva sredstva proračuna za subvencioniranje investicij po javnem razpisu za leto 2000 znašajo 
921.791.079,00 SIT in se zagotavljajo iz sredstev proračuna za leto 2000 v višini 335.207.099.00 SIT in iz 
prevzetih obveznosti za plačilo v letu 2001 v višini 586.583.980,00 SIT. 

Glede na to, da so realne potrebe po subvencioniranju bistveno višje od razpoložljivih sredstev in znašajo okrog 
2.7 mrd SIT je z razpoložljivimi sredstvi proračuna možno pokriti le dobro tretjino programa subvencioniranja 
popolnih vlog, kar je razvidno iz priloženega predloga programa (PRILOGA - program subvencij 2000) 
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2566 Informacijski sistem za gospodarjenje z vodami 

4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko dokumentacijo 

Planirana sredsfra za leto 2000: 58.895.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81,29/86; RS 15/91), 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS. št. 32/93, 1/96), 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 

Glede na obveznosti in pristojnosti Uprave za varstvo narave po obstoječi zakonodaji je v okviru teh sredstev 
predvideno razreševanje posameznih perečih vodnogospodarskih problemov, vezanih na področje gospodaijenja 
z vodami, predvsem v smislu priprave potrebnih strokovnih podlag za izvajanje vodnogospodarskih ukrepov. 

V letu 2000 bo dan poudarek na financiranju strokovnih podlag ter ustrezne dokumentacije za izvajanje 
investicij v vodnem gospodarstvi! v naslednjih letih, to je predvsem študijam in raziskavam ter dokumentaciji za 
pripravo izvedbe državnih vodnogospodarskih infrastrukturnih objektov. 

5769 Dolgoročna strategija vodooskrbe RS 

Planirana sredsfta za leto 1999: 10.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86; Ur.list RS 15/91), 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93,1/96), 
• Zakon o urejanju prostora (Ur. list SRS 18/84) 
• sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, 
• sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro, 
• sklepi Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo. 
• sklepi Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstv o, 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 
Na območju R Slovenije so še vedno območja, kjer oskrba s pitno vodo ni ustrezno urejena oz. so vodni viri 
pitne vode ogroženi. 
Za izboljšanje razmer se pripravlja Strategija vodooskrbe R Slovenije. Kot prvi korak za uresničevanje 
zastavljenih ciljev je priprava sodobnih strokovnih podlag, katerih cilj je omogočiti moderno obdelavo 
podatkov, optimalno planiranje, izkoriščanje, upravljanje in varovanje vodnih virov ter zagotoviti podatkovno 
bazo za izdelavo vodnogospodarskih osnov in načrtov ter za izvajanje upravnih postopkov. 
Poleg načrtovanih nalog so v to proračunsko postavko vključene tudi obveznosti iz okvirov meddržavnega 
sodelovanja na področju raziskave vodnih virov ter sodelovanje in sofinanciranje pri liidrogeološkili raziskavah 
lokalnih skupnosti R Slovenije za nove vodne vire pitne vode . 
Zaradi obsežnosti zastavljene naloge in vsled različnih potreb po zagotovitvi vodooskrbe v Sloveniji se 
predvideva večletna izdelava zastavljenih del s poudarkom na z vodo deficitarnih območjih. 

5776 Vodnogospodarske osnove 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 51.681.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o vodah (Uradni list SRS št. 38/81, 29/86, RS 15/91). 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 
Vodnogospodarske osnove oz. načrti urejanja povodij ( NUP ) so temeljni vodnogospodarski dokumenti, ki 
podajajo pregled naravnih danosti, gospodarske rabe voda in stanja voda po povodjili, ter določajo cilje in 
ukrepe za trajnostno gospodarjenje z vodami ter vodnim in obvodnim prostorom. Na njih slonijo dolgoročni 
programi izvajanja ukrepov za zaščito voda in vodnega prostora, ukrepov za zagotovitev rabe vode ter ukrepov 
za varovanje pred škodljivimi delovanjem voda. 
Z vidika izpolnjevanja pogojev za vstop v EU, kot tudi z vidika ureditve načrtovanja in izvajanja celovitega 
gospodarjenja z vodami v Sloveniji je obveznost izdelave vodnogospodarskih osnov za vodna območja 
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Slovenije prioritetna naloga v prihodnjem obdobju in glede na zahteve EU tudi trajna naloga vodnega 
gospodarstva. 

6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in evidence 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 13.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Helsinška konvencija, 
• Donavska konvencija, 
• Barcelonska konvencija o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega moija. 
• sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, 
• sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro, 
• sklepi Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, 
• sklepi Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospodarstvo, 
• sklepi Stalne slovensko -italijanske komisije za vodno gospodarstvo, 
• sklepi Stalne slovensko-hrvaško-italijanske komisije za varstvo Jadrana. 
• Zakon o varstvu okolja, 
• Zakon o vodali, (Ur.l. SRS 38/81.29/86, RS 15/91), 
• Evropska direktiva o skupni politiki do voda. 

Obstoječa zakonodaja na področju okolja, voda in prostorskega planiranja, obveznosti iz mednarodnih 
sporazumov ter vstopanje v Evropo nas obvezujeta k vzdrževanju in prenovi obstoječega prostorskega 
informacijskega sistema vodnega gospodarstva. To pomeni novelacijo oziroma prenovo obstoječih aplikacij 
vodnogospodarskih evidenc, nastavitev in implementacijo novih, ter poenotenje aplikacij po republiških 
izpostavah Uprave za varstvo narave. 
Sredstva se bodo namensko koristila za kontinuirano delo na obstoječih in novih evidencah vodnega 
gospodarstva. 

2568 Ukrepi ob naravnih in ekoloških nesrečah 

5423 Intervencije ob naravnih nesrečah 

Planirana sredsfra za leto 2000: 6.218.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS. št. 32/93), 
. Zakon o vodali (Ur.list SRS 38/81, 29/86; RS 15/91). 

Proračunska sredstva so namenjena za najnujnejše sanacije v primeru naravnih nesreč. 

6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 

Planirana sredstva za leto 2000:: 3.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o varstvu okolja, 
• Zakon o vodah (Ur.l. SRS 38/81, 29/86, RS 15/91). 

Namenjeno ukrepanju pri manjših ekoloških nesrečah na celinskih vodah. 

6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah 

Planirana sredst\>a za leto 2000: . 18.218.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v POsočju (ZPOOSRP). Ur. list RS št. 

45/12.6.1998 
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• Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september - 
november 1998 prizadele RS (ZZS098), UL RS št. 10/10.5.1999 

• sistemski zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
• nacionalna strategija odprave posledic plazenja. 

Pri odločitvah o dodelitvi sredstev državne pomoči pri snaciji plazov je nujno potrebno sodelovanje državne 
komisije z recenzentsko komisijo, katere naloga je presoja sanacijskih projektov, za katere država prispeva 
pomoč. 

Pri izvedbi odobrenih projektov za snacijo plazov je potrebno zagotoviti strokovni nadzor. Glede na to. da so z 
ZZS098 zagotovljena sredstva za sanacijo plazov v višini 600 mio SIT znaša ocena potrebnih sredstev za 
izvedbo strokovnega nadzora 2%, kar predstavlja 12 mio SIT. 

Za realizacijo ZPOOSRP in ZZS098 ter pri odpravi posledic naravnih nesreč je potrebno za obdelavo podatkov 
v konicah zagotavljati dodatno delovno pomoč v obliki sodelovanja s študentskimi servisi. 

2572 Odprava posledic neurij, poplav in plazenja tal 

9714 Izvajanje nacionalnega programa vodnega gospodarstva 

. Planirana sredst\'a za leto 2000: 5.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah, (Ur.l.SRS 3S/81, 29/86, RS 15/91), 
• Helsinška konvencija, 
• Donavska konvencija, 
• Barcelonska konvencija 
• Predlog evropskih smernic (WFD). 

V skladu z zastavljenim razvojem in cilji vodnega gospodarstva je v obdobju 1999-2000 potrebno 
pripraviti dolgoročen in celovit program ukrepov za zagotovitev stabilnega vodnega režima in za 
izboljšanje poplavne varnosti na celotnem območju RS. Glede na pripravljen osnutek programa, ki 
obsega predvsem ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti in so ocenjeni na 79 milijard SIT. je v letu 
2001 po načrtovanem sprejetju Nacionalnega programa vodnega gospodarstva predvideti začetna 
sredstva za izvajanje v višini 3.5 milijard SIT. 

9716 Izvajanje odločb LRSVN 

Planirana sredst\'a za leto 2000: ' 10.000.000 SIT 

Zakonske podlage: 
• Zakon o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86, RS 15/91), 
• Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. SRS 34/84, Ur.l.RS 40/94, 59/96). 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. 1. RS, št. 32/93). 

Na vodotokih širom Republike Slovenije je vsled lokalnih vremenskih ali drugih dogodkov povzročena 
škoda, ki ogroža varnost ljudi in objektov. V teh primerih se nujna sanacijska dela izvajajo na podlagi 
odločbe Inšpektorata RS za varstvo narave, izvajajo pa jih javna vodnogospodarska podjetja. Dela 
opravljena na osnovi odločb Inšpektorata RS za varstvo narave in imajo značaj vzdrževalnih kakor tudi 
investicijskih del niso predmet letnega plana vzdrževalnih del, niti investicijskega vzdrževanja, zato je za 
plačilo izvedenih del predvideti sredstva. 

V letu 1998 je bilo s strani Inšpektorata RS za varstvo narave izdanih 5 odločb za intervencijska dela na 
vodotokih in na njihovi osnovi opravljenih 200.000.000,00 SIT. 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7845 Investicije in investicijsko \-zdrzevanje državnih organov 
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Planirana sredst\'a za leto 2000: 3.750.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.list.RS, št. 71/94 in 47/97), 
• Navodilo o uporabi sredstev proračuna RS za nakup opreme manjše vrednosti (Ur.list RS. št. 26/99), 

Sredstva so namenjena za nakup opreme manjše vrednosti, vključno s pisarniško, komunikacijsko in 
informacijsko opremo za zagotavljanje normalnega izvajanja nalog Uprave. 

2522 - INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

I. Uvod 

Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je pričel delovati 01.01.1995. Osnovne podlage za 
njegovo organiziranost ter delovanje izhajajo iz Zakona o upravi (Ur.l.RS, št. 67/94), Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94), Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 
31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l.RS, št. 29/95) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 021-02-30/98 z dne 11.04.1999. 

Organiziranost IRSOP je na obeh ključnih področjih (okolje in prostor) sledila različnim kriterijem, upra\no 
političnim ali problemsko delovnim. V letošnjem letu smo oblikovali osem območnih enot, skupnih za okolje in 
prostor, kar sodi v obseg delne reorganizacije IRSOP, ki je skladna z Uredbo Vlade RS o skupnih osnovah in 
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS 24/98 
in 56/98). 

Glede na zgoraj opredeljeno delovno področje, organiziranost in število zaposlenih, je IRSOP pri pripravi 
finančnega načrta ravnal skrajno restriktivno. Opredeljena sredstva predstavljajo minimum, ki še omogoča 
kolikor toliko ustrezno delovanje funkcije inšpekcije. 

II. Obrazložitev finančnega načrta po »ostavkah 

1 Uprava in administracija 

1010 Plače 

5981- Plače 

Planirana sredst\'a za lelo 2000: • 671.769.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS št. 71/94): 
• Zakon o upravi (Ur.l.RS št. 67/94); 
• Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l. RS št. 15/90). 

Sredstva za plače ter pripadajoče prispev ke in davke in druge osebne prejemke za leto 2000 so planirana v višini 
kot jih je predlagalo Ministrstvo za finance v okviru določenih sredstev za plače. Upoštevali smo povečanje 
števila inšpektoijev za 20. 

1020 Materialni in drugi stroški 

4526 - Materialni in drugi stroški 

Planirana sredsfra za leto 2000: 88.238.000 SIT 

Zakonska podlaga: i. 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št. 71/94); 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
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Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med RS na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru EU na drugi strani s sklepno listino protokola, s katerim 
spreminja evropski sporazum o pridružitvi med RS na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru evropske unije na drugi strani (Ur.l. RS, št. 13/97). 
Materialni stroški so predvideni v višini 87.451.000 tolarjev (v planirani znesek je všteta tudi postopna nabava 
opreme (v dveh letih) za varstvo pri delu inšpektoijev (t.j. zaščitne obleke, čelade, torbe, potrebščine za 
inšpektoije okoljske inšpektoije, vsake po 10 kom.). 

V tej zvezi je izdelan Pravilnik o varstvu pri delu. 

V materialnih stroških sta zajeti tudi postavki, ki se nanašata na vzdrževanje računalniške opreme ter 
računalniške storitve. 

V materialnih stroških so zajela tudi sredstva za organizacijo plenarnega sestanka AC IMPEL 
v letu 2000 na Bledu. 
Pridružene članice EU in Ciper v sodelovanju z Evropsko komisijo sodelujejo v delovni grupi AC IMPEL pod 
pokroviteljstvom Evropske komisije.Poleg drugih aktivnosti, je dolžnost pridruženih Članic, da vsako leto 
organizirajo plenarni sestanek in program usposabljanja za inšpektorje s področja okolja.V letu 2000 je naša 
država oganizatorka tega sestanka . 

2564 Informacijski sistem varstva okolja 

6835 - Izvedenska mnenja 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 2.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o vodah (Ur.l.SRS, št.38/81 in Ur.l.RS, št. 15/91); 
• Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št. 32/93 in 1/96); 
• Uredba o emisiji 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); 
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št. 73/94). 

Sredstva so namenjena so za odkrivanje povzročiteljev onesnaževanja okolja v primerih, ko onesnaževalec ni 
znan, za ugotavljanje onesnaževalcev z analizami vodotokov pred in po izpustu odplak, za zavarovanje dokazov 
povzročiteljev onesnaževanja voda ter analize ob raznih nesrečah in liavarijah. 

2565 Investicije varstva okolja 
t 

5001 - Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 38.803.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št. 47/86 p.b.); 
• Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l.SRS št. 18/84. 37/85, 29/86 in Ur.l. RS št. 26/90. 

18/93,47/93, 71/93 in 44/97); 
• Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. SRS št. 34/84, 29/86, Ur.l.RS. št.40/94.69/94 in 59/96). 

Sredstva so namenjena za plačilo odstranitve nedovoljenih posegov po drugi osebi - izvajalcu, izbranem na 
javnem razpisu, za primere, ko investitor nedovoljenega posega v prostor z inšpekcijsko odločbo izrečen ukrep 
odstranitve objekta, njegovega dela oziroma druge oblike saniranja nedovoljenega posega v prostor, v roku. ki 
mu je bil z odločbo določen, tega ne stori, zaradi česar se izvršba izvede po drugi osebi. 

Sredstva na navedeni postavki so povratna, a je postopek izteijave dolgotrajen. V zvezi z načinom izbire 
izvajalca in financiranjem oziroma zagotavljanjem potrebnih sredstev smo že večkrat pisno in ustno podali 
opozorilo tako na Ministrstvu za okolje in prostor kot Ministrstvu za finance, z namenom, da bi se financiranje 
rušenj nedovoljeno izgrajenih objektov rešilo na drug način - predvsem z izborom ustreznega koncesionaija. 
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7846 - Javna dela 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 5.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l.RS, št.5/91, 12/92. 71/93 ,38/94 in 

69/98); 
• Pravilnik o izvajanju programov aktivne oblike zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 71/96). 

S 13.05.1996 je bil v IRSOP v okviru javnih del uveden projekt nadzorniki. Zaradi intelektualne narave dela in 
formiranja poklica nadzornik je bil program izjemoma podaljšan tudi v leti 1997 in 1998. Za udeležence, 
vključene več kot 1 leto, se je projekt s 30.06.1998 zaključil, razen za tri, ki zaradi starosti nad 50 let, s 
projektom nadaljujejo do realizacije zaposlitve. Tako je IRSOP na račun mase plač zaposleniji, za določen čas, z 
usposabljanjem zaposlil 20 nadzornikov. Vsi imajo dokončano V. stopnjo strokovne izobrazbe, 1 pa celo VI. 
stopnjo. Namen projekta je povečati nadzor nad posegi v okolje in prostor, jih evidentirati, opozaijati 
investitorje na nepravilnosti oziroma jih usmeijati na pristojne organe, kjer dobe informacijo o potrebnih 
postopkih za pridobitev dovoljenj. S takšnim pristopom seje občutno povečala prisotnost inšpekcije v prostoru 
in njena učinkovitost. Zato bomo s projektom nadzorniki nadaljevali. 

2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

7847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Planirana sredst\>a v letu 2000: 16.542.000 SIT 

a) manjše investicije: 
Pirana sredst\'a za teto 2000: 1.105.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.71/94) in 
• Zakon o upravi (Ur.l.RS.št.67/94) 

Sredstva iz nasvedene postavke so namenjena za nakup in popravilo opreme manjše vrednosti.vključno s 
pisarniško opremo. 

b) nakup računalniške opreme 
Planirana sredstva v letu 2000: 15.437.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS št.71/94) in 
• Zakon o upravi (Ur.l.RS.št.67/94) 

V skladu z načeli informatizacije, ki je v veljavi od leta 1999 dalje.organi sami zagotavljajo denarna sredstva 
za nove nabave in nadgradnje(do sedaj so za IRSOP sredstva za informatizacijo planirali v ožjem MOP.) 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

2511 Ministrstvo za okolje in prostor 

3 Programi 

2575 Kupnine 

7254 Dokapitalizacija ekološko razvojnega sklada 

Planirana sredst\>a za leto 2000: 297.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
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• Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin in na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Ur. 1. 45/95) 

Proračunska sredstva iz te postavke predstavljajo drugi del lastne udeležbe Republike Slovenije v projektu 
PHARE za kreditiranje okoljskih naložb. 

2576 Oskrba prebivalstva s stanovanji (B) 

6913 Stanovanjski sklad 

Planirana sredst\'a za leto 2000 297.400.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 1. RS. št. 71/94) 
• Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št. 18/91, 21/91, 23/96) 

Proračunska sredstva, namenjena za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS se v letu 2000 namenjajo za 
kreditiranje gradnje neprofitnih stanovanj ter za ugodna stanovanjska posojila fizičnim osebam, na novo pa se 
predvideva kreditiranje občin za izgradnjo socialnih stanovanj. 
Za izvedbo nacionalnega stanovanjskega programa bi bilo od načrtovanih 10.000 stanovanj letno (gradnja in 
prenova) potrebno letno zgraditi 2.500 neprofitnih najemnih stanovanj. Glede na razpoložljiva proračunska 
sredstva. Republika Slovenija ne bo uresničila načrtovane stanovanjske politike, saj je za namen dokapitalizacije 
Stanovanjskega sklada v letu 2000 namenjenih manj kot 20% potrebnih sredstev. 

2577 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega skalda (B) 

6914 Ekološko razvojni sklad 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 295.600.000 
SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS. št. 71/94) 
• Pogodba med SLO in EU 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l. RS št. 71/94) 
Proračunska sredstv a namenjena za dokapitalizacijo Ekološko razvojnega sklada bodo v letu 2000 namenjena za 
zagotavljanje dela lastne udeležbe v projektu PHARE za kreditiranje okoljskih naložb v vrednosti 
1.186.200.000,00 SIT. Polovico te vrednosti predstavlja donacija PHARE (glej postavko 6918 PHARE CFCU - 
ECO sklad), polovico pa mora zagotoviti Republika Slovenija kot lastno udeležbo. Drugi del lastne udeležbe v 
skupni višini 297.500.000.00 SIT bo pokrit iz sredstev kupnin, namenjenih za dokapitalizacijo Ekološko 
razvojnega sklada (glej postavko 7254 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada iz naslova kupnin). 

2593 Donacije - dokapitalizacija Ek. razvojnega sklada 

6918 PHARE CFCU - ECO sklad 

Planirana sredst\'a za leto 2000: 593.100.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 

skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, teliničnem in drugih oblik sodelovanja (Ur.list RS 
št.56/93) 

• Finančnega memoranduma med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE 
državni program za leto 1999 

• Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Ur.l. 51/98) 
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Proračunska sredstva izvirajo iz donacije PHARE na osnovi finančnega memoranduma med Slovenijo in EU in 
so namenjena za dokapitalizacijo Ekološko razvojnega sklada, ki jih mora nameniti za kreditiranje okoljskih 
naložb z ugodno obrestno mero. Po pogodbi mora Slovenija zagotoviti enak lastni delež. 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

25: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
2511 ^Ministrstvo za okolje in prostor 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2562 Promocija varstva okolja 
2565 Intervencije varstva okolja 
2569 Popotresna obnova Posočja 
2570 Oskrba prebivalstva s stanovanji 
2574 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada 
2586 Investicije in in vest. vzdrževanje državnih organov 
2591 Donacije - Phare 
2592 Druge tuje donacije 

[2512 |Geodetska uprava RS 

J. 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2553 .Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 
2591 Donacije - Phare 

|2513 ^Uprava RS za jedrsko varnost  
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2563 Informacijski sistem varstva okolja 
2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 
2592 Druge tuje donacije 

JL 

[25TTj|Urad^R^T^^roštorsk^^laniran]^ 
1 Uprava in administracija 

' 1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2554 Modernizacija prostorskega načrtovanja 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 

25161 Hidrometeorološki zavod RS J. 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

14.197.654 
3^786^54^ 

660.398 
538.742 
121.655 

3.126.147 
94.213 

270.421 
18.343 
8.770 
2.000 

0 
1.500.000 

190.000 
51.633 

860.895 
129.871 

2.719.767 
1.973.537 
1.612.018 

361.519 
746.230 

13.985 
686.926 

1.339 
43.979 

0 

200.319 
143.382 
120.445 
22.937 
56.936 
9.220 

111 
37.967 

9.248 
390 

214.665 
176.562 
38.103 

245.774 
28.613 

206.931 
8.900 
1.330 

1.097.137 
730.976 
663.153 

67.822 

i C 

i l 

16.103.523 
■,3.951368 | 

787.959 
651.380 
136.579 

3.167.409 
116.013 
358.693 

7.000 
11.700 

0 
5.500 

1.503.000 
150.000 
86.918 

922.606 
5.979 

3.125.368 I 
2.196.159 
1.805.187 

390.972 
929.209 

15.257 
845.985 

3.777 
64.190 

0 

188.712 
166.029 
22.683 
89.115 
12.447 
22.603 
42.546 
11.516 

3 

243.754 
203.436 

40.318 
284.737 

34.435 
239.000 

10.700 
602 

805.514 
734.294 
71.220 

16.875.916 104.8 
3.631.866 11 91,8 

846.995 
692.365 
154.630 

2.784.871 
166.080 
278.984 
97.744 
13.000 

110.000 
8.000 

602.500 
0 

51.620 
1.366.443 

90.500 

107,5 
106.3 
113,2 
87,9 

143,2 
77,8 

111,1 

145.4 
40,1 

0,0 
59,4 

148,1 

3.562.020 |! 114,01 
2.157.793 
1.807.393 

350.400 
1.404.227 

6.000 
1.226.509 

2.500 
102.000 
67.218 

98,3 
100,1 
89,6 

151,1 
39,3 

145,0 
66,2 

158,9 

J | 277.827 | 326T028 j [nuj 
199.715 
174.301 
25.414 

126.313 
4.412 

60.000 
49.989 
11.912 

0 

284.114 
238.730 

45.384 
336.434 

0 
318.724 

0 
17.710 

105,8 
105,0 
112,0 
141,7 

35,5 
265.4 
117.5 
103,4 

0,0 

116,6 
117.3 
112,6 
118 J. 

0,0 
133.4 

0,0 

1.228.876 1 j 1.292.595 j 
876.564 108,8 
798.064 108,7 

78.500 110,2 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

3 Programi 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2559 Informacijski sistem varstva narave 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2563 Informacijski sistem varstva okolja 
2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 
2592 Druge tuje donacije 

|2S17 |Uprava RS za geofiziko 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 

^52TJUpra^RŠ^^varštvo^arave^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2501 Varovanje naravne dediščine 
2502 Vodnogospodarska javna služba 

3 Programi 
2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 
2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2558 Promocija varstva narave 
2559 Informacijski sistem varstva narave 
2560 Mednarodno sodelovanje 
2561 Intervencije v naravi in parki 
2562 Promocija varstva okolja 
2563 Informacijski sistem varstva okolja 
2565 Intervencije varstva okolja 
2566 Informacijski sistem za gospodarjenje z vodami 
2568 Ukrepi ob naravnih in ekoloških nesrečah 
2572 Odprava posledic neurij, poplav in plazenja tal 
2573 Politika prezaposlovanja 
2586 Investicije in invest. vzdrževanje državnih organov 
2591 Donacije - Phare 
2592 Druge tuje donacije 

|2522Jlnšpektorat RS za okolje in prostor 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2563 Informacijski sistem varetva okolja 
2565 Intervencije varstva okolja 
2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 
TŠ^J^MNnistn^ 

3 Programi 
2575 Kupnine 
2576 Oskrba prebivalstva s stanovanji (B) 
2577 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada (B) 

366.162 
20.171 
51.950 
51.629 
83.763 

139.768 
18.881 

164.137 J L 
98.957 
80.624 
18.333 
65.180 
44.578 

580 
20.022 

5.140.989 
470.035 
383.188 

86.847 
3.330.857 

354.744 
2.976.113 
1.340.097 

11.973 
0 

8.906 
6.121 

46.854 
44.870 
12.472 
49.535 

1.063.534 
47.258 

9.479 

30.500 
3.280 

0 
5.316 

628.321 j 
598.737 
527.301 

71.436 
29.584 

2.023 
24.276 

3.285 
1.265.262 
1.265.262 | 

1.265.262 
1.265.262 

0 
0 

423.362 
20.474 
58.560 
67.911 
92.300 

142.600 
41.518 

311.987 I 
119.849 
88.100 
31.749 

192.138 
57.745 

640 
133.753 

J 5.89X919| r 
549.183 
460.117 

89.066 
3.555.475 

387.428 
3.168.047 
1.789.261 

19.931 
5.311 

10.182 
31.851 
75.144 
96.958 
16.942 

111.831 
1.317.508 

63.426 
13.873 

0 
1.657 
3.254 

21 393 
781.687 

J . 
732.515 
642.440 

90.076 
49.172 

1.946 
43.216 

4.010 
563.282 
563.282 J . 

563.282 
563.282 

0 
0 

416.031 
11.700 
72.900 
69.500 

101.700 
160.231 

983 
57,1 

124,5 
102.3 
110,2 
112.4 

0.0 

409.862 
132.145 
97.196 
34.949 

277.717 
120.107 

0 
157.610 

6.210.100 I 
641.720 
502.609 
139.111 

3.677.555 
474.000 

3.203.555 
1.890.825 

111.000 
o 

6.500 
49.583 
87.727 
80.000 
16.582 

140.671 
1.219.000 

133.576 
27.436 
15.000 

0 
3.750 

0 
0 

1103 
110.3 
110.1 
144.5 
208.0 

0,0 
117,8 

105741 
116.8 
109.2 
156.2 
103.4 
122.3 
101.1 
105.7 
556.9 

0,0 
63.8 

155.7 
116.8 
82.5 
97.9 

125.8 
92.5 

210.6 
197,8 

226.3 
0.0 
0,0 

822.897 | 105,3 

760.052 
671.769 

88.283 
62.845 

2.500 
43.803 
16.542 

1.483.600 

103,8 
104,6 
98,0 

127,8 
128.5 
101.4 
412.5 
263,4 

1.483.600 | 
1.483.600 263,4 

297.500 52,8 
297.400 
295.600 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2593 Donacije • dokapitalizacija Ek. razvojnega sklada 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

A. Bilanca odhodkov 
p(Tj jTEKOĆI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevld delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 IzdaUd za blago in storitve 
4020 Pisamiiki in sploini material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 

EKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4119 Drugi transferi posameznikom 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

SllE 
NVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih ocnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4206 Nakup zemljiič in naravnih bogastev 

14.197.654 
8.033.405 | 

3.549.953 
3.019.403 

115.984 
275.660 
95.822 

9.491 
0 

33.593 
487343 
285.602 
196.192 

1.880 
3.669 

3.995.894 
730.140 
336.369 
172.823 
67.692 

151.996 
625.820 

34.652 
2.970 

1.873.434 
215 
215 

2.103.179 

102.188 
37.274 
64.914 

313 
313 

8.770 
8.770 

1.991.908 
47.702 

1.944.206 

1.286.476 I 

1.286.476 
0 

10.976 
271.597 

8.084 
912.457 

23.935 
11.373 

16.103.523 
10.494.698 I 

4.016.120 
3.427.768 

115.432 
297.115 
112.062 

12.883 
0 

50.860 
564.950 
314.331 
244.846 

2.205 
3.567 

5.913.390 
422.877 
215.472 
217.925 
98.718 

178.802 
2.143.808 

37.529 
13.960 

2.584.300 
238 
238 

1.025.709 

585.873 
556.048 

29.825 
0 
0 

13.200 
13.200 

426.636 
50.193 

376.443 

1.586.983 

1.586.983 
0 

12.630 
468.814 

11.773 
826.750 

28.611 
13.974 

593.100 

16.875.918 
11.739.008 I 

104.8 
111,9| 

1.135.406 I 

1.880.371 

577.629 
550.000 
27.629 
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4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring 

j43 | [INVESTICIJSKI TRANSFERI | 

430 Investicijski transferi 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 
4306 Investicijski transferi posameznikom 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim 

zavodom 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 

□ 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

441 Povečanje kapitalskih deležev 
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij 
4421 Sredstva kupnin, razporejena v jame sklade in agencije 

48.053 

2.774.594 I 
2.774.594 

532.434 
1.690.000 

30.159 
522.000 

0 
0 

1.265.262 
1.265.262 

0 
0 

1.265.262 
1.265.262 

224.430 

2.996.133 I 
2.996.133 

899.074 
2.030.772 

17.972 
2.491 

0 
45.824 

563.282 
563.282 

0 
0 

563.282 
563.282 

316.664 141,1 

1.483.600 

2.121.133 11 70,8 
2.121.133 
1.501.964 

• 0 
875 

2.591 
600.000 

15.703 

70,8 
167.1 

0.0 
4.9 

104,0 

34.3 

1.483.600 263.4 

1.186.100 
1.186.100 

297.500 
297.500 

52.8 
52,8 
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III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

II JjUprava in administracija 
1010 Plače 

2511 3016 Plače 
3029 Plače 
3031 Plače 
3104 Plače 
3034 Plače 
3035 Plače 
5980 Plače 
5981 Plače 

2512 
2513 
2514 
2516 
2517 
2521 
2522 

1020 Materialni in drugi stroški 
2511 3340 Materialni stroSki 
2512 3353 Materialni stroiki 
2513 3355 Materialni stroiki 
2513 3679 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
2514 3428 Materialni stroiki 
2516 3358 Materialni stroški 
2517 3359 Materialni stroiki 
2521 3430 Materialni stroiki 
2522 4526 Materialni stroiki 

[2~~[|Financiranje javnih služb 

2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 

2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 

2501 Varovanje naravne dediščine 
2521 6546 Plače regionalnih zavodov 

6547 Dnigi osebni odhodki (prejemki) regionalnih zavodov 
6549 Materialni stroiki regionalnih zavodov 
6548 Prispevki delodajalca regionalnih zavodov 
6572 Kozjanski park 
6573 Triglavski narodni park 
6911 Regijski park Škocjanske jame 
2194 Informacijski center in drugi objekti TNP - 
4068 Regionalni zavodi 
4069 Škocijanskejame 
5770 Spominski park Trebče 
6747 Zavod za varstvo narave 

2502 Vodnogospodarska j avna služba 
2521 2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program 

2125 Vodnogospodarska javna služba 
2126 Vodnogospodarska javna služba na območju Drave 
2127 Vodnogospodarska javna služba na območju Savinje - Sotle 
2128 Vodnogospodarska javna služba na območju Dolenjske 
2130. Vodnogospodarska javna služba na območju Ljubljanice - Save 
2131 Vodnogospodarska javna služba na območju Gorenjske 
2132 Vodnogospodarska javna služba na območju Soče 
2133 Vodnogospodarska javna služba na območju Primorske 
2122 Varstvo obalnega molja 
2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav 
5771 Sofinanciranje plovila morske bioloike postaje 
5764 Dokapitalizacija VGP-jev 

14.197.654 
4.890.68' n r 

4.102.034 
538.742 

1.612.018 
120.445 
176.562 
663.153 

80.624 
383.188 
527.301 

788.653 
121.655 
361.519 

20.601 
2.337 

38.103 
67.822 
18.333 
86.847 
71.436 

3.330.857 
354.744 

65.992 
9.286 

33.275 
13.132 
43.100 

122.700 
37.100 
14.580 

999 
14.580 

0 
0 

2.976.113 
23.563 

219.793 
332.474 
288.342 
263.894 
458.512 
270.552 
260.970 
172.253 
32.000 

653.761 
0 
0 

16.103.523 
5.623.645 i r 

4.750.983 
651.380 

1.805.187 
166.029 
203.436 
734.294 

88.100 
460.117 
642.440 

872.663 
136.579 
390.972 

22.683 
0 

40.318 
71.220 
31.749 
89.066 
90.076 

3.555.475 
387.428 

73.901 
10.763 
32.771 
14.725 
42.379 

126.173 
40.857 
15.459 

1.060 
15.459 
13.881 

0 
3.168.047 

34.363 
232.166 
351.189 
304.573 
278.748 
484.420 
285.781 
275.742 
182.143 
33.881 

697.550 
5.000 
2.491 

16.875.918 104.8 
5.899.100 !: 104,9; 
4.982.429 

692.367 
1.807.393 

174.301 
238.730 
798.064 
97.196 

502.609 
671.769 

916.671 
154.630 
350.400 
25.414 

0 
45.384 
78.500 
34.949 

139.111 
88.283 

3.677.555 
474.000 

0 
0 
0 
0 

60.000 
160.000 
50.000 

0 
0 
0 
0 

204.000 
3.203.555 

50.000 
2.395.964 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 

50.000 
700.000 

5.000 
2.591 

104,9 
106.3 
100.1 
105,0 
117,3 
108,7 
110,3 
109.2 
104,6 

105.0 
113.2 
89,6 

-i 12.0 

112,6 
110,2 
110.1 
156.2 
98,0 

103,4 
122.3 

0.0 
0.0 
0,0 
0,0 

141.6 
126,8 
122.4 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

101,1 
145.5 

0,0 
0.0 

147.6 
100,3 
100,0 
104,0 
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2551 Aktivnosti v zvezi z Evropsko unijo 
2511 5731 Stroški Stalne misije RS pri EU 

1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski Uniji 
4404 Predpisi 
5729 Ciljni raziskovalni projekti za vode 
6336 Ciljni raziskovalni projekti 
6342 Alpska konvencija 
6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje 
6060 Upravna in razvojna dokumentacija 
9720 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji 

2552 Informacijski sistem za okolje in prostor 
2511 1599 Sredstva za delo sistema slovenske geoinformacijske 

infrastrukture 
1747 Nastavitev digitalne topografske baze 
4405 Informacijsko - promocijska dejavnost 
5043 Sredstva za delo informacijskega sistema 
5725 izvedenska mnenja 
5727 Nastavitev sistemov geokodiranih podatkov 
5806 Operacionalizacija, infrastruktura in koncept ElONET-a 
6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor 
6339 Nastavitev drugih geoorientiranih digitalnih baz 
7617 Delovanje informacijskega sistema 
8283 Kredit MBOR za projekt Geografski informacijski sistem 
7806 Opravljanje javnih pooblastil Inženirske zbornice Slovenije 
4056 Kredit MBOR za projekt - Geografski informacijski sistem 
1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 
4407 Strokovne komisije za preizkus znanja 
6818 Izdelava državnih topografskih kart 
1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti 
1319 Publikacije in obveščanje javnosti 
1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko načrtovanje 
6354 Planska kartografija in informatika 
4058 Vojaška meteorologija 
5014 Meteorološka zaštita letalskega prometa 
5018 Obramba pred točo - HMZ 
6358 Varnost: zaščita premoženja, podatkov 
6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov 
6361 Kataster emisij v zrak 
6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova 
7824 Promocijska dejavnost 
1753 Potresno inženirstvo 
1754 Inženirska seizmologija 
1755 Seizmološki monitoring 
2963 Geofizikalni monitoring 
2964 Geološki monitoring 
5006 Seizmološki monitoring ob povečanih aktivnostih 
6364 Priprava osnov za zakonodajo 
6365 Strokovna srečanja 
6829 Geološki informacijski sistem 
7630 Refrakcijska se izmika 
5772 GPS - Global position svstem 

2553 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
1932 Promocije, razstave, publikacije 

2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2521 
2521 

2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2511 
2512 
2512 
2512 
2513 
2513 
2514 
2514 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2517 
2517 
2517 
2517 
2517 
2517 
2517 
2517 
2517 
2517 
2521 

107.686 
0 

12.623 
57.042 

0 
4.276 
3.732 

18.040 
11.973 

386.989 
4.192 

29.671 
19.944 
7.957 

0 
0 
0 

2.750 
41.399 
21.454 

123.154 
0 

19.901 
4.432 

188 
9.365 
7.557 
1.663 

12.026 
16.587 

99 
6.997 
7.309 
1.429 
1.660 

877 
1.700 

100 
2.426 
2.460 

11.115 
4.051 

890 
4.534 
1.600 
1.586 

15.000 
916 

0 
686.926 

10.400 

137.444 
9.201 

16.812 
66.000 

4.000 
6.500 

0 
15.000 
19.931 

504.362 
4.535 

0 
25.000 
10.700 

800 
39.000 

5.000 
15.000 
44.065 
26.398 

146.695 
1.500 

40.000 
4.741 

0 
10.516 
10.665 

1.782 
22.440 
11.995 

500 
7.500 
2.674 
3.000 
2.200 

900 
3.200 

500 
2.869 
2.910 

14.260 
5.050 
5.850 
3.616 
1.700 
1.490 

20.000 
0 

5.311 
845.985 

12.705 

277.080 
16.000 
40.080 
70.000 

0 
40.000 

0 
0 

55.000 
56.000 

421.203 
4.784 

0 
.30.000 

0 
700 

50.500 
5.000 

0 
75.000 
28.000 
68.000 

0 
17.000 

1.000 
0 

5.000 
4.412 

0 
0 
0 

100 
9.000 

0 
0 
0 
0 

2.600 
0 

6.500 
0 

46.727 
9.080 

53.700 
0 

2.300 
1.800 

0 
0 
0 

1.226.509 
6.000 

201.6 
173.9 
238.4 
106,1 

0.0 
615.4 

0.0 
275,9 

83,5 
105.5 

120,0 
0,0 

87.5 
129.5 
100.0 

0,0 
170.2 
106.1 
46.4 

0.0 
42.5 
21.1 

47.5 
41.4 

0,0 
0.0 
0.0 

20.0 
120.0 

0,0 
0,0 
0.0 
0.0 

81.3 
0,0 

226.6 

327.7 
179.8 
918.0 

0.0 
135.3 
120,8 

0.0 

0,0 
145,0 

47.2 
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2512 
2512 
2512 
2512 
2512 
2512 
2512 
2512 
2512 
2512 
2512 

2514 
2514 
2514 
2514 
2514 

2514 

2411 Vzpostavitev evidence nepremičnin 
4057 Evidentiranje rabe zemljišč v zemljiškem katastru 
5774 Posodobitev zemljiškega katastra 
6345 Vodenje geodetskih evidenc 
6811 Sanacija geodetske mreže 
6812 Geodetske podlage za državno mejo s HrvaŠko 
6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra 
6817 Ciklično aerosnemanje 
6819 Vzpostavitev topografskih baz 
5775 Projekt pododobitve evidentiranja nepremičnin 
6344 Predpisi 

2554 Modernizacija prostorskega načrtovanja 
2514 1799 Prostorske analize in plan Slovenije 

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in dniga dokumentacija 
1934 Promocija prostorskega načrtovanja in razvoj metodologij 
4160 Sanacija ruralnega in urbanega prostora 
6351 Regionalno načrtovanje v Sloveniji 
5750 Subvencije in intervencije za izdelavo občinske prostorske 

dokumentacije 
6352 Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov 

2558 Promocija varstva narave 
2521 2120 Publikacije za varstvo narave 
2521 7832 Naravovarstveno usposabljanje in publikacije 

2559 Informacijski sistem varstva narave 
2516 1791 Limnološka postaja Bled 
2516 5011 Hidrološki monitoring 

5012 Meteorološki monitoring 
2119 Kartiranje habitatnih lipov 
4065 Informacijski sistem varstva narave, študije in raziskave 
5767 Računalniške storitve 
5809 Habitati 
6070 Študije in raziskave 

2560 Mednarodno sodelovanje 
2511 1597 Sodelovanje v okviru OZN 

1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam 
9710 Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo 
1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah 
1933 Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus 
5748 Članarine MAAE in USNRC 
8377 Udeležba na "Radiation Conference" 
7S22 Regionalno »delovanje v Evropi 
1792 Mednarodni projekt 7SWT 
1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve 
3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah 
4059 Članstvo v mednarodnih organizacijah 
4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah EUMETS AT 
5015 Mednarodne komunikacije 
6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije 
6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah 
6824 Mednarodni monitoring voda 
6363 Mednarodne članarine 
1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah 
1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave 
2124 Akcije varstva narave in intervencije 

2516 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 

2511 
2511 
2512 
2512 
2513 
2513 
2514 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2516 
2517 
2521 
2521 
2521 

109.737 
49.999 

0 
376.219 

6.929 
29.160 
40.996 
43.132 
20.353 

0 
0 

206.931 
67.595 
69.592 

8.100 
941 

13.001 
0 

47.702 
8.906 
7.486 
1.420 

58.071 
898 

25.827 
25.224 

0 
2.986 

0 
0 

3.135 
127.756 

3.065 
15.279 

1.339 
0 
0 

111 
8.900 

460 
5.850 
4.717 
4.992 

14.329 
8.184 
5.985 
2.848 
4.264 

580 
21.399 

2.792 
17.332 

102.622 
53.500 
56.596 

433.464 
25.423 
32.343 
43.912 
61.153 
24.267 

0 
0 

239.000 
80.000 
80.000 
12.000 

1.000 
16.000 
50.000 

0 
10.182 

8.464 
1.718 

90.411 
960 

27.600 
30.000 

3.745 
3.182 

19.400 
2.388 
3.136 

187.775 
7.000 

0 

2.277 
1.500 

22.603 
0 

10.700 
900 

6.000 
7.011 

29.970 
6.730 
3.500 
6.000 
3.300 
4.500 

640 
26.888 

1.309 
21.207 

81.000 
5.000 

0 
292.1.82 

10.000 
1.000 
5.000 

63.600 
11.000 

748.727 
3.000 

318.724 
90.750 

100.000 
24.000 

0 
103.974 

0 

0 
6.500 

0 
6.500 

122.483 
0 

34.500 
38.400 
15.000 
6.600 

27.983 
0 
0 

317.471 
7.280 

70.000 
20.464 

2.500 
0 

60.000 
0 
0 
0 

5.100 
4.900 

46.000 
0 
0 

10.500 
1.500 
1.500 

0 
32.000 

7.000 
7.000 

78.9 
9.3 
0,0 

67,4 
. 39,3 

3,1 
11.4 

104,0 
45,3 

133,4 
113,4 
125,0 
200.0 

0.0 
649.8 

0,0 

63,8 

378.4 
135.5 

0,0 
125.0 
128,0 
400,5 
207,4 
144,2 

0.0 
0,0 

169.1 
104.0 

109,8 
0,0 

265.4 

0,0 
0.0 

85,0 
69.9 

153.5 
0,0 
0.0 

175,0 
45.5 
33,3 

0,0 
119,0 
534,8 
33,0 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2521 5765 Članarine po mednarodnih obveznostih 
2521 6055 Mednarodne konvencije - varstvo narave 

2561 Intervencije v naravi in parki 
2521 2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
2521 4063 Ukrepi in izvajanje varstva in trajnostne rabe mokrišč 
2521 4066 Zavarovana območja narave 
2521 5768 Naravni rezervat Škocjanski Zatok 
2521 6371 Nadomestila in odškodnine 
2521 6571 Zavarovana območja narave 
2521 6575 Odškodnine-živalske vrste 
2521 6666 Azil za zavarovane živalske vrste 
2521 2123 Intervencije - naravna dediščina 
2521 2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave 
2521 6667 Dolžanova soteska 

2562 Promocija varstva okolja . 
2511 5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij 
2521 1844 Pospeševanje razvoja javnih služb 
2521 1944 Nacionalni program varstva okolja 
2521 5418 Poročilo o stanju okolja 

2563 Informacijski sistem varstva okolja 
2513 4411 Varstvo pri delu 
2513 4412 Knjižnica URSJV 
2513 5019 Komisija za jedrsko varnost in preverjanje znanja operaterjev 
2513 5020 Jedrska varnost 
2513 5060 Enkratne naloge jedrske varnosti 
2513 5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti 
2513 6356 Vzdrževanje pripravljenosti 
2513 6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov 
2513 7812 Obratovanje mreže za zgodnje obveščanje 
2513 7818 Radiološka varnost 
2516 1795 Redne publikacije 
2516 1936 Akreditacija kemijskega laboratorija 
2516 1937 Radarski monitoring 
2516 5009 Kakovost zraka - monitoring 
2516 5010 Kakovost vo4a - monitoring 
2516 5013 Merjenje ionizirajočega sevanja 
2516 5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov 
2516 6820 Informacijski sistem varstva okolja 
2516 6825 Monitoring vodnih virov 
2521 1782 Recenzije in revizije 
2521 4061 Inventarizacija odlagališč 
2521 4064 Strokovne podlage za financiranje varstva okolja 
2521 5046 Informacijski sistem varstva okolja 
2521 5048 Študija ranljivosti okolja 
2521 5049 Presoje vplivov na okolje 
2521 5762 Vodna zemljišča 
2521 7834 Študije in raziskovanje - varstvo okolja 
2521 7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe varstva okolja 
2521 7836 Informacijski sistem - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 
2521 7837 Razvojni programi, plani, koncepti - kratkoročni koncept 

ravnanja z odpadki 
2521 7839 Odlagališča - kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 
2522 5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa 
2522 6835 Izvedenska mnenja 

0 
5.331 

44.870 
2.000 
2.824 
4.515 

0 
420 

15.515 
2.155 
3.000 

532 
11.340 
2.569 

21.242 
8.770 
1.000 
6.563 
4.909 

171.787 
1.024 

511 
1.133 

19.627 
4.352 
4.826 
1.267 

216 
1.010 
4.000 
3.099 

498 
404 

13.826 
54.978 

900 
4.169 
1.750 
2.638 
8.437 
8.134 
3.840 
9.482 

0 
0 
0 
0 

9.474 
968 

7.300 

1.900 
936 

1.086 

19.930 
5.810 

96.958 
6.040 
3.711 

14.844 
25.411 
5.726 

16.540 
4.226 
4.580 

993 
12.024 
2.863 

28.642 
11.700 

997 
9.965 
5.980 

247.123 
1.107 

555 
1.248 

22.761 
5.365 
5.102 
1.572 

556 
0 

4.280 
5.000 

500 
500 

14.800 
58.000 

1.400 
4.600 
3.300 
2.700 

10.972 
4.983 
9.983 

11.165 
1.993 

493 
7.972 

39.860 
5.979 
4.983 
4.983 

8.465 
0 

1.946 

41.727 
0 

80.000 
15.000 

0 
0 

18.000 
7.000 

33.000 
0 
0 
0 

7.000 
0 

29.582 
• 13.000 

0 
10.363 
6.219 

294.860 
1.151 

327 
1.298 

23.083 
5.087 
7.270 
1.135 

578 
4.625 
5.435 
5.000 

0 
2.800 

18.000 
64.300 

0 
6.600 
5.000 

0 
8.291 
4.000 

30.382 
12.436 
2.080 
2.000 

15.000 
41.454 
15.028 
5.000 
5.000 

0 
0 

2.500 

209.4 
0.0 

82.5 
248.3 

0.0 
0.0 

70.8 
122.3 
199.5 

0,0 
0.0 
0,0 

58.2 
0,0 

103,3 
Ul.l 

104.0 
104,0 

119.3 
104,0 
58.9 

104,0 
101.4 
94,8 

142.5 
72.2 

104.0 

127,0 
100.0 

0.0 
560.0 
121.6 
110.9 

0.0 
143,5 
151.5 

0.0 
75.6 
80.3 

304.3 
111.4 
104.4 
405.7 
188.2 
104.0 
251.3 
100.3 
100,3 

0,0 

128.5 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
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Leto: 2000 
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Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2511 
2511 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2521 
2522 
2522 
2522 

2521 
2521 
2521 

2565 Intervencije varstva okolja 
2511 4741 Moja dežela - lepa, urejena, čista 

6736 Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen 
6742 Razgradnja odsluženih motornih prevoznih sredstev 
4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu, tranzitu nevarnih odpadkov 
6377 Mednarodni promet z odpadki 
6831 Standardi komunalne oskrbe 
5763 Rudnik Žirovski vrh 
2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja 
2954 Primorski vodovod in kanalizacija 
5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh 
6378 Ekološka sanacija Rudnika Žirovski vrh 
5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov 
6834 Izvršbe odločb 
7846 Javna dela 

2566 Informacijski sistem za gospodarjenje z vodami 
2521 4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko 

dokumentacijo 
5769 Dolgoročna strategija vodooskrbe RS 
5776 Vodnogospodarske osnove 
6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in evidence 

2568 Ukrepi ob naravnih in ekoloSkih nesrečah 
2521 5423 Intervencije ob naravnih nesrečah 
2521 6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 
2521 6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah 

2569 Popotrcsna obnova Posočja 
2511 5726 Opravljanje finančnih storitev za popolresno obnovo Posočja 

2570 Oskrba prebivalstva s stanovanji 
2511 5730 Kontrola poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij 
2511 6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada 
2511 6743 Premiranje varčevalnih vlog 

2572 Odprava posledic neurij, poplav in plazenja tal 
2521 9714 Izvajanje nacionalnega programa vodnega gospodarstva 
2521 9716 Izvajanje odločb IRSVN 

2573 Politika prezaposlovanja 
2521 5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV 

2574 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada 
2511 7809 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada 

2586 Investicije in invest.vzdrževanje državnih organov 
2511 7807 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

7811 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
7821 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
7823 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
7829 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
7831 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
7845 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
7847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2591 Donacije - Phare 
2511 2140 Lastna udeležba - PHARE • trajnostni razvoj obale 
2511 2186 Lastna udeležba - PHARE - Jesenice - industrijska obnova 
2511 2187 Lastna udeležba - PHARE - analiza prostoiskih problemov - 

Solčava 
2511 2416 Plačilo davka na dodano vrednost o projektov PHARE 

2512 
2513 
2514 
2516 
2517 
2521 
2522 

1.089.809 
2.000 

0 
0 
0 

2.989 
8.679 

0 
483.866 

46.000 
402.000 
120.000 
24.272 

4 
. 0 

47.258 
35.496 

0 
0 

11.762 
9.479 
5.987 

0 
3.491 

0 
0 

1.500.000 
0 

1.500.000 
0 

30.500 
30.500 

190.000 
190.000 

272.545 
51.633 
43.979 

9.248 
1.330 

139.768 
20.022 

3.280 
3.285 

860.895 
1.100 
1.035 
3.560 

1.360.724 
0 
0 
0 

997 
2.989 
7.474 

556.048 
750.000 

0 
0 
0 

38.193 
0 

5.023 
63.426 
37.868 

4.965 
12.639 
7.954 

13.873 
5.979 
1.915 
5.979 

5.500 
5.500 

1.503.000 
3.000 

1.500.000 
0 

0 
0 

150.000 
150.000 

445.246 
86.918 
64.190 
11.516 

602 
142.600 
133.753 

1.657 
4.010 

925.860 
2.670 

0 
0 

1.372.803 
0 

100.000 
10.000 

1.000 
3.000 

0 
550.000 
665.000 

0 
0 
0 

38.803 
0 

5.000 
133.576 

58.895 

10.000 
51.681 
13.000 

27.436 
6.218 
3.000 

18.218 
8.000 
8.000 

602.500 
2.500 

0 
600.000 
15.000 

5.000 
10.000 

o 
o 
o 
o 

521.375 
51.620 

102.000 
11.912 
17.710 

160.231 
157.610 

3.750 
16.542 

1.433.661 

100,9 

100.3 
100.4 

0.0 
98.9 
88,7 

101.6 

99,5 
210.6 
155,5 

201.4 
408,9 
163,4 

197,8 
104.0 
156.7 
304,7 
145,4 
145,4 
40,1 
83,3 
0.0 

9.274 25.000 

0,0 
o.o 

117,1 
59.4 

158,9 
103,4 

112.4 
117.8 
226.3 
412.5 

154,8 
0.0 

0.0 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog prorafuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

5735 Lastna udeležba 1SPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij 
v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom z 
prevzem pravnega reda EU 

5736 Lastna udeležba - FHARE • Froject Prcparation Faci!ity 
8278 PHARE CFCU - Reka Reka 
8280 PHARE CFCU - Kraiki park 
8281 PHARE CFCU - Pikol 
8308 PHARE CFCU - Triglavski nacionalni park 
2137 Lastna udeležba - PHARE - CBC 
2138 Lastna udeležba - PHARE - Eco - 

ADRIA 
2139 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj doline Soč« 
2185 Lastna udeležba - PHARE - ravnanje z odpadki na Gorenjskem 
2188 Lastna udeležba - PHARE • park Goričko Orseeg - Izaad 
2189 Lastna udeležba - PHARE - Triglavski narodni park 
2414 Lastna udeležba - PHARE - čistilna naprava Libeliče 
2415 Lastna udeležba - PHARE - Infrastruktura za naravni spomenik 

Dolžanova soteska 
5738 Lastna udeležba - PHARE - Sanacija planinskih koč ob 

slovensko-avstrijski meji 
5739 Lastna udeležba ISPA ■ realizacija investicij v komunalni 

infrastrukturi v skladu z Driavnim programom za prevzem 
pravnega reda EU 

5740 Lastna udeležba - PHARE • Analiza prostorskih problemov 
8279 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo 

za leto 1994 - SL 9403 
8294 PHARE CFCU - ECO Adria 
8337 PHARE CFCU - TRI N -123 
8338 PHARE CFCU - Program triletaralnega sodelovanja z Avstrijo 

in Madžarsko za leto 1995 - ZZ 
9524 

8361 PHARE CFCU - TNP-1 
8383 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za 

leto 1995-SL 9506 
8287 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo 

ze leto 1995 - SL9505 
8307 PHARE CFCU - Vipava 
8327 PHARE CFCU-ECO sklad 
8349 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za 

leto 1996-SL 9701 
6738 Phare CFCU - Nacionalni Phare 
6739 Phare CFCU - CBC Avstrija 1999 
6740 Phare CFCU - CBC Italija 1999 
9708 Lastna udeležba -Phare - nacionalni program 
6734 PHARE - Posodobitev zemljiškega katastra in zemljiške knjige 
8309 Inventarizacija tnokrišč - TUJA DONACIJA 

2592 Druge tuje donacije 
2S11 6995 Alpska konvencija - TUJA DONACIJA 

8214 Program opuščanja ozonu škodljivih snovi - TUJA DONACIJA 
8269 Druge tuje donacije 
9705 Lastna udeležba - GEF 
9707 Mednarodni projekti Life III - narava 
8418 Pomoč EC za delno kritje str. org. CGM - TUJA DONACIJA 
8332 UNDP/GEF - Plače - stroški dela - TUJA DONACIJA 
6725 Slovensko - ameriški projekt; DONACIJA 
7685 Refundacija potnih stroškov - TUJA DONACIJA 
7825 Prehod na javni zavod 
8318 Delavnica kvalitete voda - TUJA DONACIJA 

0 
74.736 
51.597 

125.790 
1.542 

0 
8.110 

0 
0 

9.648 
9.000 

11.124 
0 

0 

0 

0 
66.043 

4.024 
12.180 

0 

29.414 
0 

70.775 

0 
371.943 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

154.458 
11.970 

117.838 
63 

390 
3.600 

963 
127 

0 
278 

21.011 

12.S00 
0 

8.534 
5.775 
4.194 

20.000 
25.000 

5.660 
15.000 
15.000 
9.612 

0 
5.900 

5.900 

100.000 

3.802 
1.042 

462 
257 

73.479 

35.263 
193 

3.859 

108.452 
381.345 

32.396 

0 
0 
0 

0 
3.254 

68.892 
0 

5.979 
0 

3 
3.538 

'2.615 
71 

153 
0 

20.000 

35.000 
0 
0 
o 
o 

174.731 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

122.000 
0 

8.995 

2.559 
0 

63.659 

12.365 
0 

163.162 

100.613 
96.895 

343.998 
183.746 
67.218 

0 
90.500 

0 
0 
0 

24.000 
66.500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

95,2 

0,0 
0,0 
0,0 

873,7 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0 0.0 

38.720 38,7 

0,0 
0,0 

0,0 
12,2 

7.3 
0.0 

11.4 
0,0 

503,6 

0,0 
131,4 

0.0 

0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
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Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

1516 8333 UNDP/GEF • Materialni stroški - TUJA DONACIJA 
2516 8339 UNEP delavnica - TUJA DONACIJA 
2516 8380 TUJA DONACIJA-Seminar agrometeorologije 
2516 8429 COST 78 - TUJA DONACIJA 
2516 8334 UNDP/GEF - Investicije - TUJA DONACIJA 
2516 8181 Projekti COST - TUJA DONACIJA 
2516 8298 Seminar hidrologije 
2516 8427 ALOCLIM - TUJA DONACIJA 
2521 8368 Stroški dela - TUJA DONACIJA - Projekt MATRA 
2521 6994 Notranjski park - LIFE PROGRAM - tuja donacija 
2521 8363 MATRA - Notranjski regionalni park - TUJA DONACIJA 
2521 8369 Materialni stroški - TUJA DONACIJA-Projekt MATRA 
2521 8428 Obnova jezu v Slapah na povodju Dravinje - TUJA DONACIJA 

9.715 
546 

2.052 
0 

1.600 
0 
0 
o 

1.844 
1.539 
1.517 

416 
0 

33.999 
0 
0 

260 
500 

61 
51 

269 
1.506 
1.575 
7.504 
2.652 
8.156 

0,0 

0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
!'Program i 

2575 Kupnine 
2511 7254 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada RS 

2576 Oskrba prebivalstva s stanovanji (B) 
2511 6913 Stanovanjski sklad 

2577 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada (B) 
2511 6914 Ekološko razvojni sklad 

2593 Donacije - dokapitalizacija Ek. razvojnega sklada 
2511 6918 PHARE CFCU - ECO sklad 

1,265,262 
1.265.262 1 r 

1.265.262 
1.265.262 

0 
0 
0 
o 

563.282 
563.282 
563.282 

563.282 
0 
0 
0 
o 

1.483.600 263,4 
1.4S3.600 '' 263,-i1 

297.500 
297.500 

297.400 
297.400 

295.600 
295.600 

593.100 
593.100 

52,8 
52,8 
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26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 

ZADEVE 

UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV TER POLITIK NA PODROČJU 

DELA MINISTRSTVA 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v letu 2000 na področjih zaposlovanja, 

družinske politike, socialnega varstva ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

nadaljevalo s pripravo in izvajanjem obsežnih sprememb in reform, ki so pogoj za dolgoročno 

socialno stabilnost. Posebno pozornost bo posvetilo usklajevanju politik na vseh navedenih 

področjih in pri tem upoštevalo tudi učinke, ki jih bodo povzročile spremembe na davčnem 

področju. 

Vsi ukrepi na navedenih področjih bodo koordinirani v okviru Programa boja proti revščini 

in socialni izključenosti, ki gaje pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 

bo v letu 200 tudi spremljalo njegovo izvajanje, pri čemer bo posebno pozornost posvečalo 

zlasti tistim področjem, ki so v neposredni pristojnosti ministrstva. Cilju zmanjševanja revščine 

in socialne izključenosti je ministrstvo sledilo tudi pri pripravi predloga proračuna za leto 2000 

in predlagalo največja povečanja tistih proračunskih postavk, ki pomembno vplivajo na 

socialno varnost posameznikov in njihovih družin, tako z zagotovitvijo sredstev za denarne 

prejemke kot tudi z zagotovitvijo sredstev za različne programe aktivnih pomoči 

posameznikom, ki jim lahko omogočijo uspešnejšo prebroditev rizičnih življenjskih situacij. 

Področje pospeševanja zaposlovanja je eno od najpomembnejših področij navedenega 

programa in hkrati ena od prioritetnih nalog gospodarske in socialne politike vlade, zato je 

bila pri pripravi proračuna temu področju namenjena posebna pozornost, še posebej 

programom aktivne politike zaposlovanja. Osnovni cilj te politike predstavlja povečevanje 

aktivnosti brezposelnih, zmanševanje strukturnega neskladja na trgu dela in s tem nadaljnje 
zniževanje števila brezposelnih. Za doseganje tega cilja bo Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve^-tudi v letu 2000 še naprej povečevalo vlogo aktivnih instrumentov politike 

zaposlovanja in zmanjševalo vlogo pasivnih instrumentov. 

Problem brezposelnosti bo reševalo s celovitimi in dolgoročnimi ukrepi, s katerimi bo 

zagotavljalo: 

■ povečevanje zaposljivosti prebivalstva, 

■ pospeševanje podjetništva in podjetniške miselnosti, 

■ pospeševanje in vzpodbujanja prilagodljivosti podjetij in zaposlenih in 

■ izenačevanja možnosti za zaposlitev za ženske, invalide in skupine brezposelnih s 

posebnimi potrebami. 

Za transfere in programe na področju zaposlovanja bo v letu 2000 zagotovljen realno enak 

obseg sredstev, s tem da bo bistveno povečan obseg sredstev za aktivne programe 

zaposlovanja, in sicer za 23,8% glede na leto 1999, prav tako pa bo v sodelovanju z drugimi 

gospodarskimi resoiji oblikovano več skupnih projektov pospeševanja podjetništva in 

zaposlovanja, kar bo povečalo učinkovitost vladne zaposlovalne politike. 

Navedena politika zaposlovanja temelji na naslednjih dokumentih: 
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■ Skupne ugotovitve o trgu dela v Sloveniji, ki predstavlja skupen dukument slovenske vlade 
in Komisije EU, 

■ Strateški cilji razvoja trga dela, politika zaposlovanja do leta 2006 in programi za njeno 

uresničevanje ter 

■ Akcijski program zaposlovanja za leti 2000 - 2001, ki bo sprejet v letošnjem letu. 

Navedeni dokumenti izhajajo iz usmeritev skupne evropske zaposlovalne politike, opredeljene 

v Amsterdamski pogodbi. 

Na področju Povečevanja zaposljivosti prebivalstva bodo imeli prednost ukrepi za 

preprečevanje nadaljnega naraščanja dolgotrajne brezposelnosti, še posebej mladih z 

omogočanjem razvoja njihovih ključnih znanj in veščin, za vse ostale ciljne skupine pa v 

nadalnji premik od pasivnih k aktivnim ukrepom.To bo zahtevalo, da se vsem prijavljenim na 

Zavodu RS za zaposlovanje v roku najkasneje 2 mesecev po prijavi zagotovi ustrezno • 

poklicno oz. zaposlitveno svetovanje, vključitev v zaposlitev oz. v drugo obliko aktivne 

politike zaposlovanja kot je usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj, javna dela itd. 

Na področju Pospeševanja podjetništva bodo ključne aktivnosti namenjene povečevanju 

podjetniške naravnanosti različnih ciljnih skupin prebivalstva, posebej še mladih, žensk in 

ljudi na podeželju s ciljem pospeševanja razvoja novih delovnih mest z aktiviranjem 

zaposlitvenih potencialov na lokalnem nivoju. 

Na področju Povečevanja fleksibilnosti podjetij in zaposlenih bodo ključne prioritete 

spodbujanje dodatnega izobraževanja zaposlenih in aktivno razreševanje presežnih delavcev. 

Na področju Izenačevanja možnosti zaposlovanja bo povečan obseg zaposlovanja v 

invalidskih podjetjih kakor tudi v okviru posebnih zaposlitvenih programov, namenjenih 

dolgotrajno brezposelnim starejšim od 45 let, še posebej ženskam, zaposlitvenih programov za 

Rome in drugih ciljnih skupin s posebnimi potrebami. 

V večji meri kot doslej bo v letu 2000 uveljavljen regionalen pristop k zmanjševanju 

brezposelnosti, kar pomeni, da bo večina sredstev usmerjena v področja z nadpoprečnimi 

stopnjami brezposelnosti in bodo v teh območjih sofinancirani tudi posebni programi 

aktiviranja zaposlitvenih potencialov, kijih bodo oblikovale lokalne skupnosti. 

Socialno varstvo ostaja pomemben segment socialne politike, ki bo skupaj z ukrepi na drugih 

področjih usmerjeno v zmanjševanje revščine in socialne izključenosti in s tem v večjo 

kvaliteto življenja tistih prebivalcev, ki se znajdejo v različnih socialnih stiskah. Nacionalni 

program socialnega varstva do leta 2005 bo predstavljal strateške usmeritve področja in 

določal načine in mehanizme za njihovo doseganje. Posebna pozornost bo namenjena 

pluralizaciji programov in izvajalcev ob povečanem obsegu javne službe ter razširjene mreže 

dopolnilnih dejavnosti, kijih izvajajo zlasti nevladne organizacije. 

Tudi v naslednjem obdobju bo socialno varstvo usmerjeno zlasti v iskanje in razvijanje aktivnih 

oblik pomoči. Nadaljevalo se bo izvajanje projektov, s katerimi bomo področje socialnega 

varstva bolj prilagodili shemi evropskega modela socialne države, pri čemer bo posebna skrb 

posvečena organizirani skrbi za starejše, invalide in druge skupine prebivalstva, ki so v stiski. 

Nadaljevali bomo z razvijanjem novih, neinstitucionalnih oblik pomoči, zlasti različnih oblik 
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pomoči na domu in mobilnih služb, dnevnih centrov in drugih oblik, ki omogočajo čimbolj 

neodvisno in samostojno življenje ljudi. 

Pri oblikovanju predloga državnega proračuna so bili storjeni pomembni premiki za 

uresničevanje navedenih usmeritev. Tako se v predlogu proračuna pomembno povečujejo 

postavke, namenjene programom različnih nevladnih organizacij (zlasti za koncesije, za 

programe stanovanjskih skupin, materinskih domov in zavetišč in socialne rehabilitacije 

zasvojenih). Prav tako so precejšna sredstva namenjena razširitvi mreže varstveno delovnih 
centrov (tako za investicije kot tudi za delovanje razširjene mreže), razširitvi kapacitet za 

otroke in mladostnike ter odrasle z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter razširitvi 
kapacitet za starejše (zlasti z nadaljevanjem izgradnje novih domov za starejše, dnevnih 

centrov in sodelovanjem pri vzpostavljanju centrov za pomoč na domu). 

V zvezi s socialno varstvenimi dajatvami je pripravljena sprememba zakona, ki naj bi 

zagotovila osebam , ki si preživetja ne morejo zagotoviti same, minimalni dohodek za pokritje 

najnujnejših življenjskih stroškov. Sredstva za povečanje obveznosti v ta namen v proračunu še 

niso planirana, predvideno pa je povečanje sredstev za socialno varstvene dajatve v okviru 

veljavne zakonodaje zaradi potrebe po večjem obsegu reševanja najnujnejših primerov z 

enkratnimi pomočmi in zaradi pričakovanega večjega števila upravičencev. 

Družinska politika in v tem okviru družinski prejemki, ki so v pristojnosti ministrstva, so 

prednostna naloga Vlade RS v letu 2000, kar se odraža tudi v predlaganem proračunu 

ministrstva. Sredstva za družinske prejemke se skupaj povečujejo za več kot četrtino glede na 

obseg sredstev, kije bil zagotovljen s proračunom za leto 1999. Dejstvo je, da bo Vlada RS v 

mejah svojih pristojnosti, za leto 1999 zagotovila dodatnih 5,5 milijard SIT za izvedbo novele 

zakona o družinskih prejemkih. Proračunska sredstva za družinske prejemke se za leto 2000 

povečajo skupaj za skoraj 13 % in se bodo tako v strukturi ministrskega proračuna povečala 

iz 34% na dobrih 38 %. 

Pretežni del povečanja sredstev za družinske prejemke je posledica sprejete novele zakona o 

družinskih prejemkih v aprilu 1999. Ta je postavila novo obliko selektivnega otroškega 

dodatka, ki je v zakonu določena v nominalnih zneskih za vseh osem dohodkovnih skupin in 

za tri skupine otrok in se bo v letu 2000 dvakrat uskladila z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

Z njim bomo tudi v prihodnjem letu pomembno izboljšali dohodkovni položaj družin, zlasti 

tistih z nizkimi dohodki in večjim številom vzdrževanih otrok. 

Drugi družinski prejemki se bodo do sprejema novega zakona povečevali v odvisnosti od 

gibanja zajamčene plače in povprečne plače. 

Proračunski transferi na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega 

nasilja temeljijo na sprejeti zakonodaji, ki ureja obveznosti države do navedenih skupin 

državljanov iz obdobja II. svetovne vojne, vojne za Slovenijo in po svoji vsebini predstavljajo 

različne oblike institucionaliziranega zakonskega varstva, izraženega v različnem obsegu 

odškodninskih, socialnih in rehabilitacijsko-zdravstvenih pravic. Z uveljavljeno novelo zakona 

o žrtvah vojnega nasilja je bil krog upravičencev bistveno razširjen, širitev kroga upravičencev 

pa pričakujemo tudi na področju vojnih veteranov po uveljavitvi predlagane zakonske novele. 

V letu 1999 je bila realizacija transferov nižja kot je bila predvidena. 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NACRTA PO SKLOPIH (POSTAVKAH) 

1 UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 PLAČE 

3011 PLAČE 658.982.000,OolŠlT 

Sredstva za plače so planirana v skladu z izhodišči. 

Sredstva vključujejo tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, povračil stroškov 

prehrane med delom, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, 
solidarnostnih pomoči. 

Sredstva za prispevke delodajalca so izračunana glede na potrebna sredstva za plače 

zaposlenih. 

1020 MA TERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

1286 STROKOVNI NADZOR  5.480.000,00 SIT 

S pluralizacijo socialno varstvenih storitev in izvajalcev teh storitev, ki je opredeljena v 

Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005, je potrebno zagotoviti strokovni 

nadzor ne le za obstoječe javne socialno varstvene zavode, temveč tudi izvajalce socialno 

varstvenih storitev, ki jim bo podeljena koncesija za opravljanje teh dejavnosti. Predvidena 

sredstva omogočajo 15 strokovnih nadzorov, ki vključujejo po 2 obiska, upoštevajoč inflacijo. 

2200 VLADNA KOMISIJA ZA GROBIŠČA IN 

MEDRESORSKI GRADBENI ODBOR 

2.217.000,00 SIT 

Pri Vladi Republike Slovenije deluje Komisija za razreševanje vprašanj, povezanih z 

namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji. 

Komisija je bila imenovana s sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije št. 021 - 
05/90-28/1-8 z dne 24.10.1990, št. 021-06/90-28/2-8 z dne 8.12.1990 in št. 021-02/94-20/1-8 

z dne 9.6.1994. Pri Vladi' Republike Slovenije deluje tudi Medresorski gradbeni odbor za 

izgradnjo sakralnega objekta v Kočevskem Rogu in spominskega parka na Teharjih (na 

podlagi sklepa Vlade RS št. 402-4/93-25/7-8 z dne 20.04.1995). 

Predlagana sredstva vsebujejo sredstva za tekoče delovanje navedene komisije za grobišča in 

medresorskega gradbenega odbora. 

3335 MATERIALNI STROŠKI 186.534.000.00 SIT 

Materialni stroški so namenjeni za delo ministrstva. Sem spadajo povračila in nadomestila 
(dodatki za ločeno življenje); pisarniški in splošni material in storitve (varovanje poslovnih 

prostorov, časopisi, strokovna literatura, reprezentanca...); posebni material in storitve; 

energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (elektrika, ogrevanje, telefon, poštnina...); 

prevozni stroški in storitve (goriva, registracija vozil, prevozi...); izdatki za službena potovanja 
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(dnevnice...); tekoče vzdrževanje (vzdrževanje poslovnih prostorov, opreme...); najemnine in 

zakupnine (najem poslovnih prostorov...); drugi operativni odhodki (avtorski honorarji, plačila 
po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskih servisov...) ter drugi materialni stroški. 

Višina sredstev je planirana glede na realizacijo, razen v primeru najemnin, kjer so planirana 

višja sredstva zaradi predvidene preselitve ministrstva. 

4428 IZOBRAŽEVANJE 4.226.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju delavcev ministrstva. 

Udeležujejo se programov, ki se nanašajo na strokovno delo ministrstva in jih pripravljajo in 
izvajajo različne strokovne institucije in državni organi. 

5253 SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI 18.200.000,00 SIT 

Sredstva so predvidena za sodelovanje z institucijami pri izvedbi določenih strokovnih nalog 

ali pripravi strokovnih izhodišč, pomembnih pri sistemskih rešitvah ali projektih in zahtevajo 

specifična strokovna znanja. 

5905 SEZNANJANJE JAVNOSTI S PRAVICAMI S 

PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI 

59.000.000,00 SIT 

Ministrstvo planira na novo sredstva za seznanjanje prebivalcev Republike Slovenije o 

pravicah, ki so določene z zakoni. Reforme, ki potekajo na področjih socialne varnosti 

zahtevajo zelo natančno seznanjanje javnosti o pravicah, določenih s predpisi, ki jih pripravlja 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ta potreba se kaže predvsem zaradi novosti 
na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na področju zaposlovanja, 

prestrukturiranja in poklicnega izobraževanja, na področju družine, na področju socialnih 
zadev, na področju delovnih razmerij ter na področju varnosti in zdravja pri delu. Spremembe 

po posameznih področjih zahtevajo pripravo izobraževalnih oddaj, brošur, zgibank, seminarje 

in okrogle mize za seznanjanje javnosti o pravicah in dolžnostih, ki so opredeljene v zakonih. 

Vse s ciljem zagotoviti upravičencem čimbolj objektivno informacijo in čimbolj učinkovito 

pomoč v primerih, ko bi lahko uveljavljali pravice, pomembne za njihovo socialno varnost. 

6185 DELO ORGANOV IN KOMISIJ  3.780.000,00 SIT 

Sredstva so predvidena za delo organov in komisij, imenovanih na vseh področjih dela 
ministrstva razen za tista, ki se financirajo iz posebnih proračunskih pogtavk, namenjenih 

stroškom izvajanja posameznih zakonov ali programov. 

7140 STROŠKI IZVAJANJA ZAKONOV S PODROČJA 114.394.000,00 SIT 

DRUŽINE 

Pravna podlaga za predvidena izplačila iz te postavke je Zakon o družinskih prejemkih (Uradni 

list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95, 26/99), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

(Uradni list RS, št. 14/89) v povezavi z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 

54/92, 41/99). 
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Postavka vključuje stroške za delo zdravniških komisij, ki izdajajo mnenja v zvezi z 

uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka; PTT stroške - mesečno pošiljanje 

izplačilnih listkov porodnicam in pošiljanje podatkov v zvezi z dohodnino meseca januarja ter 

mesečno pošiljanje obvestil rejnicam; vzdrževanja informacijskega sistema za izvajanje zakona 
o družinskih prejemkih, rejnin in preživnin ter izvajanje centralnih obdelav: vzdrževanje 

programov in izvajanje obdelave za vse družinske prejemke, rejnine in preživnine - zbiranje in 

kontrola podatkov posredovanih s strani CSD, prenos le-teh v podatkovno bazo na 

računalniku IBM CVI, obdelava na IBM, priprava disket in magnetnih trakov ter vseh 
seznamov, potrebnih za izvedbo izplačila in priprava statistik za potrebe ministrstva, obdelava 

vračil na žiro račun proračuna za vse prejemke; stroške storitev izvajalca za polnjenje in 

distribucijo zavitkov za opremo novorojenca; plačila zdravniških komisij Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na osnovi Pravilnika o izvajanju dopusta za nego in 

varstvo otroka (Uradni list RS, št. 2/97) izdajajo mnenja v zvezi z daljšim dopustom za nego 

in varstvo otroka; plačila za izdelavo strokovnih mnenj; ostale stroške (izdelava in tiskanje 

obrazcev za uveljavljanje posameznih pravic, stroški spremljanja kakovosti zavitka, dodatne 

obdelave podatkov za potrebe ministrstva). 

7172 MEDNARODNO SODELOVANJE 80.000.000,00 SIT 

Sredstva so načrtovana za pisarniški in splošni material in storitve (prevodi, poslovna darila...), 

izdatke za službena potovanja v tujino (dnevnice, letalske karte...) in druge operativne 
odhodke, ki vključujejo članarine v različnih mednarodnih organizacijah (velik obseg sredstev 

gre za plačilo članarine Mednarodni organizaciji dela-MOD), ki jih ne planira MZZ, finančne 

obveznosti na področju bilateralnih pogajanj in sklepanja sporazumov ter na področju 

multilateralnih odnosov za sodelovanje z MOD in Svetom Evrope ter za udeležbo 

predstavnikov Slovenije na mednarodnih konferencah, za usklajevanje zakonodaje z EU. 

"V 
7870 STROSKI IZVAJANJA VOJNIH ZAKONOV 70.851.000,00 SIT 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih, Zakona o vojnih veteranih, Zakona o žrtvah vojnega 

nasilja in Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 se bodo v okviru te 

postavke financirali stroški, ki so potrebni za izvajanje teh zakonov. Ti so sledeči: stroški dela 
zdravniških komisij, plačilnega prometa, bančnih provizij, PTT stroškov, stroški najemnin za 

seje zdravniških komisij, različnih obrazcev, tiskovin in podobno. 

7089 SOFINANCIRANJE TISKA IN DRUGIH PROJEKTOV 17:672.000,00 SIT 

Ministrstvo sofinancira mladinsko in družinsko periodiko ter strokovni tisk z vseh področij 

dela ministrstva - pripravo in izdajo strokovnih publikacij, knjig, brošur, strokovnih revij in 

drugih strokovnih gradiv. Prejemniki so različni prosilci, ki pripravljajo in izdajajo tak tisk. 

Sredstva so predvidena tudi za sofinanciranje strokovnih konferenc, posvetov ali simpozijev s 

področja dela ministrstva. Kriteriji in postopek dodeljevanja sredstev so določeni v Pravilniku 

o merilih za sofinanciranje tiska, projektov, društev in drugih organizacij. Predloge obravnava 

posebna komisija. 

5903 CEZMEJNO SODELOVANJE S HRVAŠKO 2.465.000,00 SIT 
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Postavka je namenjena okrepitvi obojestranskega sodelovanja na področju evropskih zadev, 

po načelih Evropske unije kot ga ima Republika Slovenija v okviru programa Phare za 

čezmejno sodelovanje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 

Glede na zastavljen program sodelovanja in dejstvo, da ne Republika Slovenija niti Hrvaška še 

nimata za to sodelovanje na voljo finančnih sredstev iz programa Phare, je delna sredstva 

potrebno zagotoviti na tej postavki. 

2.FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2610 TRANSFERI DRUŽINAM 

2195 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARSEVSKA 

NADOMESTILA 

69.181.690.000,00 SIT 

V programski sklop družinskih prejemkov in starševskih nadomestil po veljavni zakonodaji 

(Ur. 1. RS št. 73/95, 65/93, 71/94, 26/99) uvrščamo denarna nadomestila plače v času 

porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, otroške dodatke oziroma 

družbeno pomoč otrokom, pomoč ob rojstvu otroka in starševski dodatek. 

Sredstva za otroški dodatek (podkonto 411100) v višini 40.703.935.000,00 SIT so 

planirana v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih, ki 
je bil uveljavljen s 1. majem 1999. 

Glede na demografske podatke in dohodkovni položaj dosedanjih upravičencev in upoštevaje 

odmero s 1. 5. 1999 ocenjujemo, da bo struktura prejemnikov otroških dodatkov v letu 2000 

naslednja: 

Struktura prejemnikov otroškega dodatka 

dohodkovni razred število prvih otrok število drugih otrok število tretjih otrok skupaj 

do 15% PP 21.500 12.600 6.200 40.300 
nad 15% do 25% 33.100 20.800 6.900 60.800 
nad 25% do 30% 22.400 13.900 3.300 39.600 
nad 30% do 35% 25.500 15.800 2.800 44.100 
nad 35% do 45% 48.600 27.600 3.700 79.900 
nad 45% do 55% 37.500 19.000 1.900 58.400 
nad 55% do 75% 40.000 17.300 1.600 58.900 
nad 75% do 99% 15.700 6.100 600 22.400 

skupaj 244.300 133.100 27.000 404.400 

Za otroške dodatke bo potrebno mesečno zagotoviti okoli 3,4 mlrd SIT. Otroški dodatek se 

usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi na 

koncu januarja in junija, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v 
predhodnem obdobju. Povprečna višina otroškega dodatka na otroka bo leta 2000 znašala 

okoli 8.400,00 SIT. 

Upravičenec do dodatka za nego otroka (podkonto 411101) je hudo bolan otrok oziroma 
otrok s telesno ali duševno prizadetostjo, ki je državljan Republike Slovenije in ima v 

Republiki Sloveniji stalno prebivališče inje mlajši od 18 let, če se šola pa 26 let. Pravica se 
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prizna na podlagi mnenja izvedenske komisije. Dodatek za nego otroka je namenjen kritju 

povečanih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva otroka. Višina dodatka za nego 

otroka znaša 30% zajamčene plače, če je otrok v institucionalnem varstvu pa 20% zajamčene 

plače. Tovrstni dodatek bo v letu 2000 prejemajo približno 4.400 otrok, za kar so v proračunu 

predvidena sredstva v višini 778.600.000,00 SIT. 

Za leto 2000 so sredstva za družinski prejemek pomoč pri opremi novorojenca (podkonto 

411103) predvidena v višini 575.685.000,00 SIT. Tovrstni prejemek je enkratna pomoč ob 

rojstvu otroka. Pravico do pomoči ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno 

prebivališče v Republiki Sloveniji. Pomoč se zagotovi kot zavitek za novorojenca ali kot 

denarna pomoč. Ocenjujemo, da bo v letu 2000 krog upravičencev do pomoči za opremo 

novorojenca ostal približno enak kot v letu 1999. 

Za denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta (podkonto 411104) so v proračunu 

za leto 2000 predvidena sredstva v višini 26.430.030.000,00 SIT. Denarno nadomestilo za 

čas porodniškega dopusta obsega nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta 

za nego in varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo otroka. Osnova za 

nadomestilo je povprečna mesečna plača upravičenca oziroma povprečna osnova od katere 

upravičenec plačuje prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem 

obveznega nastopa porodniškega dopusta. Denarno nadomestilo se usklajuje z gibanjem 
povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Ocenjujemo, da bo znašalo povprečno število 

upravičenk do porodniškega nadomestila v letu 2000 okoli 16.500, povprečna bruto vrednost 

nadomestila pa 130.000,00 SIT. 

Za leto 2000 so skladno z veljavno zakonodajo predvidena tudi sredstva za starševski 

dodatek (podkonto 411108) v višini 693.440.000,00 SIT. Starševski dodatek je v zakonu 

opredeljen kot denarna pomoč staršem, ki niso upravičeni do nadomestila za čas porodniškega 

dopusta. Upravičenec ima pravico do starševskega dodatka za enako obdobje kot traja pravica 

do porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. Starševski dodatek znaša 52% 

zajamčene plače. Ocenjujemo, da bo v letu 2000 prejemalo starševski dodatek povprečno 

mesečno 2600 upravičencev. 

7019 ZDRAVSTVENO IN POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 79.767.000,00 SIT 

REJNIC IN REJNIKOV 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92). V Republiki 

Sloveniji je okoli 140 rejnic in rejnikov, ki opravljajo rejništvo kot samostojen poklic. Za 

plačilo njihovega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja je potrebno v proračunu 

zagotoviti sredstva, katerih višina je odvisna od veljavnih prispevnih stopenj po zakonu o 

prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje 

(Uradni list RS, št. 48/90) in pokojninske osnove. 

Obveznost plačila prispevkov rejnic in rejnikov za zdravstveno zavarovanje ureja zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93). 

7057 REJNINE 789.272.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92). Za rejnike je po 

samoupravnem sporazumu o skupnih osnovah in merilih za določanje rejnine in o plačevanju 
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rejnine (Uradni list SRS, št. 22/86) potrebno zagotoviti sredstva za povračilo materialnih 

stroškov rejencev in nagrade za delo rejnic oziroma rejnikov. Rejnine se usklajujejo z rastjo 

zajamčene plače v Sloveniji. 

2612 NEVLADNI SEKTOR - POMOČ DRUŽINI 

4070 NEVLADNE ORGANIZACIJE NA PODROČJU 

OTROKA IN DRUŽINE 

16.315.000,00 SIT 

Program nevladnih organizacij na področju otroka in družine zajema sofinanciranje dveh 

nevladnih organizacij, ki imata v slovenskem prostoru povsem specifičen položaj in vlogo: 

- Zveza prijateljev mladine Slovenije kot nacionalna organizacija za področje otroka in 

družine ima v slovenskem prostoru poseben položaj predvsem zaradi njene regionalne 

razvejanosti. Na državni ravni načrtuje enotne usmeritve dejavnosti občinskih Zvez 

prijateljev mladine, jih povezuje, usposablja in usklajuje njihove programe in dejavnosti ter 

samostojno izvaja programe na nacionalni ravni. Sofinanciranje je programsko. Izvajalec 

kot organizacija na nacionalni ravni utrjuje organiziranost in delovanje ter razvoj 

dejavnosti v podporo otroku in družini preko društev in občinskih zvez prijateljev 

mladine in izvaja samostojne nacionalne programe in programe, ki so sinteza dejavnosti 
društev in občinskih zvez. 

Društvo Slovenski odbor za UNICEF ima kot nevladna organizacija posebno pomembno 

vlogo pri promoviranju poslanstva UNICEF v naši državi. Pomembno vlogo ima tudi pri 

promociji naše države, saj kot ena izmed šestih držav članic, ki zastopajo ves svet v 
reprezentativnem organu UNICEF, zastopa centralno in vzhodno Evropo. Naloga društva 

je, da predstavlja UNICEF v Sloveniji, podpira njegovo delo pri promociji in uresničevanju 

otrokovih pravic ter pomaga pri zadovoljevanju potreb otrok po svetu in doma, širi javno 

zavest in spodbuja javno podporo UNICEF-u z neposrednim izvajanjem programov ter 

zbiranjem sredstev za UNICEF iz privatnih virov. Z namenom zagotoviti stabilno 

minimalno delovanje strokovne službe, ki je pogoj za izvajanje programov in za 

pridobivanje sredstev iz drugih virov, so v proračunu za leto 2000 predvidena sredstva za 

sofinanciranje delovanja Slovenskega odbora za UNICEF. 

Nevladne organizacije, ki bodo deležne finančne podpore, ne bodo mogle pridobiti sredstev, ki 

so namenjena sofinanciranju posameznih programov za otroke in družino. 

4071 PROGRAMI V PODPORO DRUŽINI 40.787.000,00 SIT 

Tudi v letu 2000 bodo sredstva na tej postavki namenjena sofinanciranju programov, ki so 
namenjeni neposredno družinam oziroma posameznim njenim članom in podpirajo njeno 

nastajanje in delovanje. Sem sodijo programi ali enkratni projekti, ki se odvijajo izven javne 

službe, predvsem v okviru nevladnih organizacij. Ti programi se nanašajo na informiranje, 

izobraževanje in svetovanje staršev, partnerjev, zakoncev in otrok, programi za pomoč družini 
ter programi za vzgojo družinskih članov tistih družin, v katerih živijo otroci s posebnimi 

potrebami. Programi in izvajalci bodo izbrani na javnem razpisu, višina sredstev pa bo odvisna 

od skupne vrednosti programa in od ocene pomembnosti programa, ki jo bo določila posebna 

komisija na podlagi meril. 

2620 TRANSFERI NEZAPOSLENIM 
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1826 TRANSFERI NEZAPOSLENIM  26.138.995.000,00 SIT 

Postavka vključuje sredstva za zagotavljanje pravic brezposelnim iz naslova zavarovanja za 

primer brezposelnosti (denamo nadomestilo in denarno pomoč) ter sredstva za povračilo 

stroškov v zvezi z aktivnim iskanjem zaposlitve. Te pravice so natančneje opredeljene v 

Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. L. 5/91, 17/91, 12/92, 

71/93, 2/94, 38/94 in 69/98). 

Podkonto 411000 Denarno nadomestilo 
Za denarno nadomestilo je namenjenih 25.031.361.000,00 SIT, kar je realno nižje od 

predvidene realizacije v letu 1999. 

Z novelo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki velja od 23. 

oktobra 1998, so pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti opredeljene na nov 

način. Pri denarnih nadomestilih se spreminjajo pogoji za pridobitev pravice (dvanajst mesecev 

delovne dobe v zadnjih osemnajstih mesecih), osnova za določanje višine je povprečni dohodki 

zadnjih dvanajstih mesecev ter krajši časi prejemanj pravic, razen za starejše od 55 let. Te 

spremembe pa se bodo v gibanju števila upravičencev odražale v letu 2000, vendar le delno, 

saj je med vsemi prejemniki denarnih nadomestil kar 54% takih, ki so starejši od 50 let in bodo 

pravico v večini primerov imeli do izpolnitve pogojev za upokojitev. Povprečno mesečno 

število upravičencev do denarnih nadomestil bo okrog 30.000 ob predpostavki pričakovanih 

gibanj na trgu dela (brez velikih odpuščanj presežnih delavcev). Tako nizko število 

upravičencev pa je pogojeno tudi z večjim nadzorom nad uresničevanjem pravic in obveznosti 

brezposelnih ter aktivnim posredovanjem zaposlitve upravičencem ter vključevanjem le teh v 

ukrepe aktivne politike zaposlovanja. 

Podkonto 411002 Denarna pomoč 

Z novelo zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se je čas prejemanja 

denarne pomoči za primer brezposelnosti podaljšal iz 6 na 15 mesecev, kar bo vplivalo na 

povečano Število upravičencev in sicer bo to pravico v povprečju mesečno prejemalo 3.600 
brezposelnih, kar je za 20% več kot v letu 1999. Za denarno pomoč je namenjeno 

1.100.830.000,00 SIT. 

Podkonto 411003 Drugi transferi nezaposlenim 

Brezposelne osebe so upravičene do povrnitve prevoznih stroškov z javnim prevoznim 

sredstvom ter stroškov priporočenih poštnih pošiljk, zaradi aktivnega iskanja zaposlitve (44. 

Člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti). Za povračila stroškov 

za iskanje zaposlitve je namenjeno 6.804.000,00 SIT. 

4082 REGRESIRANJE OBRESTNE MERE KREDITIRANJA 

ŠTUDENTOV 

305.000.000,00 SIT 

Poleg sistema štipendiranja, ki v letu 2000 zagotavlja 61.400 štipendij dijakom, študentom in 

brezposelnim, ki so vključeni v sistem izobraževanja, smo v letu 1999 uvedli tudi sistem 

regresiranja obrestne mere kreditiranja študentom, ki pomembno dopolnjuje in izboljšuje 

položaj študentov v času študija. Poleg 2.500 kreditov v letu 1999 bo v letu 2000 regresirano 

še dodatnih 2.500 kreditov za študente. 
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5629 SUBVENCIONIRANJE ŠTUDENTSKE PREHRANE 1.411.000.000,00 SIT 

Subvencije za prehrano študentov se izvajajo v skladu z Uredbo Vlade RS. Višina subvencije 
je 60% povprečne cene kosila pri ponudnikih izbranih na javnem razp'isu. Sredstva bodo 

omogočila subvencijo za 3,5 milijonov obrokov. 

7054 REPUBLIŠKE STIPENDIJE 15.528.634.000,00 SIT 

Republiške štipendije, Zoisove štipendije in štipendije za brezposelne vključene v program 

izobraževanja za brezposelne se dodeljujejo in izplačujejo v skladu s kriteriji določenimi v 

Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in pravilniku o štipendiranju. 

Skupno število štipendistov v letu 2000 bo v primerjavi z letom prej višje zaradi izenačitve 

vstopnega cenzusa na 130% zajamčene plače ( za vozače in tiste, ki se šolajo v kraju bivanja), 

znižanja faktorja za preračun katastrskega dohodka, povečanega vpisa študentov ter 

zagotavljanja štipendij za brezposelne. Tako bo štipendije v šolskem letu 1999/00 predvidoma 

prejemalo: 43.000 dijakov in študentov republiško štipendijo, 10.500 dijakov in študentov 

Zoisovo štipendijo ter 7.900 brezposelnih štipendijo v skladu z 53. b členom Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

2546 JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD 2.110.000.000,00 SIT 

Z zakonom o jamstvenem skladu so urejene pravice delavcev insolventnih podjetij. Na podlagi 

števila vloženih zahtevkov v preteklih letih se predvideva, da bo v letu 2000 uveljavljalo 

pravice pri JPS RS približno 6.500 upravičencev. Predvideva se, da bo Jamstveni in 

preživninski sklad RS izdal okoli 5.850 pozitivnih odločb. Stroški za posameznega 

upravičenca naj bi bili v povprečju. 200.000,00 SIT. Zakonske obveznosti iz naslova 

poravnave pravic po zakonu o JPS RS v letu 2000 se ocenjujejo na 1.122.000.000,00 SIT. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije z dne 

1.6.1999 opredeljuje, da so sredstva, pridobljena s poplačilom terjatev s strani stečajnih 

dolžnikov oz. podjetij, prihodek sklada. Višino teh sredstev ocenjujemo na 212 milijonov v 

letu 2000. Iz proračuna RS bo za potrebe jamstvenega sklada zagotovljeno 958.000.000,00 

SIT. 

Dne 23.6.1999 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet Zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije. Zakon je razširil področje 

delovanja Jamstvenega sklada RS na izplačevanje nadomestil preživnin otrokom v primeru, ko 

preživninski zavezanec ne plačuje svojih obveznosti - preživninski sklad. Sklad se je tako 

preimenoval v Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije. 

Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz 

državnega proračuna in z izterjavo terjatev od preživninskih zavezancev. 

Po ocenah o številu neplačanih preživnin in po podatkih o prejemnikih otroških dodatkov, ki 

ne presegajo dohodka na družinskega člana v višini 55% povprečne plače, bo potencialno 

število otrok, ki bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev nadomestila preživnine okoli 8.000. 

Ocenjuje se, da bo povprečno mesečno nadomestilo preživnine znašalo 12.000,00 SIT. Za 

izplačila preživninskim upravičencem bo tako potrebno zagotoviti 1.152.000.000,00 SIT. 
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Zakon kot sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine opredeljuje tudi 

sredstva realizirana z izterjavo terjatev iz naslova izplačanih nadomestil preživnin. Predvideva 

se, da bodo v letu 2000 prihodki iz tega naslova zanemarljivo majhni, kajti postopki izvršb na 

sodiščih so zelo dolgotrajni in šele leto 2001 bo prineslo vidnejše rezultate v tej smeri. 

2621 J A VNE SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNE 

7868 STROŠKI IZVAJANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE 20.000.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov z razdeljevanjem bonov za študentsko prehrano pri 

ŠOU Maribor in ŠOU Ljubljana. 

2607 STROŠKI IZVAJANJA ZAKONA O JAMSTVENEM IN 

PREŽIVNINSKEM SKLADU 

160.000.000,00 SIT 

Višina stroškov ocenjenih za izvajanje zakona je sorazmerna pričakovanemu obsegu delovnih 

nalog. Ob obstoječem obsegu nalog, bo namreč v letu 2000 potrebno dodatno mesečno 

servisirati približno 8000 preživninskih upravičencev in nato v nadaljevanju realizirati vse 

možne aktivnosti za izterjavo sredstev do prav toliko preživninskih zavezancev. Pričakujemo, 

da bo ob sorazmernem povečanju števila zaposlenih in vseh fiksnih in variabilnih stroškov 

potrebno precej sredstev nameniti za realizacijo izvršb. 

Predvidena struktura stroškov za celotno delovanje sklada je naslednja : 

• 35.000.000,00 SIT materialni stroški 

V kategoriji materialnih stroškov so planirani stroški pisarniškega materiala, poštni stroški, 

provizija APP, stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, telefon, obrazci, naročnine, strokovna 

literatura, oglasi, reprezentanca, službene poti, dnevnice, sejnine, izobraževanje, študentski 

servis idr. 

• 70.000.000,00 SIT plače in drugi osebni prejemki 

Plače in drugi osebni prejemki so planirani na osnovi načrtovanega števila zaposlenih in 

določene višine plač in drugih prejemkov po osnovah, ki urejajo to področje. 

• 45.000.000,00 SIT pogodbene obveznosti 

Pogodbene obveznosti predstavljajo vse obveznosti po sklenjenih in predvidenih pogodbah o 

opravljanju storitev za sklad. V tej kategoriji so najpomembnejše odvetniške storitve in 

storitev Zavoda RS za zaposlovanje. Poleg tega pogodbenega razmerja bodo pogodbeni 

izvajalci opravljali še vzdrževanje računalnikov, mreže in programov, reševanje pravnih 

vprašanj, računovodstvo, finančno svetovanje in stike z javnostjo. Ker sklad nima lastnih 

prostorov, je med njimi predvidena tudi najemnina za prostore na Kotnikovi 28. 

• 10.000.000,00 SIT nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 

Sredstva so predvidena predvsem za nabavo manjkajoče računalniške in nadgraditev obstoječe 

programske opreme, kije nujna za delovanja sklada. 

4173 KONCESIJE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA  25.000.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je v skladu z zakonom o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti zadolženo za organizacijo mreže koncesionarjev, ki bo 

ob javni službi za zaposlovanje okrepila aktivnosti na področju posredovanja dela. V letu 2000 
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bodo koncesionarji pomagali pri ponovnem vključevanju v delo predvsem brezposelnim, ki so 

več kot tri leta prijavljeni pri zavodu. 

4432 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

ZAPOSLOVANJE 

4.220.455.000,00 SIT 

Zavod Republike Slovenije izvaja strokovne naloge določene z Zakonom o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti in drugimi predpisi, ki urejajo področje zaposlovanja. 

Sredstva so namenjena za kritje stroškov dela zaposlenih v zavodu in kritje materialnih 
stroškov, ki nastajajo z izvajanjem dejavnosti. Za izplačilo plač s prispevki delodajalca in 

ostale prejemke v skladu z zakonom je planiranih 3.143.760.000 SIT, ter 1.076.695.000 SIT 

za materialne stroške. 

-*r 
1044 STROSKI NAROČANJA JAVNIH DEL . 35.000.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je naročnik javnega dela projekta "Razvoj 
kadrov na področju socialnega varstva", ki zagotavljajo usposobitev strokovnega kadra in 

možnost kasnejše redne zaposlitve in so hkrati nujni za dosego ciljev, opredeljenih v predlogu 

nacionalnega programa socialnega varsitva. Sredstva so namenjena zlasti usposabljanju 

pripravnikov, ki se vključujejo v delo na področju socialnega varstva ter usposabljanju 

brezposelnih, ki prav tako za začetek dela potrebujejo predhodno usposabljanje. Ministrstvo 

bo iz te postavke zagotovilo plačilo naročniškega deleža, saj se bodo delavci usposabljali pri 
različnih izvajalcih - nevladnih organizacijah, javnih zavodih in zasebnikih. 

Sredstva so planirana tudi za naročniški delež udeležencev javnih del, ki se bodo izvajala na 

ministrstvu. 

2630 TRANSFERI ZA SOCIALNO VARNOST 

7016 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE 

VARNOSTI 

13.932.574.000,00 SIT 

Podkonto 411200: Denarni dodatek 
Sredstva za izplačilo denarnih dodatkov so planirana po veljavnem zakonu o socialnem 

varstvu. 

Veliko povečevanje prejemnikov denarnih dodatkov vse od leta 1993 se je ustavilo že leta 
1998, ko je ministrstvo sprejelo ukrepe, s katerimi so prejemniki denarnih dodatkov dobili 

prednost pri vključevanju v javna dela, programe izobraževanja in obveznost, da si iščejo delo 
in sprejmejo delo. Za leto 1999 je bilo predvideno, da bo mesečno število prejemnikov 33.276, 

dejanska realizacija v obdobju I - IX. 1999 pa kaže, da bo to število nekoliko nižje. V letu 
2000 predvidevamo, da bo število prejemnikov naraslo za približno 1.000 oseb in sicer zaradi: 

• povečanja števila enkratnih denarnih dodatkov zaradi nizkega cenzusa, 

• spremembe pri upoštevanju katastrskega dohodka (bolni, invalidi, stari, ki ne morejo 

obdelovati zemlje), zaradi česar dejansko nimajo dohodka, zemljišča pa ni bilo moč oddati v 
najem ali zakup; 

26. oktober 1999 1281 poročevalec, št. 74/VII 



• povečanja deleža brezposelnih, ki se vključujejo v program izobraževanja in poleg 

minimalne štipendije za brezposelne lahko pridobijo, če nimajo drugih sredstev za 

preživljanje, tudi denarni dodatek. 

Višina denarnega dodatka se bo povečevala v skladu s predvideno rastjo zajamčene plače po 

izhodiščih. V letnih sredstvih so zajeta izplačila denarnih dodatkov z dodatki, t.i. enkratni 

denarni dodatki in strošek poštnine za izplačila. 

Podkonto 411201: Denarne pomoči kot edini vir preživljanja 

Sredstva za izplačilo denarnih pomoči so planirana po veljavnem zakonu o socialnem varstvu. 

Predvideva se nadaljnje zmanjševanje števila prejemnikov denarne pomoči. Predvidevamo, da 

bo v letu 2000 to pomoč povprečno na mesec prejemalo 1.207 upravičencev. Pri planiranju 
sredstev se upošteva povprečna vrednost prejemka, planirana za leto 1999, ki se povečuje s 

predvideno rastjo zajamčene plače po izhodiščih. V skupnih letnih sredstvih je upoštevan tudi 
strošek za poštnine za nakazila prejemnikom. 

Podkonto 411202: Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih 

Sredstva so planirana v okviru veljavnih predpisov. Višina nadomestila za invalidnost se 

povečuje v skladu s predvideno rastjo povprečnih plač po izhodiščih, saj je po zakonu vezana 

na povprečno plačo v Republiki Sloveniji. Predvideno je, da se bo število upravičencev le 

rahlo povečevalo in sicer za 50. Tako naj bi v letu 2000 povprečno na mesec prejemalo 

nadomestilo 5.902 upravičencev. 

Podkonto 411203: Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira preživljanja 

Ta sredstva zagotavljajo plačilo zdravstvenega zavarovanja za prejemnike denarne pomoči kot 

edinega vira preživljanja, kakor tudi za tiste osebe, ki bivajo v socialno varstvenih zavodih in 

jim oskrbnino plačuje socialno varstvo (če bi bili doma, bi prejemali denarno pomoč) in niso 

zdravstveno zavarovani iz drugega naslova. Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se 

plačuje v pavšalnem znesku, katerega višino sprejme skupščina Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. Pri planiranju sredstev v naslednjih letih se upoštevajo sredstva iz 

preteklega leta, povišana za letno inflacijo po izhodiščih. 

Podkonto 411204: Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih 
Poleg same pravice - nadomestilo za invalidnost iz naslova Zakona o družbenem varstvu 

duševno in telesno prizadetih oseb je država po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju dolžna zagotoviti tudi plačilo zdravstvenega zavarovanja tistim 

prejemnikom, ki iz drugega naslova niso zavarovani (16. točka 15. člena). Višina prispevka je 

določena vil. členu Zakona o prispevkih za socialno varnost (U.l. RS št. 5/96). Pri planiranju 

sredstev v naslednjih letih se upoštevajo sredstva iz preteklega leta, povišana za letno inflacijo 

po izhodiščih. 

Podkonto 411205: Varstvo družin vojakov 
Oskrbnina pripada družinskim članom osebe v obvezni vojaški službi, ki nimajo toliko 

dohodkov, da bi dosegli z zakonom določeno zajamčeno plačo. Na tem področju ni 

predvidenih sprememb, tudi v letu 2000 predvidevamo približno 7 upravičencev na mesec, 

povprečna višina prejemka pa se bo povečevala v skladu z rastjo zajamčene plače po 

izhodiščih. 

2631 JAVNE SLUŽBE V SOCIALI 
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7149 OSKRBA OSEB NEZNANEGA BIVALIŠČA 0,00 SIT 

V letih 199B in 1999 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Ministrstvom 

za notranje zadeve, centri za socialno delo in drugimi javnimi zavodi skušalo zagotoviti, da bi 

za vse osebe neznanega bivališča uredili prijavo stalnega ali začasnega prebivališča. Dokončne 

rešitve prinaša predvideni novi zakon o prijavi prebivališča, zato se predlaga ukinitev 

postavke. 

1276 VODENJE,VARSTVO IN ZAPOSLITVE POD 

POSEBNIMI POGOJI 

1.745.791.000,00 SIT 

Predlagani Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 predvideva širitev mreže 

varstveno delovnih centrov (v nadaljevanju VDC) glede na številne nepokrite potrebe. V letu 

1999 se je v drugi polovici leta v VDC vključilo 70 novih varovancev. Širitev temelji na 

prilivu varovancev, ki so v tem letu zaključili usposabljanje v šolah s prilagojenim programom 

in na vzpostavitvi novih kapacitet z dokončanjem investicije v VDC Murska Sobota. Za 

izvajanje povečanega obsega dejavnosti VDC, za postopno usklajevanje zaposlovanja z 

določili Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev ter za izvedbo 

reorganizacije delovanja VDC (ustanovitev 4 samostojnih socialno varstvenih zavodov VDC 

v letu 1999 in sicer VDC Murska Sobota, VDC Kranj, VDC Novo mesto in VDC Krško 

Leskovec) je potrebno zagotoviti nove zaposlitve za 25 delavcev. 

V letu 2000 bo za navedeno povečano število varovancev in zaposlenih treba zagotoviti 

sredstva za delovanje tekom celega leta. Poleg tega se v letu 2000 z najemom prostorov za 

VDC Sevnica in VDC Rogaška Slatina, s predvidenim dokončanjem investicij v VDC Kranj in 

VDC Črnomelj ter dokončanjem usposabljanja v šolah s prilagojenim programom predvideva 

porast vključitve za 50 varovancev. Z nadaljevanjem postopne reorganizacije delovanja VDC 

se načrtuje ustanovitev (iz že obstoječih enot VDC) 2 samostojnih socialno varstvenih 

zavodov. Za izvajanje načrtovane širitve obsega dejavnosti VDC je potrebno zagotoviti 16 

zaposlitev. 

Glede na navedeno so sredstva planirana tako, da omogoča financiranje razšiijenega obsega 

dejavnosti, tako kar zadeva sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim in materialne 

stroške, ki se povečujejo zaradi novih varovancev. Pri sredstvih za plače je upoštevan tudi 
učinek spremenjene kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva, in socialnega varstva. 

1279 INSTITUT RS ZA SOCIALNO VARSTVO 38.653.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotavljalo sredstva za dejavnost Inštituta 

RS za socialno varstvo v skladu s programom dela, h kateremu bo dala soglasje Vlada RS. 

Inštitut izvaja program z delavci, ki so zaposleni na inštitutu, in z zunanjimi sodelavci, ki imajo 

status raziskovalca. Sistemizacija delovnih mest predvideva 5 zaposlitev, v letu 1999 so 
zaposleni trije, v letu 2000 pa bo zaposlen četrti. Obseg stroškov bo v letu 2000 naraščal tudi 

zaradi vrste in specifičnosti nalog, ki bodo povezane z informacijskim sistemom socialnega 

varstva ter večjimi raziskavami. Vrsta raziskav in obseg dela se določi na podlagi programa 

dela, ki se sprejme za vsako leto posebej. 

1283 DEJAVNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO 3.875.633.000,00 SIT 
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotavljalo sredstva za izvajanje nalog, ki 

jih centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) opravljajo kot javno službo po zakonu o 
socialnem varstvu in za izvajanje nalog, ki so javna pooblastila in jih CSD nalaga druga 

zakonodaja (zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zakon o družinskih prejemkih, 
kazenski zakon, zakon o izvajanju kazenskih sankcij, stanovanjski zakon itd.). Obseg javnih 

pooblastil in obseg ukrepanja in odločanja pri njihovem izvajanju se je v preteklih letih stalno 

povečeval, število delavcev pa že dve leti ostaja nespremenjeno. 

V letu 2000 je predvideno povečanje obsega sredstev za dejavnost CSD zaradi učinkov 

izvajanja kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Sredstva za plače 

in druge izdatke zaposlenim bodo povečana zaradi celoletne obveznosti za izplačilo dodatkov, 

ki so se v letu 1999 izplačevali le zadnja dva meseca, zaradi obveznosti razporeditve v nazive s 

1. 7. 2000, napredovanja in predvidene zaposlitve 9 novih delavcev zaradi povečevanja obsega 

dela in nedoseganja kadrovskih normativov. Zaradi teh obveznosti so sredstva za materialne 

stroške planirana restriktivno. 

4073 KRIZNI CENTRI 69.172.000,00 SIT 

Možnost delovanja Kriznih centrov je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu 

(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odločba US RS, 1/99 in 41/99). V letu 1995 

je začel delovati prvi Krizni center v Ljubljani, v letu 1998 pa drugi v Celju. Krizni center je 

namenjen mladim, ki imajo v teh centrih možnost pridobiti pomoč zaradi različnih socialnih 

problemov in kratkotrajno namestitev. Nacionalni program socialnega varstva opredeljuje 

možnost ustanovitve do 8. 

V letu 1999 sta delovala navedena dva krizna centra, s 1. 4. 2000 pa je načrtovan začetek 

delovanja tretjega kriznega centra v Mariboru. V letu 2000 je predvideno tudi, da bo v 
zadnjem trimesečju ustanovljen četrti, katerega lokacija še ni določena, predvidoma pa naj bi 

bila na Primorskem. Sredstva so planirana v obsegu, ki omogoča 5 zaposlitev v vsakem centru 

(glede na potrebo po zagotavljanju 24 - urne dejavnosti) in nujne materialne stroške. 

7094 INSTITUCIONALNO VARSTVO V ZAVODIH 2.153.771.000,00 SIT 

S to postavko se zagotavlja financiranje storitev institucionalnega varstva otrok in 

mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju, usklajeno z Nacionalnim 

programom socialnega varstVa do leta 2005. V skladu z usmeritvijo v odpiranje dnevnih 

oddelkov usposabljanja otrok, ki lahko bivajo doma, bo do začetka leta 2000 zaključena 

adaptacija prostorov Centra Dolfke Boštjančič Draga - enote Dnevnega centra v Novem 

mestu in Zavoda dr. M.Borštnarja Dornava - Dnevnega oddelka Otroškega doma v Mariboru, 

kar bo omogočilo sprejem novih varovancev v dveh oddelkih dnevnega varstva in to: 

1.) v Centru Dolfke Boštjančič Draga - enoti Dnevnega centra v Novem mestu bo nameščenih 

skupaj 20 varovancev; 

2.) v Zavodu dr.M.Borštnarja Dornava - dnevni oddelek v Mariboru bo nameščenih 30 

varovancev. 

Za začetek izvajanja dejavnosti bo treba zaposliti nove delavce in sicer 11,5 v enoti v Novem 

mestu in 6 v enoti v Mariboru (pri slednji bodo ostali potrebni delavci prerazporejeni iz 

matičnega zavoda), za katera bo sredstva zagotavljal državni proračun. Ostali potrebni delavci 
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bodo v skladu z normativi za zdravstveno nego financirani iz sredstev zdravstvenega 

zavarovanja. 

7147 INTERVENTNE SLUŽBE CSD 29.960.000,00 SIT 

Interventne službe so ustanovljene na regionalni ravni in pokrivajo različne vrste intervencij, v 
katerih nastopa izrazita socialna problematika. Interventno službo izvaja v Sloveniji 12 centrov 

za socialno delo in sicer v popoldanskem in nočnem času ter preko vikendov. Iz te postavke se 

pokrivajo materialni stroški, ki se jih plačuje na podlagi računov, ter stroški plačila delavcev, 
ki izvajajo interventno službo. 

Koeficient za plačilo strokovnim delavcem, ki delujejo v okviru interventnih služb je 3,13. Ta 

količnik je bil dodan centru za socialno delo za tekoče pokrivanje stalne pripravljenosti in 

plačilo efektivno opravljenih ur dela. Pri izračunu tega količnika gre za 30% urne postavke na 

osnovi osnovnega količnika za poklic socialnega delavca s količnikom 2,75 z dodatki za delo 

ponoči in nedeljsko ter praznično delo. Stalna pripravljenost traja od 19 ure do 7 ure 

naslednjega dne, čas med 15 in 19 uro pa je potrebo pokrivati s prerazporejanjem delavcev. 

7866 KONCESIJE NA PODROČJU SOCIALNEGA 

VARSTVA 
306.159.000,00 SIT 

V letu 1999 se financira izvajanje varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 

160 varovancev v varstveno delovnih centrih, ki so na podlagi javnega natečaja v letu 1998 

pridobili koncesijo za opravljanje te storitve. Koncesijo so pridobili: Zveza društev za 

cerebralno paralizo Slovenije, Društvo Barka iz Medvod, Zavod Zarja iz Ljubljane, Zavod 

Čebela iz Slovenskih Konjic, invalidsko podjetje Želva iz Ljubljane in samostojni podjetnik 

Sreto Zelen iz Braslovč. 

Na podlagi razpisa natečaja za podelitev koncesije za opravljanje storitve vodenje, varstvo ter 

zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalnega varstva v letu 1999 bo s 1.4.2000 

podeljena koncesija za dodatnih 70 mest za opravljanje dnevnega varstva VDC in 30 mest 

za opravljanje celodnevnega varstva VDC. 

Za izvajanje dejavnosti je potrebno na število razpisanih mest dnevnega varstva VDC 

zagotoviti sredstva za nove zaposlitve za opravljanje strokovnega in tehničnega dela storitve 

ter materialne stroške za izvajanje dejavnosti. 

Predlagana sredstva omogočajo pokritje navedenih rešitev, upoštevajo pa tudi povečanje 
sredstev za plače po spremembi kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega 

varstva. 

2632 NEVLADNI SEKTOR VSOCIALI 

2486 PREVOZI SLEPIH 7.231.000,00 SIT 

Olajšave prevoznih stroškov za slepe in slabovidne osebe ter mišično in živčno-mišično obolele 

invalide in njihove spremljevalce se uveljavljajo na podlagi "Samoupravnega sporazuma o 

pravici slepih in njihovih spremljevalcev do znižane oziroma brezplačne vozovnice v notranjem 

potniškem prometu" (Ur.list SRS, št. 19-21-1-81-5 z dne 15.1.1984, št. 4/84 in št. 19-20/8- 
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87/5 z dne 14.8.1987) in veljajo za brezplačne oziroma znižane vozovnice z javnimi 

prevoznimi sredstvi. 

Finančna sredstva se planirajo v višini, kot jih je določal sporazum, letno povečanih v skladu s 

proračunskimi možnostmi. 

2485 SOCIALNA REHABILITACIJA ZASVOJENIH 140.720.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov neposredne pomoči zasvojenim, ki jih 

izvajajo zlasti nevladne organizacije. V Sloveniji se povečuje tako število zasvojenih oseb kot 
tudi število tistih, ki iščejo pomoč. Povečana sredstva v letu 2000 so zato namenjena 

sofinanciranju Širitve obsega delovanja - vsaj ene nove terapevtske skupnosti, vsaj enega 

novega dnevnega centra, ter večjemu deležu sofinanciranja programov, ki so se v predhodnem 

letu izkazali za nujno potrebne v okviru celovite ponudbe pomoči zasvojenim (terensko delo). 

V skladu s strategijo predloga nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 izvajalci 

programov razvijajo učinkovito mrežo strokovne pomoči, prispevajo k razvoju pluralnosti 

dejavnosti ter z ustreznim odzivanjem na zaznane potrebe oblikujejo nove pristope za pomoč 

zasvojenim in njihovim bližnjim. 

4072 EKSPERIMENTALNI IN RAZVOJNI PROGRAMI 

SOCIALNEGA VARSTVA 

209.000.000,00 SIT 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov na področju socialnega varstva, 
ki dopolnjujejo storitve javne službe, in spodbujanju razvoja novih programov. Vlada je 

izrazila jasen interes za sofinanciranje tovrstnih programov v predlogu nacionalnega programa 

socialnega varstva do leta 2005, saj ocenjuje, da je na tak način mogoče pokriti veliko več 

potreb ljudi, ki se iz različnih vzrokov znajdejo v socialnih stiskah, ponuditi uporabnikom 

možnost izbire storitev in programov ter uvajati drugačne pristope pri delu z ljudmi na 

področju socialnega varstva. 

Večino teh programov izvajajo nevladne organizacije, zato je večina sredstev iz te postavke 

namenjena sofinanciranju programov nevladnega sektorja. Podpora tega sektorja na področju 

socialnega varstva pa je ena od zahtev EU. 

Sredstva iz te postavke se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V letu 2000 bodo sredstva 

namenjena vsakoletnemu Jetnemu razpisu za preventivne, eksperimentalne in razvojne 

programe, saj je potreb na tem področju vedno več. Glede na to, da vrsta programov že 

prerašča eksperimentalno fazo, pa bo del sredstev te postavke namenjen tudi razpisu za 

sofinanciranje programov, ki jih bo ministrstvo sofinanciralo dolgoročno. Za tovrstno 

sofinanciranje bo ministrstvo v letu 2000 na podlagi javnega razpisa izbralo zlasti izvajalce 

tistih programov, ki so nacionalnega pomena in so načrtovani v skladu z nacionalnim 

programom, ter z njimi sklenilo pogodbe o stabilnem sofinanciranju, s čemer bo spodbudilo 

tudi zaposlovanje novih delavcev v nevladnem sektorju. 

4074 MATERINSKI DOMOVI IN ZAVETIŠČA ZA OTROKE 

IN ŽENSKE ŽRTVE NASILJA 

108.280.000,00 SIT 

V letu 1999 so bila sredstva namenjena za financiranje stroškov dela in materialne stroške 4 

materinskih domov (Ljubljana, Gumnišče z enoto Višnja Gora, Postojna in Straža) in 4 
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zavetišč (Ljubljana, Maribor, Novo Mesto, Krško) s skupnimi kapacitetami preko 50 sob 

oziroma z možnostjo namestitve od 100 do 120 žensk in otrok. Vsi izvajalci, kijih ministrstvo 

sofinancira na podlagi sklepa o dolgoročnem sofinanciranju, so bili izbrani na podlagi razpisa. 

V letu 2000 se planira povečanje zaradi predvidenega začetka delovanja vsaj dveh materinskih 

domov oziroma zavetišč. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa. 

4075 STANOVANJSKE SKUPINE 52.234.000,00 SIT 

Trenutno deluje 11 stanovanjskih skupin s približno 50 do 55 uporabnikov, kateri izvajalci so 

bili izbrani na javnem razpisu. Od tega sta v drugi polovici leta 1999 pričeli delovati dve 

stanovanjski skupini na področju duševnega zdravja na Ptuju in v Petrovčah, zato je potrebno 

v letu 2000 zagotoviti sredstva za njihovo delovanje tekom celega leta. 

V letu 2000 pa se predvideva delovanje vsaj še dveh stanovanjskih skupin, zato predvidevamo 

povišanje potrebnih sredstev. 

4076 SOCIALNA ZBORNICA 26.517.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. 1. RS, št. 54/92).Povečanje sredstev za 

socialno zbornico izhaja iz novih nalog, ki jih določajo spremembe Zakona o socialnem 

varstvu zlasti nalog v zvezi z opredelitvijo vrste in stopnje programov izobraževanja, ki 

zagotavljajo strokovnim sodelavcem v socialnem varstvu ustrezno strokovno usposobljenost, 

ter novih nalog v okviru projekta "Razvoj kadrov na področju socialnega varstva", ki se je 

začel izvajati v letu 1999. Hkrati je potrebna širitev obsega nalog v okviru ostalih javnih 

pooblastil socialne zbornice, zlasti na področju usposabljanja, na področju supervizije in 

reševanja ugovorov zoper opravljene socialno varstvene storitve zasebnikov, saj se s 

pluralizacijo dejavnosti širi mreža izvajalcev. Za izvrševanje nalog bo socialna zbornica morala 

dodatno zaposliti 2 strokovna delavca za poln delovni čas in 1 za polovični delovni čas. Temu 

ustrezno se bodo povečali tudi materialni stroški. 

7193 SOFINANCIRANJE DRUŠTEV 2.286.000,00 SIT 

Sredstva so načrtovana v realno enaki višini kot doslej. Namenjena so sofinanciranju 
posameznih projektov, ki jih izvajajo društva z različnih področij dela ministrstva in se ne 

financirajo iz proračuna. 

2640 TRANSFERI ŽRTVAM VOJNE 

6838 TRANSFERI VOJNIM INVALIDOM, VETERANOM IN 

ŽRTVAM VOJNEGA NASILJA 

17.848.129.000,00 SIT 

Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja (PP 6838) vključujejo 

naslednje podkonte socialnih transferjev: 411300 - varstvo vojnih invalidov, 411301 - varstvo 
vojnih veteranov, 411302 - varstvo žrtev vojnega nasilja, 411303 - republiške priznavalnine, 

411304- sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje in 41 1305 - sredstva iz naslova drugih 

zakonskih pravic na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. 

26. oktober 1999 1287 poročevalec, št. 74A/II 



Podkonto 411300 Varstvo vojnih invalidov 6.676.986.000,00 SIT 

Sredstva za varstvo vojnih invalidov se zagotavljajo na podlagi Zakona o vojnih invalidih 
(Ur.l. RS št. 63/95, 19/97 in popr. 21/97 ter 75/97) ter Zakona o posebnih pravicah žrtev v 

vojni za Slovenijo 1991 (Ur.l. RS št. 49/97) za financiranje naslednjih pravic: invalidnina, 

dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za posebno invalidnost, oskrbnina, invalidski dodatek 

in dodatek za samohranilce, rehabilitacija - oskrbnina, družinska invalidnina, družinski 

dodatek, družinski dodatek za samohranilce ter pravice do doživljenjske mesečne rente za 

vojaške vojne invalide. 

Pri oblikovanju predloga sredstev smo upoštevali: število upravičencev do posameznih pravic 

(vojnih invalidov od 6500 do 7000; upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo 500; 

upravičencev do družinske invalidnine do 3500; upravičencev do dodatka za posebno 

invalidnost 1300; upravičencev do invalidskega dodatka ter družinskega dodatka od 3000 do 

3500), višine prejemkov posameznih pravic v letu 1999, predvideno rast prejemkov v letu 

2000, redno letno prevedbo pravice do invalidskega dodatka in družinskega dodatka glede na 

premoženjske razmere upravičencev ter letni cenzus. 

Podkonto 411301 Varstvo vojnih veteranov 1.439.633.000,00 SIT 

Varstvo vojnih veteranov se zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih veteranih (Ur.l. RS 
št.63/95). Sredstva zagotavljajo financiranje pravice do veteranskega dodatka in dodatka za 

pomoč in postrežbo vojnim veteranom. 

Pri oblikovanju predloga sredstev smo upoštevali naslednje najpomembnejše podatke: Število 

upravičencev do posameznih pravic (veteranskega dodatka od 5.000 do 5500; upravičencev 

do dodatka za pomoč in postrežbo do 250), višine prejemkov posameznih pravic v letu 1999, 

predvideno rast prejemkov v letu 2000, redno letno prevedbo pravice do veteranskega in 

družinskega dodatka glede na premoženjske razmere upravičencev in letni cenzus, predvidena 

sredstva glede na spremembo zakona o vojnih invalidih v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča, 

upoštevana nova - višja odmerna osnova pri odmeri pravice do veteranskega dodatka ter 

predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o vojnih veteranih. 
/ 

Podkonto 411302 Varstvo žrtev vojnega nasilja 5.216.661.000,00 SIT 

Varstvo žrtev vojnega nasilja se zagotavlja na podlagi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. 

RS št. 63/95, 8/96, 44/96 in 70/97). Sredstva so zagotovljena za financiranje pravice do 

doživljenjske mesečne rente žrtvam vojnega nasilja. 

Pri oblikovanju predloga sredstev smo upoštevali naslednje najpomembnejše podatke: število 

upravičencev do doživljenjske mesečne rente (ocenjujemo, da bo v letu 2000 dodatnih 

izvršljivih odločb za izplačevanje pravice do doživljenske mesečne rente 12.000 upravičencem 

in še dodatnih 3.600 v letu 2001. Ocenjeno je, da se bo v letu 2000 opravilo v povprečju 

mesečno približno 1.000 revizij odločb za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja na organu II. 

stopnje, v letu 2001 pa povprečno 300 revizij mesečno), povprečna mesečna višina 

doživljenjske mesečne rente na upravičenca, ki znaša v letu 1999 10.000 SIT, predvideno rast 

prejemkov v letu 2000, sredstva za izvršitev poračunov doživljenjskih mesečnih rent 

upravičencev za nazaj - konkretno pri vsakem upravičencu od prvega naslednjega meseca po 

vložitvi zahtevka za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja oz. mesečne rente - v večini 

primerov je to od 1.2.1996 dalje pa do meseca pričetka izplačevanja revizijsko pozitivno 

potrjene odločbe. 
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Število upravičencev do mesečne rente bo naraščalo glede na izvajanje revizij odločb o 

priznanju pravice do rente na organu II.stopnje. Če bo večina vlog za priznanje statusa in 

pravic v upravnih enotah rešena do konca leta 1999, bo glavnina vseh pravic finančno 

realizirana do konca leta 2000. Glede na to, da je sprejeta in že v veljavi novela zakona o 

žrtvah vojnega nasilja, s katero je določen skrajšani revizijski rok na šest mesecev, bo večina 

pravic realizirana v bistveno krajšem roku, predvideno v sredini leta 2000. 

Podkonto 411303 Republiške priznavalnine 83.132.000,00 SIT 

Pravice iz naslova republiških priznavalnin se izvajajo na podlagi Zakona o republiških 
priznavalninah (Ur.l. RS št. 27/71). Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 9/92) pa imajo upravičenci, ki so prejemniki 

republiških priznavalnin, pravico do zdravstvenega varstva, če niso zavarovani iz drugega 

naslova. Ta postavka torej zajema finančna sredstva za financiranje pravic iz naslova 

republiških priznavalnin ter zdravstvenega varstva določenim upravičencem. 

Podkonto 411304 Sredstva za zdraviliško in 536.723.000,00 SIT 

klimatsko zdravljenje 

Pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja se vojnim invalidom zagotavlja na 

podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l. RS št. 63/95, 19/97 in popr.21/97 ter 75/97), za vojne 

veterane na podlagi Zakona o vojnih veteranih (Ur.l. RS št. 63/95) ter za žrtve vojnega nasilja 

na podlagi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS št. 63/95, 8/96, 44/96 in 70/97). 

Natančnejše pogoje, trajanje zdravljenja in podobno pa predpisuje Pravilnik o zdraviliškem in 
klimatskem zdravljenju vojnih invalidov (Ur.l. RS št. 26/96). 

Število upravičencev do zdraviliško-klimatskega zdravljenja se zvišuje vzporedno s priznanjem 

statusov žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov in bo postopno naraščalo glede na 

izpolnjevanje zakonskih pogojev do te pravice po Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih 

veteranih ter Zakonu o žrtvah vojnega nasilja. 

Podkonto 411305 Sredstva iz naslova drugih 3.894.994.000,00 SIT 

zakonskih pravic 

Pravna podlaga za druge zakonske pravice, ki nimajo značaja rednih mesečnih prejemkov 

vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, je Zakon o vojnih invalidih (Ur.l. 

RS št. 63/95, 19/97 in popr. 21/97 ter 75/97), Zakon o vojnih veteranih (Ur.l. RS št. 63/95), 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS št. 63/95, 8/96, 44/96 in 70/97) ter Zakon o posebnih 

pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Ur.l. RS št. 49/97). Te pravice so sledeče: 

zdravstveno varstvo - obvezno in prostovoljno, funkcionalne oblike pomoči, letni prejemek, 
prevozni stroški, posmrtnine, povračilo stroškov za prevoz posmrtnih ostankov, pogrebnine, 

kritje stroškov šolske malice za otroke padlih vojaških vojnih invalidov itd. 

V Pravilniku o tehničnih pripomočkih (Ur.l. RS št. 41/98) so urejene naslednje pravice iz 

naslova funkcionalnih oblik pomoči - tehnični pripomočki oz. doplačila za tehnične 

pripomočke: osebno motorno vozilo, prilagoditev osebnega motornega vozila, prenosna 

klančina, dvižni sedež, sedež za prenos, dvigalo, telefon z gumbom, Braillova vrstica, 

telefonska slušalka z vgrajeno indukcijsko tuljavo, silhuetni induktor... 

V letu 1999 je pravico do doplačila za te tehnične pripomočke uveljavljalo manjše število 

upravičencev (le nekaj posameznikov), v letu 2000 in 2001 pa bo to število upravičencev 

bistveno višje, ker se v tem obdobju izteče tudi rok 7 let od dneva prevzema prej dodeljenega 
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tehničnega pripomočka (motorno vozilo) iz 128. čl. zakona o vojnih invalidih, ko imajo vojni 

invalidi (cca 137 - 140 primerov) ponovno pravico vložiti zahtevo do doplačila za osebno 

motorno vozilo. V planiranih sredstvih so upoštevana dodatna sredstva za izvajanje pravic do 

doplačila za tehnične pripomočke iz naslova funkcionalnih oblik pomoči. 

Število upravičencev do pravice iz naslova "prostovoljnega zavarovanja" (skupaj s povračili od 

uveljavitve "vojnih zakonov", to je od 1.2.1996 dalje) se bo postopno zviševalo glede na 

priznanje statusov oz. izpolnjevanje zakonskih pogojev do posameznih pravic po Zakonu o 
vojnih veteranih, Zakonu o žrtvah vojnega nasilja ter Zakonu o vojnih invalidih. 

2643 NEVLADNI SEKTOR - VARSTVO ŽRTEV VOJNE 

4124 SOFINANCIRANJE ZVEZE DRUŠTEV INVALIDOV 

VOJN SLOVENIJE 

2.933.000,00 SIT 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l. RS št.63/95, 19/97 in pop. 21/97 ter 75/97) se 

vojni invalidi skladno z zakonom združujejo v društva vojnih invalidov, zato je temu 

ustrezno nastala tudi potreba po zagotavljanju sredstev v državnem proračunu zvezi društev 

invalidov vojn (področje civilnih invalidov vojne) kot enega izmed društev vojnih invalidov. 

Predlagana sredstva za sofinanciranje zveze društev invalidov vojn Slovenije vključujejo 

sredstva za delovanje zveze na področjih: sodelovanja pri ustanovitvi Evropske zveze 

invalidov vojn in sodelovanje z njo, mednarodnega sodelovanja z nacionalimi organizacijami 

invalidov vojn, delovanja na področju usklajevanja varstva invalidov vojn, udeleževanja na 

mednarodnih sejmih in simpozijih z namenom seznanjenja z najnovejšimi možnostmi na 

področju zagotavljanja tehničnih in ortopedskih pripomočkov. 

4542 SOFINANCIRANJE DRUŠTVA TIGR 3.307.000,00 SIT 

Ta proračunska postavka je bila uvedena s sprejetjem proračuna za leto 1998. Predlagana 

višina sredstev obsega sredstva za zagotovitev delovanja društva, sodelovanje pri postavitvi 

spominskih obeležij, okrogle mize, organizacijo in udeležbo na spominskih svečanostih, 

zbiranje dokumentacije in gradiva, povezanih z delovanjem TIGR, predavanja, izdaje 

publikacij. 

4904 SOFINANCIRANJE ZZB-NOV 174.741.000,00 SIT 

Na podlagi zakona o financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije 

(Ur.l. RS št. 8/90) se sredstva za delovanje zveze zagotavljajo v proračunih družbenopolitičnih 

skupnosti. Sredstva za financiranje zveze se zagotavljajo na podlagi letnega programa dela 
zveze za namene, kot je to določeno za sredstva za delo organov države in občin. 

Predlagana višina sredstev obsega sredstva za redne in posebne programe dela Zveze združenj 

borcev in udeležencev NOB Slovenije in 65. območnih združenj borcev in udeležencev NOB, 

stroške redne dejavnosti, stroške dela, stroške sklicev skupščine in delovnih teles pri GO ZZB, 

stroške prireditev v znamenju 55. letnice osvoboditve koncentracijskih taborišč, aktivnosti na 

mednarodnem področju, stroške izvedbe aktivnosti na socialno-zdravstvenem področju, 

stroške založniške dejavnosti. 
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6180 SOFINANCIRANJE ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA 

SLOVENIJO 

49.895.000,00 SIT 

Pravna podlaga je določena z Zakonom o društvih (Ur.l. RS št.60/95) ter na njegovi podlagi 

izdanim Pravilnikom o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na 

področju vojnih veteranov in urejanju vojnih grobišč (Ur.l. RS št. 68/96). Združenje veteranov 

vojne za Slovenijo je organizacijsko v skladu s Statutom razdeljeno na 13 pokrajinskih 
odborov in 48 območnih odborov. 

V predlagani višini sredstev so vsebovana sredstva za izvajanje letnega programa dela, za 

delovanje pokrajinskih in območnih odborov, pomoč pri uveljavljanju pravic upravičencem in 

njihovim svojcem na podlagi veljavnih predpisov. 

6181 SOFINANCIRANJE ZDRUŽENJA "SEVER" 9.803.000,00 SIT 

Pravna podlaga za predlagani obseg sredstev v tej postavki je enaka kot v predhodni točki te 

obrazložitve. Predlagana višina sredstev predstavlja sredstva za izvajanje delnega 

sofinanciranja dejavnosti združenja oz. letnega programa: zagotovitev materialno tehničnih 

pogojev za delovanje združenja, sodelovanje z domačimi in tujimi veteranskimi organizacijami, 

spominske svečanosti, letna skupščina, projekt "Policija med vojno" in podobno. 

6846 SOFINANCIRANJE ZVEZE DRUŠTEV 

MOBILIZIRANIH SLOVENCEV V NEMŠKO VOJSKO 
6.072.000,00 SIT 

Pravna osnova za financiranje zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko je v 

povezavi z Ustavo Republike Slovenije in novo sistemsko zakonodajo, konkretno je to Zakon 

o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS št. 63/95, 8/96, 44/96 in 70/97). Zveza društev mobiliziranih 

Slovencev v nemško vojsko je ena izmed zvez društev s področja delovanja žrtev vojnega 

nasilja. 

V navedeni postavki so predlagana sredstva za sofinanciranje delovanja. Zveze društev 

mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945: za funkcionalne stroške zveze, 

območnih in občinskih odborov, stroške upravnih in sodnih postopkov pri uveljavljanju pravic 

odškodninskih zahtevkov mobilizirancev, založništvo, izvajanje socialnih pomoči, članarina v 

nemškem združenju žrtev vojne. 

6847 SOFINANCIRANJE ZVEZE DRUŠTEV IZGNANCEV 

SLOVENIJE 

8.215.000,00 SIT 

Pravna osnova za predlagani namen sofinanciranja zveze društeV izgnancev Slovenije smiselno 

izhaja iz posebnega varstva žrtvam vojnega nasilja po ustavi Republike Slovenije in nove 

sistemske zakonodaje, konkretno Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS št. 63/95, 8/96 in 

44/96). Zveza društev izgnancev Slovenije je ena izmed zvez društev s področja delovanja 
žrtev vojnega nasilja. 

Iz te postavke se bo financiralo delo organov društva, organizacija in izvedba letne 

konference, dejavnost društva: izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in nalog v zvezi z 
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zakonom o poplačilu vojne odškodnine, zbiranje, urejanje, pridobivanje in publiciranje 

dokumentacije, povezane z izgnanstvom in vojno odškodnino, pomoč pri pripravi zasnov in 

postavitvi spominskih obeležij izgnancem, pomoč pri organiziranju in udeležbi na spominskih 

svečanostih v tujini ter članarina za mednarodne organizacije, zbiranje in urejanje muzejskega 

gradiva, izdajanje Vestnika... 

V letu 2000 namenjamo dodatna sredstva Združenju žrtev okupatorjev 1941- 45 Kranj, ki je 

nastalo iz potrebe, da žrtvam nacifašizma pomaga do pravične vojne odškodnine. Izhajajoč iz 

te osnovne opredelitve, namena in ciljev ustanovitve združenja le-to svoje delovanje snuje na 

naslednjih nalogah: 

• zbiranje podatkov za izstavitev zahtevkov žrtev okupatorjev, 

• pridobivanje originalnih dokumentov in verodostojne domače dokumentacije, 

• povezovanje in sodelovanje vseh obstoječih organizacij preganjanih žrtev okupatorjev, 

• navezovanje stikov s sorodnimi organizacijami in institucijami v Evropi, 

• vzpodbujanje posameznikov ali skupin za raziskavo vojne zgodovine o izvajanju genocida 

med slovenskim narodom. 

Pravna podlaga za predlagan namen sofinanciranja Združenja izhaja iz posebnega varstva 

žrtvam vojnega nasilja po Ustavi Republike Slovenije in Zakona o žrtvah vojnega nasilja. 

7874 SOFINANCIRANJE ZVEZE DRUŠTEV VOJNIH 

INVALIDOV SLOVENIJE IN ZVEZE VOJNIH INVALIDOV 

V ZAMEJSTVU 

33.005.000,00 SIT 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l.RS št. 63/95, 19/97 in pop.21/97) se vojni invalidi 

skladno z zakonom združujejo v društva vojnih invalidov, zato je temu ustrezno nastala tudi 

potreba po zagotavljanju sredstev v državnem proračunu. 

Predlagana sredstva za sofinanciranje zveze vojnih invalidov Slovenije zajemajo sredstva za 

sofinanciranje programov društev vojnih invalidov (vojaški vojni invalidi in vojaški mirnodobni 

invalidi) na področju socialnozdravstvenega varstva, pomoč socialno šibkim vojnim invalidom 

pri letovanju, sodelovanje z vojnimi invalidi NOB v sosednih državah... 

Ta postavka vključuje tudi sredstva za delovanje zveze vojnih invalidov v zamejstvu: v 

Republiki Italiji na podlagi Sklepa Vlade R Slovenije št. 590-12/90-1/3-8 z dne 16.12.1992, v 

Republiki Avstriji na podlagi Sklepa Vlade R Slovenije št. 599-00/98-2 (N) z dne 18.03.1999. 

Za zvezo vojnih invalidov v zamejstvu predlog obsega sredstev vsebuje sredstva za delovanje 

zveze, izvajanje in dodeljevanje različnih socialnih pomoči zelo starim in socialno ogroženim 

upravičencem, izvajanje socialno-varstvenih pravic borcev, vojaških invalidov in njihovih 

družinskih članov v zamejstvu, oskrba vojnih grobišč v zamejstvu. 

3 PROGRAMI 

2651 RAZVOJNI PROGRAMI - DRUŽINA 

2198 VZDRŽEVANJE IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH 

SISTEMOV SOCIALNEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH 

89.955.000,00 SIT 
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PREJEMKOV 

Sredstva so namenjena za razvoj in izdelavo novega aplikativnega sistema centrov za socialno 

delo za enotno podporo centralnemu izplačevanju na področju rejništva, centralnim izplačilom 

po zakonu o starševstvu in družinskih prejemkih, za enotno ureditev valorizacije preživnin, 

poenotenju postopkov in centralnemu izplačilu dajatev po zakonu o socialnem varstvu. Enotna 

uporaba računalniških aplikacij bo prispevala k poenotenju procesov in učinkovitejšemu delu 

referentov. Z vzpostavitvijo informacijskega sistema na centrih za socialno delo bo omogočena 

tudi izmenjava zakonsko določenih podatkov z Zavodom za zaposlovanje, Zavodom za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčno upravo RS in drugimi institucijami. 

Del sredstev je namenjen tudi za vzdrževanje računalniškega programa za socialno varstvo ter 

za dopolnjevanje računalniškega programa za podporo izvajanju zakona o družinskih 

prejemkih na centrih za socialno delo ter za vzdrževanje priklopov CSD na HKOM. 

2661 RAZVOJNI PROGRAMI V ZAPOSLOVANJU - APZ 

2199 SOFINANCIRANJE REGIJSKIH PROJEKTOV IN 

RAZVOJA DELOVNIH MEST 

130.000.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena razvoju ustrezne infrastrukture za uspešno izvajanje Akcijskega 

programa zaposlovanja za leti 2000 in 2001, še posebej z vidika regionalizacije programov 

zaposlovanja in pripravi na implementacijske infrastrukture za izvajanje evropske strukturne 

politike na regionalnem in lokalnem nivoju. Mrežo 10 regionalnih razvojnih agencij bodo 

sofinancirala vsa ministrstva, ki so zadolžena za regionalni razvoj, ministrstvo za delo pa 

predvsem aktivnosti povezane z razvojem zaposlovanja.Poleg tega so sredstva namenjena za 

sofinanciranje delovanja 13-15 lokalnih partnerstev pri pripravi in izvedbi programov 

aktiviranja zaposlitvenih potencialov. Prednost bodo imeli programi iz območij z 

nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. 

4438 PRISPEVKI DELODAJALCEM ZA NOVOZAPOSLENE 690.000.000,00 SIT 

S tem ukrepom pospešujemo zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, starejših brezposelnih, 
prejemnikov denarnih nadomesti in mladih ter še posebej zaposlovanje pri malih delodajalcih in 

samozaposlovanje. Povračila prispevkov se izvajajo v skladu z 48.a členom Zakona o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. V letu 2000 bo morala Vlada RS 

sprejeti določene ukrepe v okviru zakona, ki bodo omogočili diferenciran pristop pri povračilu 

prispevkov, upoštevaje stopnjo brezposelnosti na posameznem območju, ciljno skupino 

brezposelnih in območja s posebnimi razvojnimi problemi, pri povračilu prispevkov 

delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo. Ocenjujemo, da bo v letu 2000 s pomočjo tega 

ukrepa povrnili delodajalcem stroške za prispevke, ki so jih delodajalci zaposlili v letu 1999 in 
spodbudili 3000 novih zaposlitev oz. samozaposlitev . 

5513 ZAPOSLOVANJE S SKRAJŠANIM DELOVNIM 

ČASOM 

100.000.000,00 SIT 

Sofinanciranje stroškov skrajševanja delovnega časa je namenjeno kot pomoč podjetjem pri 

prestrukturiranju. S tem se omogoča ohranitev večjega števila delovnih mest, saj bi podjetja 

brez te pomoči delavce odpustila. Sredstva bodo omogočila ohranitev 200 delovnih mest. 
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5904 POMOČ PRI PRESTRUKTURIRANJU PODJETIJ IN 

INVESTICIJE V RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 
390.000.000,00 SIT 

V okviru te postavke so sredstva namenjena povečevanju fleksibilnosti zaposlenih in na ta 

način ohranjanju njihovih zaposlitev. Za dosego tega bomo sofinancirali usposabljanje in 

izobraževanje zaposlenih in ključnih kadrov. 

Vzpodbujali bomo tudi usposabljanje vodstvenega kadra in trenerjev za kadrovsko prenovo 

podjetij. V okviru tega programa bo del sredstev namenjen tudi sofinanciranju vzpostavljanja 

skupnih tehnološko inovacijskih centrov podjetij ter začetku vzpostavitve kadrovskih servisov 

za mala podjetja. 

Sredstva bodo podjetja lahko pridobila v skladu z razpisnimi pogoji. 

5906 KREIRANJE DELOVNIH MEST ZA DOLGOTRAJNO 

BREZPOSELNE 

450.000.000,00 SIT 

S to postavko se uvaja po vzoru drugih evropskih držav, predvsem Francije in Nizozemske, 

nov instrument za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. Med 

brezposelnimi je več kot 60% dolgotrajno brezposelnih in med njimi več kot polovica starejših 

od 50 let, ki imajo zelo majhne možnosti za ponovno redno zaposlitev. Zaradi tega je za to 

skupino brezposelnih potrebno izdelati posebne zaposlitvene programe, ki jim bodo ob 

subvencioniranju zaposlitev s strani države omogočili delovno angažiranje, s ciljem 

preprečevanja socialne izključenosti. Ti programi bodo omogočali zaposlitve predvsem na 

socialno varstvenem področju, na področju izobraževanja in okolje varstvenem področju. 

7023 PRIPRAVA BREZPOSELNIH NA ZAPOSLITEV 4.701.000.000,00 SIT 

Program priprave na zaposlitev ostaja tudi v letu 2000 eden najpomembnejših programov 

aktivne politike zaposlovanja. Program obsega različne ukrepe, ki pomagajo brezposelnim, da 

se čimprej vrnejo v zaposlitev, pridobijo določena znanja in veščine, ki jim povečujejo 

konkurenčnost na trgu dela. V programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju 

zaposlitve, vključno s klubi za iskanje zaposlitve, bo predvidoma vključenih 10.600 

brezposelnih oseb. V programe, ki se izvajajo pri delodajalcih ali v ustanovah za poklicno 

usposabljanje, to je delovni preizkus, sofinanciranje stroškov uvajanje v delo, bo predvidoma 

vključenih 7000 brezposelnih oseb. V programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, 

ki se izvajajo v izobraževalnih institucijah in pri delodajalcih, bo predvidoma vključenih okrog 

5.500 oseb.V program izobraževanja brezposelnih, imenovan "Program 5000", ki ga za 

posamezno šolsko leto pripravita Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, 

družino in socialne zadeve, sprejme pa Vlada RS, bo v letu 2000 vključenih 7.900 

brezposelnih oseb, ki so začeli izobraževanje v šolskem letu 1999/00, v šolskem letu 2000/01 

pa bo vključenih na novo 4.000 brezposelnih v okviru programa 5000 za šolsko leto 2000/01. 

Ocenjujemo da bo v vse programe izobraževanja in usposabljanja v letu 2000 vključenih okrog 

35 tisoč brezposelnih, od tega 27.200 na novo v letu 2000. 

7024 POSPEŠEVANJE NOVEGA ZAPOSLOVANJA 450.000.000,00 SIT 

Pospeševanje novega zaposlovanja je eden zelo pomembnih ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja, v obliki sofinanciranja različnih kreditnih shem, katerih cilj je razvoj novih 
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delovnih mest, s katerimi vzpodbujamo povpraševanje po delavcih. Poleg tega bomo del 

sredstev te postavke namenili za aktivno razreševanje presežnih delavcev in brezposelnih oseb 

z vključitvijo v sklade dela. S tem obsegom sredstev bo mogoče vzpodbuditi nastanek 800 

novih delovnih mest in vključitev 500 oseb v sklade dela. 

7025 POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDNIH 

OSEB 

1.613.000.000,00 SIT 

Ta program vključuje dve vrsti aktivnosti oziroma ukrepov in sicer za ohranjanje delovnih 

mest invalidov ter usposabljanje in izobraževanje invalidov v skladu s potrebami na trgu dela. 
Poleg usposabljanja in izobraževanja zagotavljata Zakon o usposabljanju in zaposlovanju 

invalidov ter Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti invalidom tudi 

prilagoditve delovnih mest, subvencije plač ter sredstva za nova delovna mesta. V letu 2000 

bomo s sredstvi za namen usposabljanja in zaposlovanja invalidov zagotavljali subvencije 

invalidskim podjetjem za 5.500 zaposlenih invalidov ter 1.500 omogočili usposabljanje glede 

na potrebe trga dela in njihove preostale delovne zmožnosti. Poleg tega bomo iz te postavke 

pokrili stroške razvoja novih metodologij za delo z invalidi ter delovanje socialnih podjetij, ki 

so namenjena usposabljanju in delovnemu angažiranju invalidov in drugih težko zaposljivih 

oseb. 

7029 JAVNA DELA 6.450.000.000,00 SIT 

Predvidena sredstva v proračunu omogočajo povečanje obsega vključitev v javna dela 

za 15% glede na leto 1999 oziroma za vključitev 6150 brezposelnih povprečno mesečno v 

programe javnih del. V letu 2000 načrtujemo vključitev 12.200 brezposelnih oseb. 

Glede na neugodno strukturo (izobrazbeno, starostno, velik delež dolgotrajno brezposelnih) 

brezposelnih bodo tudi v letu 2000 javna dela eden ključnih programov razreševanja 

brezposelnosti. Programi so pomembni tudi z vidika vključevanja različnih partnerjev, 

predvsem lokalnih skupnosti in nacionalnih institucij, ki zagotavljajo izvedbo programov in 

tudi delno financiranje.Namenjeni so vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali 

razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih. Programi se bodo tudi v letu 2000 izvajali 

predvsem na naslednjih področjih: socialnovarstvenem, izobraževalnem, kulturnem, 
naravovarstvenem komunalnem in kmetijskem. V letu 2000 bodo vključeni v javna dela 

praviloma zaposleni s skrajšanim delovnim časom ( tri četrtine polne delovne obveznosti), 

preostala četrtina časa bo namenjena izobraževanju in aktivnemu iskanju redne zaposlitve. 

Prednostne skupine vključenih v programe javnih del bodo starejši, dolgotrajno brezposelni in 

mladi brez poklicnih kvalifikacij, saj so prav te skupine najtežje zaposljive in praviloma tudi 

uživalci pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti ali drugih socialno varstvenih pravic. 

7871 AKTIVNO RAZREŠEVANJE PRESEŽNIH DELAVCEV 330.000.000,00 SIT 

V letu 2000 bo dokončan vladni Projekt prestrukturiranja podjetij v katerega je vključenih 43 

podjetij. Nosilec projekta je Slovenska razvojna družba. Ministrstvo za delo, družino in 

socialne zadeve pa sodeluje pri razreševanju kadrovske problematike. Tako bo ministrstvo v 

okviru razpoložljivih sredstev sofinanciralo izvedbo kadrovske prenove, veČina sredstev iz te 

postavke bo namenjena aktivnemu razreševanju trajno presežnih delavcev v skladih dela. Del 
sredstev pa bo namenjen tudi razreševanju presežkov, invalidov ter razvoju ključnih kadrov v 
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državnih podjetjih s ciljem prestrukturiranja proizvodnje in preprečevanja prehoda zaposlenih v 
teh podjetjih v odkrito brezposelnost. 

8674 POMOČ PRI SAMOZAPOSLOVANJU 610.000.000,00 SIT 

V letu 2000 bomo nadaljevali s pospeševanjem samozaposlovanja brezposelnih s tem, da jim 

bomo omogočali izobraževanje in usposabljanje za uspešen začetek samostojne aktivnosti in 
nepovratna ali povratna sredstva kot materialno pomoč na začetku poslovanja. Posebno 

pozornost bomo namenili vzpodbujanju podjetniške miselnosti pri mladih in brezposelnih. 

Posebej bomo vzpodbujali samozaposlovanje na podeželju , v domači in umetni obrti ter v 

sodelovanju z drugimi partnerji na nacionalnem in lokalnem nivoju sofinancirali razvoj 

različnih kooperativ. Glede na premajhno zastopanost žensk v podjetništvu bomo z novimi 

načini vzpodbujali podjetništvo žensk. Poleg standardnih aktivnosti bomo sofinancirali 

posebne projekte kot so Pospeševanje podjetniške ustvarjalnosti mladih, Pospeševanje 

poklicnega uveljavljanja žensk in Podjetniška prenova podeželja. 

V programe informiranja in izobraževanja za samozaposlovanje oziroma podjetništvo bo 

predvidoma vključenih 8.000 oseb, svojo samozaposlitev pa bo realiziralo 1.600 brezposelnih. 

5511 RAZVOJ NOVIH POKLICEV IN POKLICNIH 

KVALIFIKACIJ 

15.000.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je po Zakonu o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 12/96) in zakonom o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju ( Ur.l. RS št. 12/96) skupno s socialnimi partnerji zadolženo za razvoj 

nomenklature poklicev . Nomenklatura poklicev predstavlja osnovo za načrtovanje poklicno 
izobraževalnih programov oziroma certifikatov. Ministrstvo mora razviti certifikatni sistem 

poklicnih kvalifikacij kot dopolnilo klasičnemu sistemu poklicnega izobraževanja, predvsem za 

odrasle, ter razviti take programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki dajejo 

javno veljavna potrdila. Te naloge so nujne za pospeševanje razreševanja problema 

brezposelnosti. Izvajalec teh nalog bo Center RS za poklicno izobraževanje. 

"~V~ 
5512 MREŽA POKLICNO INFORMACIJSKIH CENTROV 22.000.000,00 SIT 

Hitre spremembe na trgu dela zahtevajo od brezposelnih, zaposlenih in šolajoče mladine 

poznavanje trendov na trgu dela, poznavanje poklicev, razvoj poklicev ter možnosti za 
izobraževanje ter zaposlovanje. S pomočjo PHARE smo v letu 1999 v Sloveniji vzpostavili 

prvi Center za informiranje in poklicno svetovanje v Ljubljani, ki daje zainteresiranim vse 

informacije, potrebne za poklicno odločanje posameznika. Glede na visoko stopnjo 

brezposelnosti v drugih regijah je nujna vzpostavitev takih centrov tudi v teh okoljih. Sredstva 

omogočajo vzpostavitev še enega centra, ob tem pa bo nujno potrebno sodelovanje tudi 
lokalnih in drugih partnerjev. 

5514 SKLAD ZA RAZVOJ IN USPOSABLJANJE 

ČLOVEŠKIH VIROV MB 

80.000.000,00 SIT 

Sklad za razvoj človeških virov Maribor je ustanovljen z namenom razvoja novih programov 

usposabljanja in izobraževanja glede na potrebe regije ter zato, da zagotovi informacije o 

potrebah in možnostih usposabljanja in izobraževanja v Podravski regiji. V letu 2000 bo sklad 
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nadaljeval z razvojem novih programov usposabljanja managementa v malih in srednjih 

podjetjih, razvojem programov za usposabljanje zaposlenih in brezposelnih v skladu s 

potrebami delodajalcev tega območja. 

Poleg države sodelujejo pri financiranju in upravljanju sklada lokalne skupnosti ter združenja 

delodajalcev. 

8663 RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

ODRASLIH 

108.000.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je po Zakonu o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 12/69), Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. 

L. 12/96) zadolženo za oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih ter razvoj 
programov usposabljanja in institucij izobraževanja odraslih. Andragoški Center Slovenije in 

Center RS za poklicno izobraževanje bosta razvila metode za vzpodbujanje vseživljenjskega 

učenja, izdelala osnove za izboljšanje možnosti učenja s pomočjo informacijske in 

komunikacijske tehnologije in druge aktivnosti, ki bodo povečevale možnosti za zaposlovanje. 

2662 RAZVOJNI PROGRAMI V ZAPOSLOVANJU - OSTALO 

"V- 
5908 PRIZNANJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 4.400.000,00 SIT 

V letu 1999 je bil na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

sprejet Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 5/99). 
Pravilnik določa, da lahko minister za delo, družino in socialne zadeve vsako leto podeli 

največ tri nagrade in največ tri priznanja za izjemne dosežke na področju zaposlovanja. 

Minister določi vsakoletno višino nagrad na osnovi objavljenega razpisa za podelitev nagrad in 

priznanj, na katerega se lahko prijavijo delodajalci, ki so z vlaganji v posodobitev delovnih in 

tehnoloških procesov zaposlovali večje število delavcev oz. v daljšem časovnem obdobju 

ohranjali večje število delavcev, ki so dosegli izjemne dosežke na področju podeljevanja 

kadrovskih štipendij, pri zaposlovanju invalidov ter prispevali k razvoju zaposlovanja v 

Sloveniji oz. prispevali k izboljšanju kvalitete dela in k učinkovitejšemu uveljavljanju 

programov na področju zaposlovanja. 

7869 SPREMLJANJE, NADZOR IN EVALUACIJA APZ 34.707.000,00 SIT 

Sredstva na postavki bodo namenjena pokrivanju stroškov, za vzpostavitev sistema 

spremljanja, nadzora in evaluacije aktivne politike zaposlovanja. V naslednjih dveh letih 

namenja ministrstvo nadzoru nad izvajanjem programov APZ posebno težo in namerava v ta 
namen angažirati večje število neodvisnih institucij, ki bodo izvajale kontrolo, nadzor ter za 

ministrstvo pripravljale ustrezne evalvacijske programe in uresničevanje akcijskega programa 

zaposlovanja. 

2671 RAZVOJNI PROGRAMI VSOCIALI 

2197 RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA POTREBE 

INVALIDOV 

3.011.000,00 SIT 
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Za invalide je izredno pomemben dostop invalidov do Interneta. Na ta način se jim poveča 

možnost komuniciranja z okoljem in se jim tako zmanjša njihova izoliranost. Prva pogodba z 

Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana za individualni 

dostop invalidov do Interneta je bila sklenjena v novembru 1996. Število invalidov, ki jim 

ARNES omogoča dostop do Interneta, se povečuje, obseg sredstev pa se po dogovoru vsako 

leto poveča za indeks inflacije. Na ta načinje planirana tudi postavka za leto 2000. 

2487 RAZISKAVE, RAZVOJ 65.000.000,00 SIT 

Sredstva za raziskave in razvoj so namenjena za izvedbo raziskovalnih in razvojnih projektov z 

vseh področij dela ministrstva, predvsem kot strokovnih osnov za pripravo sistemskih 

predpisov. 

3659 DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH 

PODROČJIH 

3.500.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena plačilom avtorskih pogodb, plačilom po pogodbah o delu, sodnim 

stroškom in odvetniškim ter notarskim storitvam z različnih področij dela. 

4077 STROKOVNO USPOSABLJANJE DELAVCEV 

SOCIALNEGA VARSTVA 

23.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. 1. RS, št. 54/92). Strokovno usposabljanje v 

skladu s Pravilnikom o izobraževanju in strokovnem usposabljanju delavcev na področju 

socialnega varstva organizira Socialna zbornica, kar je ena od nalog, za katere je plačana na 
postavki 4076. Sredstva na tej postavki so namenjena strokovnim delavcem in strokovnim 

sodelavcem, del sredstev pa tudi usposabljanju laičnih delavcev in sicer za različne programe 

permanentnega strokovnega usposabljanja ter za pomoč pri vključevanju v programe za 
pridobitev strokovne izobrazbe. Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje izvedbe potrjenih 

programov usposabljanja strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in drugih delavcev 

zaposlenih na podroeju socialnega varstva ter sofinanciranje izobraDevanja strokovnih 

delavcev in strokovnih sodelavcev zaposlenih na podroeju socialnega varstva.. Izvedljivost 

nacionalnega programa socialnega varstva je v tesni povezavi z nadaljnjim usposabljanjem, ki 

zagotavlja večanje strokovne moči neposrednih izvajalcev s pridobivanjem novih in dodatnih 

znanj. 

7190 PRIZNANJA SOCIALNEGA VARSTVA 4.400.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.54/92 in 41/99). Vrsto in 

višino nagrad, kriterije ter postopek za podelitev nagrad kot najvišjega državnega priznanja na 

področju socialnega varstva predpisuje pravilnik. V letošnjem letuje bil sprejet nov Pravilnik o 

nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.74/99). 

Zaradi te spremembe, ki poleg jasnejših kriterijev, pogojev in postopkov, pomeni, da tudi 

prejemniki priznanj prejmejo denarno nagrado, je postavka v letošnjem letu nekoliko višja. 

Podeljeni bosta največ dve nagradi za izstopajoče kakovostno in strokovno delo in ena 

nagrada za življenjsko delo ter tri priznanja. Višina nagrade in priznanja se v odstotkih vežeta 

poročevalec, št. 74/VII 1298 26. oktober 1999 



na višino povprečne plače v RS. Nagrade in priznanja podeli vsako leto minister za delo, 

družino in socialne zadeve na posebni svečanosti. 

4996 STANOVANJSKE SKUPNOSTI   44.000.000,00 SIT 

V skladu s predvidenim delovanjem novih stanovanjskih skupin za invalidne osebe in osebe s 

težavami v duševnem zdravju, so predvidena sredstva namenjena za nakup ustreznih 

prostorov. Ocenjujemo, da bo možno s temi sredstvi tako kot v preteklih letih zagotoviti 

nakup dveh stanovanjskih enot. 

7881 INTERVENCIJE SOCIALNEGA VARSTVA 47.849.000,00 SIT 

Glede na dokaj dotrajane objekte, v katerih se nahajajo socialno varstveni zavodi, se žal vse 

večkrat dogodijo neplanirane in nepričakovane situacije, ki zahtevajo interventno ukrepanje za 

zavarovanje človeških življenj in premoženja. 

1045 DOM PARAPLEGIKOV 25.000.000,00 SIT 

Zveza paraplegikov Slovenije gradi, zaradi izgubljenega objekta ob hrvaški obali, nadomestni 

objekt v Strunjanskem zalivu, za katerega je že pridobila v last parcelo, pripravila investicijski 

program, projektno nalogo, soglasja, lokacijsko in gradbeno dovoljenje ter sklenila gradbeno 

pogodbo. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predlaga, da RS kot investicijski transfer 

zagotovi delno pomoč države pri izgradnji tega objekta. 

1047 CENTRI ZA POMOČ NA DOMU-ZAGONSKI STROSKI 35.000.000,00 SIT 

V skladu s Programom razvoja varstva starejših za obdobje do leta 2005 je bila načrtovana 

ustanovitev regijskih centrov za pomoč na domu. Program je predvideval, da bo država 

prispevala 30% zagonskih stroškov za ustanovitev 10 regijskih centrov. Na podlagi poziva 
občinam za ustanovitev centrov je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sprejelo 

sklep o sofinanciranju zagonskih stroškov za začetek delovanja centrov v Kopru in Novi 

Gorici, Postojni, Jesenicah in Grosupljem. V letu 2000 bo ministrstvo poziv ponovilo, da bi 

stimuliralo ustanovitev centrov tudi na drugih območjih. S sredstvi iz te postavke bo 

ministrstvo sodelovalo pri pokrivanju zagonskih stroškov. 

2681 RAZVOJNI PROGRAMI - ŽRTVE VOJNE 

7197 VZDRŽEVANJE GROBOV V RS 25.200.000,00 SIT 

Pravno podlago za financiranje navedenega področja predstavlja Zakon o zaznamovanju in 

vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji 

(Ur.l. SFRJ, št. 60/75). 

V okviru te postavke se bodo financirale potrebe vzdrževanja, obnov, odkupa zemljišč ter 

določene intervencije in komemoracije za pokopališča in grobove v Republiki Sloveniji po 

zakonu. 
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7198 VZDRŽEVANJE GROBOV V TUJINI  2.700.000,00 SIT 

Pravno podlago za financiranje navedenega področja predstavlja Zakon o pokopališčih in 

grobovih borcev v tujini (Ur.l. SFRJ št. 29/73 in 29/76). V okviru te postavke se bodo 

financirale potrebe vzdrževanja, obnov ter komemoracij za* pokopališča in grobove borcev v 

tujini. 

"V" 
7867 VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN 

OBDELAVA PODATKOV PO VOJNIH ZAKONIH 
80.000.000,00 SIT 

V okviru te postavke se bodo financirali stroški vzdrževanja in izvajanja informacijakega 

sistema ter dodatnih del pri organih za varstvo vojnih invalidov in vojnih veteranov pri 

upravnih enotah v Republiki Sloveniji in obdelava podatkov-za izvajanje pravic - to je 

centralnega izplačevanja denarnih prejemkov upravičencem s področja Zakona o vojnih 

invalidih, Zakona o vojnih veteranih, Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona o posebnih 

pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 ter centralnega izvajanja plačil pravnim osebam za 

izvršene storitve upravičencem po že navedenih zakonih. 

Za leto 2000 smo upoštevali naslednje: 

• Sistem je z vključitvijo pravnih oseb in komisij v izplačevanje dosegel svoj predvideni 

obseg, tako da se izvajanje in vzdrževanje sisitema Kurir ne bo več povečevalo. 

• Prvih šest mesecev v letu 1999 je pokazalo, da se je obseg vzdrževanja in izvajanja 

stabiliziral. 

• Inflacija v letih 2000 in 2001 bo 6,5 % na let nem nivoju. 

• DDV se ne bo spreminjal in bo ostal 19 %. 

• Storitve izobraževanja referentov pokriva C VI. 

Vsebina vzdrževanja in izvajanja je že zajeta v pogodbah za leto 1999. Povzamemo lahko, da: 

• Vzdrževanja sestavljajo vse aktivnosti, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema. Med te 

aktivnosti sodijo predvsem dopolnjevanje programom glede na zahteve uporabnikov, 

spremembe informacijskega okolja in spremembe zakonodaje, odpravljanje zastojev pri 

uporabnikih, odpravljanje skritih napak v programih in daljinsko uporabniško pomoč. 

• Izvajanje aktivnosti prevzema podatkov in upravnih enot in priprava dokumentov za 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo za finance in za posamezne 
poslovne banke. Tako izvajanje vsebuje podatke za mesečna izplačila upravičencem, ter 

redna izplačila pravnim osebam in zdravniškim komisijam. 
V okviru storitev se bodo izvedla naslednja dela: 

• vodenje in organiziranje dela ter zahtevnejša tehnična svetovanja; 

• načrtovanje rešitev in presoja kakovosti; 

• instalacije, servisi in uporabniška podpora; 

• programiranje in poslovno skrbništvo. 

V letu 2000 bomo izvedli še en večji projekt, s katerim bomo del sedanjih programov 

preprogramirali in prenesli v drugo okolje. Opremljenost upravnih enot namreč sedaj dovoljuje 

boljšo rešitev programov za izplačevanje. S takšno rešitvijo bomo dosegli hitrejše delovanje. 

izplačil, enostavnejšo obdelavo podatkov za izplačevanje na strežniku in manj dela za 

referente. 
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2202 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GROBIŠČ V RS IN 

TUJINI 
12.500.000,00 SIT 

V letu 1999 zaključena I. faza obnove grobišča v Gorjanskem se bo v letu 2000 nadaljevala z 

zaključkom II. faze. 

6661 GROBIŠČA - TEHARJE, KOČEVSKI ROG IN DRUGA 

OBELEŽJA POVOJNIH POBOJEV 
50.000.000,00 SIT 

V letu 2000 bodo potekala dela v skladu z odločitvami komisije za razreševanje vprašanj, 

povezanih predvsem z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem Rogu, dokončanje 

I.faze grobišča v Teharjih in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji. 

2684 RAZVOJNI PROGRAMI - INVESTICIJE V J A VNE ZA VODE 

5907 STROSKI IZVAJANJA INVESTICIJ V JAVNE 

ZAVODE 

9.200.000,00 SIT 

Ministrstvo v letu 2000 oblikuje novo proračunsko postavko, iz katere bo krilo stroške 

izvajanja investicij v javne zavode in sicer za pokritje stroškov oglaševanja, javnih razpisov v 

Uradnem listu RS, pokritje stroškov povezanih s postopkom vpisa državnega premoženja v 

upravljanje MDDSZ v zemljiške knjige, izvedbe javnih razpisov in popis stanja objektov in 

naprav javnih zavodov, katerih ustanovitelj je RS - MDDSZ. 

Na tej postavki bodo zagotovljeni tudi zagonski stroški po ustanovitvenih aktih za novo 

ustanovljene domove upokojencev, ki jih je potrebno zagotoviti že v času izvajanja investicije. 

1288 RAČUNALNIŠKA OPREMA CSD 40.000.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za opremljanje centrov za socialno delo z računalniško opremo, ki je 

nujno potrebna za vzpostavitev informacijskega sistema ministrstva na centrih za socialno 

delo: ureditev lokalnih računalniških omrežij, ureditev priklopov na HKOM, nabavo in 
namestitev manjkajoče strojne opreme (strežnik, delovne postaje), nabavo in namestitev 

standardne programske opreme (operacijski sistemi, pisarniške zbirke). Enotno opremljanje bo 

zagotovilo upoštevanje standardov Centra vlade za informatiko pri vseh vrstah opreme. 

2456 POSLOVNI PROSTORI ZRSZ 50.000.000,00 SIT 

Predvidena sredstva bodo uporabljena za v letu 1999 pričete investicije ter opremo UD 

Ribnica. 

4441 NAKUP SLUŽBENIH VOZIL ZA SOCIALNO 

VARSTVENE ZAVODE 

12.351.000,00 SIT 

Ministrstvo bo v letu 2000 sredstva namenilo za nakup vozil, potrebnih za prevoze varovancev 

VDC. 
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4442 POSLOVNI PROSTORI CSD 300.000.000,00 SIT 

Ministrstvo načrtuje iz predvidenih sredstev nadaljevati izgradnjo CSD Novo mesto in nabaviti 

opremo za pričetek dela tega CSD v novem objektu, adaptirati v letu 1998 kupljene prostore 

CSD Jesenice, izvesti nakup poslovnih prostorov CSD Koper ter pričeti z gradnjo oziroma z 

nakupi za tiste CSD, kjer je investicijska dokumentacija potrjena in je v taki fazi, da bo 

realizacija mogoča (Sevnica, Trbovlje, Škoija Loka in drugi). 

4443 POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA VDC 350.000.000,00 SIT 

Predvidena sredstva bo ministrstvo namenilo dograditvi in opremi VDC Kranj in Črnomelj ter 

za pričetek gradnje VDC Domžale, Slovenske Konjice, Nova Gorica in pripravljalna dela za 

VDC Zagorje in Žalec ter za nujen nakup funkcionalnih zemljišč in potrebne opreme za VDC. 

4444 POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA ZAVODOV ZA 

USPOSABLJANJE 

450.000.000,00 SIT 

V letu 2000 bodo predvidena sredstva na tej postavki zadoščala le za pričetek gradbeno 
obrtniških in inštalacijskih del nadomestne gradnje Zavoda za usposabljanje Dornava ter 

pridobitev investicijske dokumentacije Zavoda za usposabljanje otrok in mladostnikov v 

Dobrni. 

6195 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV 

250.000.000,00 SIT 

V letu 2000 načrtujemo izvedbo več nujnih investicijsko vzdrževalnih del v socialno varstvenih 

zavodih, katerih popolne pobude je ministrstvo ocenilo kot nujno prioritetna, v okviru 

zagotovljenih finančnih sredstev, ki žal ne zadoščajo za izvedbo vseh prepotrebnih 

investicijsko vzdrževalnih del na objektih v lasti države. 

6196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZRSZ 53.000.000,00 SIT 

Izvedba nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del v Uradih za delo in Območnih enotah 
Zavoda RS za zaposlovanje. 

6848 ZAGOTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN OPREMA 

POSEBNIH SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODOV 

233.409.000,00 SIT 

Predvidena sredstva bodo v letu 2000 porabljena za razreševanje prostorske problematike v 

Zavodu Prizma (Ponikve), Stari Gori in Socialno varstvenem zavodu Dutovlje. 

7884 PROGRAM MREŽE DOMOV ZA STAROSTNIKE 1.171.217.000,00 SIT 

Ministrstvo bo nadaljevalo realizacijo programa razvoja varstva starejših na področju 

socialnega varstva do leta 2005, z zaključitvijo izgradnje DU Logatec in nadaljevanjem 

gradnje DU Prevalje in pričetkom gradnje DU Ljutomer. V tem letu se načrtuje tudi pričetek 

gradnje DU Maribor in priprava dokumentacije za DU Ljubljana ter izgradnjo dnevnih centrov 

ter nakup opreme za le-te. 
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2685 RAZVOJNI PROGRAMI - INVESTICIJE V UPRA VI 

~v~ 
2910 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 85.440.000,00 SIT 

DRŽAVNIH ORGANOV 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana za male investicije, nakup 
potrebne pisarniške in druge opreme ter za nakup nujne računalniške in programske opreme za 

novozaposlene ter najnujnejše zamenjave iztrošene opreme v odpisu. Zaradi načrtovane selitve 

ministrstva na novo lokacijo je večji del sredstev načrtovan za zagotovitev opreme za 

vzpostavitev lokalne računalniške mreže za 150 uporabnikov na novi lokaciji. 

2691 RAZVOJNI PROGRAMI - DONACIJE 

4433 SOFINANCIRANJE PHARE PROGRAMOV 34.900.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mora v skladu s nacionalnim programom za 

uresničitev prilagoditve pravnemu redu Evropske Unije in s tem v povezavi prevzemom 

novih nalog vzpostaviti ustrezno organizacijsko strukturo za spremljanje in izvajanje politike 

Evropskega socialnega sklada (ESF) in akcijskega programa zaposlovanja (APZ). Sredstva na 

tej postavki se bodo koristila za vzpostavitev agencije za spremljanje in izvajanje politike ESF 

in akcijskega programa zaposlovanja pri MDDSZ . Prvenstvene naloge agencije bodo v 
pripravi operativnega programa za razvoj človeških virov v sodelovanju z regijami in 

nacionalnimi organizacijami/zavodi, usposobitvi regij za integriranje programov razvoja 

človeških virov v regijske razvojne programe, svetovanju in koordinaciji regijskih programov 

oziroma projektov, usposabljanju izvajalskih organizacij v regijah ter v povezovanju in 

sodelovanju z drugimi izvajalskimi organizacijami (ACS, CPI, ZZZ...). 

2612 URAD ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

1010 PLAČE 

5986 PLACE 31.397.000,00 SIT 

Na postavki so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih. 

1020 MA TERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

4527 MATERIALNI STROŠKI 14.615.000,00 SIT 

Slovenija je v pogajalskih izhodiščih z EU za področje varnosti in zdravja pri delu potrdila, da 

se zaveda investicij v izboljševanje delovnih razmer kot posledica implementacije direktiv s 

področja varnosti in zdravja pri delu, hkrati pa tudi prednosti, ki jih prinaša zmanjšanje 

poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi delom. 

Slovenija je ob predložitvi pogajalskih izhodišč za vsako posamezno direktivo s področja 

varnosti in zdravja pri delu, podala časovni okvir za njihovo implementacijo in uveljavitev, 

razen za tiste direktive, pri katerih bo verjetno zahtevala prehodno obdobje. 
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Za izvajanje novih predpisov, ki bodo nastali na podlagi zgoraj omenjenih direktiv, bo 

Slovenija v času do njihove popolne uveljavitve seznanjala delodajalce in delojemalce o 

potrebnih spremembah in izboljšavah, ki bodo zahtevala določena finančna sredstva, zato so 

tudi predvideni roki za prilagoditve na nove zahteve večinoma proti koncu leta 2002. Hkrati z 

novimi obveznostmi in povečanimi investicijami zaradi sprejema novih predpisov se 

pripravljajo tudi predpisi, ki bodo povečali interes delodajalca v te investicije, saj bodo 

prednosti, ki jih bo imel ob varnejšem delu, manjšem številu poškodb pri delu, poklicnih 

bolezni in bolezni v zvezi z delom, večje. 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu je ena od glavnih oziroma prioritetnih nalog 

Urada RS za varnost in zdravje pri delu izdelava strokovnih podlag za izdelavo predpisov na 

področju varnosti in zdravja pri delu. Poleg predpisov, ki bodo narejeni na podlagi direktiv EU 

(za nekatera področja Slovenija do sedaj še ni imela predpisa), bo potrebno tudi revidirati oz. 

primerno popraviti obstoječe veljavne predpise. 

Glavna naloga večine delavcev, ki so zaposleni na Uradu, bo izdelava strokovnih podlag za 

predpise. Nekateri predpisi bodo zahtevali veliko interdisciplinarnega in tudi strogo specialno 

strokovnega znanja, ki jih bodo morali zaposleni pridobiti tudi iz tuje strokovne literature, s 

pomočjo udeležbe na strokovnih seminaijih in posvetovanjih itd. Poleg tega pa bo potrebno v 

pripravo strokovnih podlag vključiti tudi druge strokovnjake, predvsem za področja, za katera 

zaposleni na Uradu niso dovolj strokovno podkovani oz. nimajo dovolj izkušenj iz prakse. 

Področje varnosti in zdravja je namreč precej široko. Za izdelavo strokovnih podlag so 

potrebni strokovnjaki s področja varstva pri delu, strojništva, elektrotehnike, kemije in 

kemijske tehnologije, medicine dela, prava, kmetijstva, gozdarstva, fizike, informatike, 

metalurgije, organizacije dela itd. ♦ 

6850 MEDNARODNO SODELOVANJE 1.055.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena stroškom prevodov tuje strokovne literature, udeležbi na strokovnih 

seminarjih in konferencah ter kritju stroškov službenih potovanj. 

2685 RAZVOJNI PROGRAMI - INVESTICIJE V UPRA VI 

2912 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

DRŽAVNIH ORGANOV 
1.328.000,00 SIT 

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirana za male investicije, nakup 

potrebne pisarniške in druge opreme ter za nakup nujne računalniške in programske opreme za 

novozaposlene ter najnujnejše zamenjave iztrošene opreme v odpisu. 

2613 INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 

Proračun za leto 2000 temelji na dejanski porabi sredstev v letu 1999, predvsem na postavkah 

4528 materialni stroški in 7890 investicije. V letu 2000 se bodo najbolj povečevala sredstva 

na podkontih, ki so povezani s storitvami (obratovalni stroški - elektrika, voda, ogrevanje, 

poštne storitve, telefon itd). Na navedeni postavki tudi povečujemo sredstva na kontu 4023 

zaradi dodatnih desetih avtomobilov v letu 1999 in kontu 4024 zaradi službenih potovanj. 

1304 26. oktober 1999 



Službena potovanja se bodo glede na zahteve po inšpektorskem ukrepanju v skladu z novo 

zakonodajo povečevala. 

1010 PLAČE 

5987 PLACE 467.788.000,00 SIT 

Sredstva za plače so planirana v skladu z izhodišči. 

Sredstva vključujejo tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, povračil stroškov 
prehrane med delom, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, 

solidarnostnih pomoči. 

Sredstva za prispevke delodajalca so izračunana glede na potrebna sredstva za plače 

zaposlenih. 

1020 MA TERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

4528 MATERIALNI STROSKI 100.404.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za tekoče stroške dela inšpektorata (pisarniški material, obratovalne 

stroške, poštne in telefonske stroške, potne stroške, itd.). Poleg tega so sredstva namenjena za 

tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme ter za vključitev v enoten 

informacijski sistem nadaljnjih pet enot inšpektorata. 

7888 VARSTVENA OPREMA, VARSTVO PRI DELU 3.726.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za varstveno opremo inšpektorjev, ki je potrebna pri opravljanju 

inšpekcijskih nalog. 

7889 IZOBRAŽEVANJE 2.172.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju delavcev inšpektorata. 

2685 RAZVOJNI PROGRAMI - INVESTICIJE V UPRA VI 

7890 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

DRŽAVNIH ORGANOV 

13.233.000,00 SIT 

V proračunu za leto 2000 so planirana sredstva na postavki za nakup računalniške opreme v 

višini 12.233.000,00 SIT. 

Za leto 2000 predvidevamo izgradnjo dveh lokalnih računalniških mrež v enoti Celje in enoti 

Ljubljana za 12 in 15 uporabnikov. Povezavo z enotami potrebujemo zaradi poslovanja v 

aplikaciji SPIS in povezave enot z elektronsko pošto. Potrebne bodo nove standardne delovne 

postaje zaradi zamenjave dotrajanih, programsko in strojno zastarelih računalnikov, kar 

onemogoča priključitev v mrežo inšpektorata. V inšpektoratu je v uporabi še več kot polovica 
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računalnikov, ki se ne morejo vključiti v računalniško mrežo ali na njih ni mogoče instalirati 

novejše programske opreme (procesor 486 DX ali nižji). 

Inšpekcijsko nadzorstvo zahteva veliko terenskega dela. Glede na naravo tega dela 

predvidevamo tudi prenosne računalnike, saj se na terenu z njihovo pomočjo direktno pišejo 

upravni akti inšpektorata (zapisniki, prepovedi dela, odločbe). Trenutno imamo 13 prenosnih 

delovnih postaj z docking postajo, katere bo potrebno zaradi dolgotrajnosti zamenjati, saj so 

stroški vzdrževanja in popravil (ker ni rezervnih delov) vsako leto večji, dve postaji pa sta že 
izločeni. 

V letu 2000 predvidevamo, da bo potrebno poleg dveh novih strežnikov v enotah, nujno 

zamenjati datotečni strežnik v Uradu predstojnika na Parmovi 33. 

poročevalec, št. 74/VII 1306 26. oktober 1999 



Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

26: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999(2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
;2611 ^Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2610 Transferi družinam 
2612 Nevladni sektor - pomoč družini 
2620 Transferi nezaposlenim 
2621 Javne službe za zaposlov. in brezposelne 
2630 Transferi za socialno varnost 
2631 Javne službe v sociali 
2632 Nevladni sektor v sociali 
2640 Transferi žrtvam vojne 
2643 Nevladni sektor - varstvo žrtev vojne 

3 Programi 
2651 Razvojni programi - družina 
2661 Razvojni programi v zaposlovanju - APZ 
2662 Razvojni programi v zaposlovanju - ostalo 
2671 Razvojni programi v sociali 
2681 Razvojni programi - žrtve vojne 
2684 Razvojni programi - investicije v javne zavode 
2685 Razvojni programi - investicije v upravi 
2691 Razvojni programi - donacije 

|261^j|Urad RS /.a varnost in zdravje pri delu 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2685 Razvojni programi - investicije v upravi 

[261^jlnšpektorat RS za delo 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2685 Razvojni programi - investicije v upravi 

148.625.611 
J4JU4X742j 

848.582 
514.145 
334.437 

135.463.111 
51.529.893 

34.179 
46.923.918 

3.605.028 
11.869.373 
6.001.292 

320.293 
14.926.548 

252.588 
11.832.048 

6.614 
10.203.885 

25.497 
163.519 
115.258 

1.294.205 
3.569 

19.501 

26.708 i 
26.559 
19.448 
7.111 

149 
149 

455.162 k 
452.888 
386.184 

66.705 
2.273 
2.273 

164.170.593 
^6X577^836^ 

1.118.598 
599.815 
518.783 

146.370.678 
56.617.958 

56.000 
42.529.740 

3.852.771 
13.000.643 
7.443.637 

469.179 
22.123.855 

276.895 
16.088.559 

44.600 
13.229.943 

26.360 
198.203 
181.418 

2.323.224 
31.113 
53.698 

38.983 k 
33.822 
22.183 
11.639 
5.161 
5.161 

553.774 k 
539.484 
442.227 
97.257 
14.290 
14.290 

182.484.254 
181.848.537 | 

1.223.802 
658.983 
564.819 

160.895.996 
70.050.729 

57.102 
45.493.629 
4.460.455 

13.932.574 
8.219.139 

546.268 
17.848.129 

287.971 
19.728.739 

89.955 
16.139.000 

39.107 
250.760 
170.400 

2.919.177 
85.440 
34.900 

48.395 k 124,1 
47.067 
31.397 
15.670 
1.328 
1.328 

587.322 || 
574.089 
467.787 
106.302 
13.233 
13.233 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

A. Bilanca odhodkov 
[40 | TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 

148.625.611 
1.452.660 | 

773.731 
654.118 

17.746 
47.862 
42.114 

1.518 
10.373 

110.133 
61.938 
46.976 

164.170.593 
1.949.993 || 

897.716 
754.395 
20.187 
59.262 
49.564 

1.694 
12.614 

128.097 
71.299 
55.509 

111.2 

137.733 
76.666 
59.684 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

jSl"! jTEKOČI TRANSFERI 
410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4110 Transferi nezaposlenim 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 
4117 Štipendije 
4119 Drugi transferi posameznikom 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

414 Tekoči transferi v tujino 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 

SD INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

43 i INVESTICIJSKI TRANSFERI 

430 Investicijski transferi 
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim 

zavodom 

457 
762 

568.796 
221.238 

27.812 
18.740 
8.803 

45 313 
8.953 

35.899 
0 

202.038 

145.712.341 J 

10.099.732 
585.346 

9.514.386 
121.446.789 
29.075.974 
50.845.261 
12.505.226 
14.926.548 
12.802.702 

1.291.077 
600.420 
600.420 

13.565.400 
3.960.492 
9.604.908 

0 
0 

1.460.611 
1.460.611 

109.568 
10.900 

100.514 
778 

1.092.215 
111.403 

13.371 
4.631 

17.231 

483 
806 

924.180 
421.585 
38613 
42.487 
14.545 
51.188 
10391 
48.983 

0 
296.387 

159.665.543 | 

13.015.159 
250.000 

12.765.159 
132.247.612 
24.135.426 
55.801.516 
13.750.779 
22.123.855 
14.883.449 

1.552.587 
907.170 
907.170 

13.495.602 
2.140.000 

11.355.602 
0 
0 

2.555.057 
2.555.057 

251.772 
11.630 

343.037 
5.761 

1.612.261 
194.413 
20.000 

476 
115.707 

518 
865 

1.042.531 
482.503 

51.345 
46.455 
13.162 
55.363 
17.345 
86.130 

177 
290.051 

107.3 
107.3 
112.8 
114.5 
133.0 
109,3 
90,5 

108,2 
166.9 
175,8 

97,9 

176.613.668 I 

15.535.500 
291.970 

15.243.530 
145.606.446 
26.518.995 
69.181.690 
14.721.846 
17.848.129 
15.528.634 

1.807.152 
1.043.282 
1.043.282 

14.425.975 
2.270.000 

12.155.975 
2.465 
2.465 

3.166.027 II 123,91 
3.166.027 

209.000 
12.351 

226.333 
6.268 

2.297.726 
358.249 

5.000 
0 

51.100 

123.9 
83.0 

106.2 
66,0 

108,8 
142.5 
184.3 
25.0 

0.0 
44,2 

549.619 

549.619 
60.000 

489.619 

1309 poročevalec, št. 74/VII 



A. Bilanca odhodkov 

2. VIA DNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

26 MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

148.625.611 164.170.593 

II Upravu in administracija 

2 Financiranje javnih služb 

2611 
2611 
2611 
2611 

2611 
2611 
2611 
2611 

1010 Plače 
2611 3011 Plaće 
2612 5986 Plače 
2613 5987 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
2611 1286 Strokovni nadzor 
2611 2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski gradbeni odbor 
2611 2201 Pokojninska reforma 
2611 3335 Materialni stroški 
2611 4428 Izobraževanje 
2611 5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami 
2611 5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti 
2611 6185 Delo organov in komisij 
2611 7140 Stroški izvajanja zakonov s področja družine 
2611 7172 Mednarodno sodelovanje 
2611 7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov 
2611 7089 Sofinanciranje tiska in dragih projektov 
2611 5903 Čezmejno sodelovanje s Hrvaško 
2612 4527 Materialni stroški 
2612 6850 Mednarodno sodelovanje 
2613 4528 Materialni stroški 
2613 7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu 
2613 7889 Izobraževanje 

1.328.029 
919.776 

514.145 
19.448 

386.184 
408.253 

4.066 
105 

16.967 
118 837 

2.887 
9.237 

0 
764 

78.838 
60.066 
31.522 
11.148 

0 
6.153 

959 
62.811 

2.078 
1.816 

135.463.111 
2610 Transferi družinam 51.529.893 

2611 2195 Družinski prejemki in starševska nadomestila 50.845.261 
2611 7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov 48.778 
2611 7057 Rejnine 635.853 

2612 Nevladni sektor - pomoč družini 34.179 
2611 4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine 14.995 
2611 4071 Programi v podporo družini 19.184 

2620 Transferi nezaposlenim 46.923.918 
2611 1826 Transferi nezaposlenim 29.075.974 

4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja študentov 0 
5629 Subvencioniranje študentske prehrane 1.234.400 
7054 Republiške štipendije 12.802.702 
2546 Jamstveni in preživninski sklad 3.810 842 

2621 Javne službe za zaposlov. in brezposelne 3.605.028 
2611 1044 Stroški naročništva javnih del 

7868 Stroški izvajanja študentske prehrane 18.360 
2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem in preživninskem skladu 149.650 
4173 Koncesije na področju zaposlovanja 0 
4432 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 3.437.018 

2630 Transferi za socialno varnost 11.869.373 
2611 7016 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 11.869.373 

2631 Javne službe v sociali 6.001.292 
2611 7149 Oskrba oseb neznanega bivališča 0 
2611 1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji 1.312.602 

1.691.904 
1.064.225 

599.815 
22.183 

442.227 
627.679 

5.024 
1.717 

31 200 
158.670 

4.226 
18.200 

0 
3.933 

119.000 
75.365 
83.488 
17.960 

0 
10.615 

1.024 
91.639 

3.549 
2.069 

146.370.678 
56.617.958 

55.801.516 
73.248 

743.194 
56.000 

16.000 
40.000 

42.529.740 
24.135.426 

302.250 
1.168.615 

14.883.449 
2.040.000 

3.852.771 

20.000 
100.000 
20.000 

3.712.771 
13.000.643 

13.000.643 
7.443.637 

6.942 
1.508.535 

182.484.252 111,2 

1.844.956 

160.895.996 

1.158.165 
658.981 

31.397 
467.787 

686.791 
5.480 
2.217 

0 
186.534 

4.226 
18.200 
59.000 

3.780 
114.394 
80.000 
70.851 
17.672 
2.465 

14.615 
1.055 

100.404 
3.726 
2.172 

109,11 
108.8 
109.9 
141.5 
105,8 

109,4 
109,1 
129.1 

0,0 
117.6 
100,0 
100,0 

96,1 
96,1 

106.2 
84,9 
98.4 

137.7 
103.0 
109,6 
105.0 
105,0 

109,9| 
70.050.729 

69.181.690 
79.767 

789.272 
57.102 

16.315 
40.787 

45.493.629 
26.138.995 

305.000 
1.411.000 

15.528.634 
2.110.000 

4.460.455 
35.000 
20.000 

160.000 
25.000 

4.220.455 
13.932.574 

13.932.574 
8.219.139 

0 
1.745.791 

123,7 
124,0 
108.9 
106.2 

102,0 
102,0 
102.0 

107,0 
108.3 
100.9 
120.7 
104.3 
103.4 

115.8 

100.0 
160.0 
125.0 
113.7 

107,2 
107,2 

110,4 
0.0 

115,7 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2611 1279 Inštitut RS za socialno varstvo 
2611 1283 Dejavnost centrov za socialno delo 
2611 4073 Krizni centri 
2611 7094 Institucionalno varstvo v zavodih 
2611 7147 Interventne službe CSD 
2611 7866 Koncesije na področju socialnega varstva 

2632 Nevladni sektor v sociali 
2611 2486 Prevozi slepih 
2611 2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih 
2611 4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter 

sofinanciranje programov nevladnega sektoija 
2611 4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja 
2611 4075 Stanovanjske skupine 
2611 4076 Socialna zbornica 
2611 7193 Sofinanciranje društev 

2640 Transferi žrtvam vojne 
2611 6838 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja 

2643 Nevladni sektor - varstvo Žrtev vojne 
2611 4124 Sofinanciranje zveze dništev invalidov vojn Slovenije 
2611 4542 Sofinanciranje društva TIGR 
2611 4904 Sofinanciranje ZZB-NO V 
2611 6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
2611 6181 Sofinanciranje "Združenja SEVER" 
2611 6846 Sofinanciranje zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško 

vojsko 
2611 6847 Sofinanciranje zveze dništev izgnancev Slovenije 
2611 7874 Sofinanciranje zveze društev vojnih invalidov Slovenije in zveze 

vojnih invalidov v zamejstvu 
1 3 'Programi 

2651 Razvojni programi - družina 
2611 2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega 

varstva in družinskih prejemkov 
2661 Razvojni programi v zaposlovanju - APZ 

2611 2199 Sofinanciranje regijskih projektov in razvoja delovnih mest 
4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene 
5513 Zaposlovanje s skrajšanim delovnim časom 
5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij in investicije v razvoj 

človeških virov 
5906 Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
6530 Presežki v državnih podjetjih 
7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev 
7024 Pospeševanje novega zaposlovanja 
7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
7027 Preusposabljanje zaposlenih 
7029 Javna dela 
7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest 
7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest - 

izvozniki 
7871 .Aktivno razreševanje presežnih delavcev 
8664 Izvajanje sanacij in prestrukturiranja podjetij (SRSP) 
8674 Pomoč pri samozaposlovanju 
2196 Razvoj zaposlitvenih projektov za težje zaposlive in invalide in 

razvoj mreže usposabljanja za invalide 
5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij 
5512 Mreža poklicno informacijskih centrov 

2611 
2611 
2611 

2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 

2611 
2611 
2611 
2611 

2611 
2611 

30.000 
2.980.728 

23.043 
1.596.417 

23.062 
35.440 

320.293 
6.437 

97.076 
96.733 

78.793 
24.500 
14.904 

1.850 
14.926.548 

14.926.548 
252.588 

2.660 
3.000 

159.128 
45.260 

3.704 
5.508 

4.622 . 
28.706 

11.834.471 
6.614 
6.614 

10.203.885 
130.000 
139.000 

0 
0 

0 
585.346 

2.712.568 
597.000 

1.130.000 
202.000 

2.874.000 
205.650 
464.641 

336.332 
17.047 

695.000 
1.800 

0 
0 

33.066 
3.462.283 

49.612 
2.118.370 

28.581 
236.248 

469.179 
6.942 

130.431 
180.000 

91.476 
38.982 
19.356 

1.992 
22.123.855 

22.123.855 
276.895 

2.820 
3.180 

168.020 
47.976 

9.426 
5.838 

7.899 
31.736 

16.108.010 
44.600 
44.600 

13.229.943 
135.000 
520.138 
100.000 

0 

0 
250.000 

3.418.331 
639.000 

1.298.000 
150.000 

4.320.000 
0 

650.000 

750.000 
30.000 

752.940 
11.534 

10.000 
20.000 

38.653 
3.875.633 

69.172 
2.153.771 

29.960 
306.159 

546.268 
7.231 

140 720 
209.000 

108.280 
52.234 
26.517 

2.286 
17.848.129 

17.848.129 
287.971 

2.933 
3.307 

174.741 
49.895 

9 803 
6.072 

19.743.300 

116.9 
U 1.9 
139,4 
101.7 
104.8 
129,6 

116,4 
104.2 
107.9 
116,1 

118,4 
134,0 
137,0 
114,8 
80,7 
80,7 

104,0 
104,0 
104,0 
104,0 
104,0 
104,0 
104,0 

8.215 104,0 
33.005 104,0 

122,61 
89.955 
89.955 

16.139.000 
130.000 
690.000 
100.000 
390.000 

450.000 
0 

4.701.000 
450.000 

1.613.000 
0 

6.450.000 
0 
0 

330.000 
0 

610.000 
0 

15.000 
22.000 

201,7 
201,7 

122,0 
96,3 

132,7 
100,0 

0,0 
137,5 
70.4 

124.3 
0.0 

149,3 

0.0 

44.0 
0.0 

81.0 
0,0 

150.0 
110,0 
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Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
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2611 5514 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov MB 
2611 8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih 

2662 Razvojni programi v zaposlovanju - ostalo 
2611 5908 Priznanja na področju zaposlovanja 
2611 7869 Spremljanje, nadzor in evaluacija aktivne politike zaposlovanja 

2671 Razvojni programi v sociali 
2611 2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov 

2487 Raziskave, razvoj 
3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 
7190 Priznanja socialnega varstva 
4996 Stanovanjske skupnosti 
7875 Terapevtski center 
7881 Intervencije socialnega varstva 
1045 Dom paraplegikov 
1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški 

2681 Razvojni programi - žrtve vojne 
2611 7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji 

7198 Vzdrževanje grobov v tujini 
7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po 

vojnih zakonih 
2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini 
6661 Grobišča - Teharje, Kočevski Rog in druga obeležja povojnih 

pobojev 
2684 Razvojni programi - investicije v javne zavode 

2611 5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode 
1288 Računalniška oprema CSD 
2456 Poslovni prostori RZZ 
4441 Nakup službenih vozil za socialnovarstvene zavode 
4442 Poslovni prostori CSD 
4443 Poslovni prostori in oprema VDC 
4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 
6190 Dom upokojencev Šentjur 
6191 Dom upokojencev Trebnje 
6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov 
6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ 
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih 

socialnovarstvenih zavodov 
7884 Program mreže domov za starostnike 

2685 Razvojni programi - investicije v upravi 
2611 2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2612 2912 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2613 7890 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2691 Razvojni programi - donacije 
2611 4433 Sofinanciranje PHARE programov 

8413 PHARE CFCU • Državni operativni program za leo 1997 - 
konkurenčnost gospodarstva - COP 97 - SL 9705 

8425 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1997 - 
konkurenčnost gopsodarstva - COP 97 - SL 9705 

2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 

2611 
2611 
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2611 

2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 
2611 

2611 

2611 

2611 

0 
113.500 
25.497 

0 
25.497 

163,519 
2.700 

39.028 
1.814 

14.580 
3.400 

39.668 
19.549 
42.780 

115.258 
23.426 

4.909 
28.507 

495 
57.921 

1.294.205 
0 

25.262 
29.385 
10 900 
58.587 
48.028 

202.954 
263.988 
309.219 
171.923 
29.560 

371 

144.028 
5.992 
3.569 

149 
2.273 

19.501 
19.501 

0 

0 

80.000 
95.000 

26.360 
0 

26.360 
198.203 

2.835 
60.500 

2.155 
19.571 
3.570 

42.272 
20.000 
47.300 

181.418 
25.206 

2.745 
81.770 

12.500 
59.197 

2.323.224 
0 

36.220 
87.000 
11.630 

185.100 
209.000 
314.541 

71.759 
35.000 

229.200 
50.001 
93.800 

999.973 
50.564 
31.113 

5.161 
14.290 

53.698 
33.655 
12.869 

7.175 

80.000 
108.000 
39.107 

4.400 
34.707 

250.760 
3 011 

65.000 
3.500 

23.000 
4.400 

44.000 
0 

47.849 
25.000 
35.000 

170.400 
25.200 

2.700 
80.000 

12.500 
50.000 

2.919.177 
9.200 

40.000 
50.000 
12.351 

300.000 
350.000 
450.000 

0 
0 

250.000 
53.000 

233.409 

1.171.217 
100.001 

85.440 
1.328 

13.233 
34.900 
34.900 

0 

100.0 
113,7 

148.4 

131,7 
126.5 
106.2 
107,4 
162.4 
117.5 
123.3 
104.1 

0.0 
101.2 

93,9 
100,0 
98.4 
97,8 

100.0 
84.5 

125.7 

110.4 
57.5 

106,2 
162.1 
167.5 
143,1 

0.0 
0,0 

109,1 
106.0 
248.8 

117.1 
197,8 
274.6 

25,7 
92.6 
65,0 
103.7 

0,0 

0.0 
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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. 
L   l 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 - 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka laksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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