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V primeru, da sredstva ne bi bila zagotovljena, bosta provizorični objekt, ki ni bil namenjen trajnejši uporabi, in obvoznica
še nadalje prevzemala vse obremenitve, za katere nista usposobljena. To bo zahtevalo dodatna sredstva za obnovo teh
provizorijev.

Nadaljevanje Iz POROČEVALCA, št.17
5611 —471 Stročja vas — Ljutomer
10.000.000 SIT

6461-471 Most čez Vuhredšlco v Orlici
24.800.000 SIT

Nadaljevanje v preteklem letu začete rekonstrukcije na
odseku od 0,2 do 1,34 km. Zgornji ustroj na tem odseku je bil
zelo slab. Rekonstrukcijo je narekovala tudi slaba prometna
varnost. Prometna obremenitev - PLDP = 1000 voz/dan.

Zgraditi je potrebno nadomestni objekt, ker je obstoječ dotrajan in od vsakoletnih neurij poškodovan. Projekt novega
mostu je v pripravi. Pridobiva se lokacijska in gradbena dokumentacija. Prometna obremenitev - PLDP = 380 vozil/dan.
S predvidenimi sredstvi del ne bo možno dokončati v letu 95.
V primeru, da sredstva ne bi bila zagotovljena, pričakujemo,
da bo potrebno prometno povezavo prekiniti.

Gradbišče je odprto - dela se nadaljujejo po dvoletni
pogodbi; z razmeroma nizkom zneskom bi dokončali gradbišče in preprečili poškodbe event. nedokončanih del.
6450-471 Krliliče Valburga
16.500.000 SIT

6462-471 Most čez Dravinjo v Majiperku
33.000.000 SIT

Za dokončno sanacijo neustreznega odseka regionalne ceste
je potrebno rekonstruirati še križišče z lokalno cesto v Valburgi in nekatere neustrezne individualne priključke posameznih objektov. Predvideno je sofinanciranje občine - plačila pločnikov in nekaterih ureditev, zahtevanih v soglasjih
lastnikov zemljišč. Prometna obremenitev - PLDP = 2310
vozil/dan. S predvidenimi sredstvi bo mogoče dokončati dela.

Most je dotrajan in potrebno je zgraditi novega. Pridobljena je
lokacijska dokumentacija. Projekt novega mostu je v zaključni tazi. Prometna obremenitev - PLDP = 500 vozil/dan.
S predvidenimi sredstvi del ne bo možno dokončati v letu 95.
V primeru, da sredstva ne bi bila zagotovljena, bo potrebna
omejitev nosilnosti.

6459—471 Most čez Radoljno na Pesku
20.600.000 SIT

6465-471 Most čez Bukovnlco v Dobrovniku
ni v proračunu

Zgraditi je potrebno nadomestni objekt, ker je v povodnji
junija 94 odneslo stari most, in del brežine. Za vzpostavitev
prevoznosti je bil interventno postavljen jekleno-leseni provizorij, ki pa je le začasnega značaja in neustrezen za trajno
uporabo, saj še vedno grozi spodjedanje brežine pod levim
opornikom. Prometna obremenitev - PLDP = 800 voz/dan.
S predvidenimi sredstvi del ne bo možno dokončati v letu 95
in se bodo nadaljevala v letu 1996.

Sedanji leseni objekt sicer razpetine manjše kot 5 m je tako
v slabem stanju, da predstavlja na cesti Martjanci-Dobrovnik- Dolga vas oviro predvsem za tovorni promet, ki ga je vse več
zaradi bližine mejnega prehoda. Zgrajen bo nov objekt ustreznih dimenzij ter rekonstruiran del ceste, ki je potreben za
funkcioniranje mostu.
Prometna obremenitev - PLDP = 1300 vozil/dan.

V primeru, da sredstva ne bi bila zagotovljena, bo prometna
povezava prekinjena.

6466-471 Mostova čez Pako v Hudi luknji
45.000.000 SIT

6460—471 Most čez Kotredeščico v Zagorju
24.800.000 SIT

Na zelo pomembni magistralni cesti (PLDP93 5000 mv/dan)
sta še vedno dva lesena mostova čez Pako. Sta v slabem
stanju, na njih se izvaja stalna sanacija, kar predstavlja že
prevelike stroške. Zgraditi je potrebno nova mostova.

Pred leti je plaz Ruardi zasul del regionalne ceste in narejena
je bila začasna deviacija in na njej postavljen provizorični
objekt. Za dokončno sanacijo tega pododseka ceste je
potrebno najprej zgraditi nov most. Projekt PGD, PZI je narejen. Prometna obremenitev - PLDP = 2360 vozil/dan. S predvidenimi sredstvi del ne bo možno dokončati v letu 95.

Glede na pomembno vlogo, ki jo cesta M 10-8 ima v slovenskem cestnem omrežju, je izgradja nujna. Eventualne omejitve bi namreč povsem ohromile promet celotne regije.
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odseku Hoče - Arja vas. v kolikor za realizacijo projekta ne
bodo zagotovljena lastna sredstva, ne bo možno črpati sredstev kredita EBRD, ki so za ta objekt že odobrena.

6468-471 Obvoz Pragersko (EBRD)
ni v proračunu
Nivojsko železniško križanje v naselju Pragersko je zaprto do
14 ur na dan, ker se nahaja preblizu postaje. Ker je v strnjenem naselju, izvennivojsko križanje na isti lokaciji ni možno,
zato je predvidena 4,9 km dolga obvoznica. Ker ta magistralna
cesta predstavlja alternativo proti Lendavi in je zelo prometna, je po sklepu DZ rekonstrukcija prednostna. S predvidenimi sredstvi bi pričeli z izgradnjo obvoznice, za kar se
preverja možnost skromnejše izvedbe, ki je glede na spremenjeno vlogo ceste v prihodnje možna. Prometna obremenitev
- PLDP = 3600 voz/dan.

6473-471 Hajdina - Ptuj (EBRD)
ni v proračunu
Dostop od Hajdine do Ruja poteka skozi strnjeno naselje
z neustreznimi elementi poteka in širine, zato je na tem
odseku kar nekaj črnih točk. Rekonstrukcija obstoječe ceste
ne bi bila primerna rešitev, zato predstavlja ukrep novogradnjo 2 km ceste z ustreznim priključevanjem preko Dravskega
mostu in možnostjo nadaljevanja po planirani, a časovno bolj
oddaljeni izgradnji obvoznice Ptuj. Tudi to je del ceste SI.
Bistrica - Ormož, ki ima prednost po sklepu DZ.
Za ukrep, ki je tudi prijavljen v sofinanciranje EBRD, je izdelana študija upravičenosti, ki dokazuje upravičenost investicije. PLDP je ca 15.000 voz/dan. V kolikor za realizacijo
projekta ne bodo zagotovljena lastna sredstva, ne bo možno
črpati sredstev kredita EBRD, ki so za ta objekt že odobrena.

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža realizacijo kreditne
pogodbe med EBRD in R Slovenijo.
6469-471 Ljubljanica - Vrzdenec
ni v proračunu
Predlagamo nujno nadaljevanje modernizacije ceste proti
Vrhniki v dolžini 1,7 km, predvsem tudi zaradi poškodb, ki jih
povzroča vsakokraten dež, ker cesta nima ustreznega odvodnjavanja. Pojavljajo se odškodninski zahtevki, ki bodo še
naraščali, v kolikor ne pride do celovite sanacije. V kolikor
bodo v planu sredstva zagotovljena, je možen takojšen razpis.
Prometna obremenitev - PLDP = 300 voz/dan.

6474-471 Obvoz Spuhlja (EBRD)
ni v proračunu
Odsek ceste poteka skozi naselje, vozišče je neustrezno
(kocke), odcep regionalne ceste proti mednarodnemu mejnemu prehodu Zavrč je neurejeno, v ostri krivini. Ukrep predstavlja obvoz naselja v dolžini 1,5 km.

6470-471 Gornja Radgona - Mele
ni v proračunu
Potrebno je rekonstruirati križišče in krajši odsek ceste. Izdelan je projekt PGD, PZI ceste, ki obravnava tudi ureditev
bencinske črpalke. V maju 1995 se predvideva GD, v juniju
možen razpis.

Prometna obremenitev - PLDP = 8.000 voz/dan. Za ukrep, ki
je tudi prijavljen v sofinanciranje EBRD, je izdelana študija
upravičenosti, ki dokazuje upravičenost investicije. V kolikor
za realizacijo projekta ne bodo zagotovljena lastna sredstva,
ne bo možno črpati sredstev kredita EBRD, ki so za ta objekt
že odobrena.

Gre za odsek na pomembni magistralni povezavi, ki je bila
v preteklih letih na večjem delu rekonstruirana, ta del ceste pa
še ostaja.

6475-471 Obvoz Novo mesto
80.000.000 SIT
Obvoznica Novo mesto bo predvsem tranzitni promet proti
Metliki, ki se bo še povečal po izgradnji avtoceste Karlovac
-Reka, speljala po severni strani mesta na most čez Krko in
se tako izognila staremu mestnemu jedru, skozi katerega
poteka danes magistralna cesta. Obenem bo razrešila problem nivojskega križanja ceste R331 z železnico in zožitve
ceste na bršljinskem mostu in prispevala k primernemu urbanističnemu razvoju Novega mesta, ki se svojimi primestnimi
bivalnimi naselji širi na desni breg Krke. Prometna obremenitev - PLDP ceste M 4, ki na tem področju prevzema tudi
funkcijo mestne ceste, je cca 13.000 voz/dan; od tega naj bi se
po prognozah na obvoznico preselilo cca 8.000 vozil/dan.

Prometna obremenitev - PLDP = 7700 voz/dan. Realizacija je
nujna zaradi sanacije križišča, ki naj bi se reševalo istočasno
z ustreznim navezovanjem bencinskega servisa. Če sredstva
ne bodo zagotovljena, ne bo omogočena navezava bencinskega servisa na magistralno cesto, torej izpad obratovanja
servisa.
6471-471 Medvode
60.000.000 SIT
Na magistralni cesti skozi Medvode je potrebno rekonstruirati
potek ceste skozi naselje z ureditvijo križišč. V letu 95 bi z deli
pričeli na enem križišču, ki je manj problematično glede
zemljišč in bo mogoče pridobiti ustrezno dokumentacijo.
Prometna obremenitev - PLDP = 20.000 voz/dan. Rekonstrukcijo celotnega kritičnega odseka skozi Medvode bi bilo
mogoče izvajati hitreje ob zagotovitvi dodatnih sredstev,
predlaganih v prioriteti B v višini 250 mio SIT.

6476-471 Velen|e - križišče Šaleške-Goriške
ni v proračunu
Križišče na magistralni cesti je še zadnje neurejeno križišče
v centru Velenja tik pred predorom Šalek. Ker je v bližini še
bencinska črpalka, je ustrezno odvijanje prometa dodatno
ogroženo. Potrebno je urediti zavijalne pasove.
Prometna obremenitev - PLDP = 5.000 voz/dan.

Eventualno zmanjšanje sredstev za ta dela bi imelo za posledico nadaljnje slabšanje že tako kritične prometne in prometno-varnostne situacije v naselju.

6486—471 Limbui — Laznlca
10.000.000 SIT

6472-471 Priključek SI. Bistrica (EBRD)
ni v proračunu
Za magistralno cesto SI. Bistrica-Ptuj-Ormož in naprej proti
Lendavi trenutno ni izvoza z avtoceste Maribor-Celje, zato
mora ves promet skozi celotno naselje SI. Bistrica. Tako
priključevanje je zelo neprimerno, pot se bistveno podaljša,
razmere v naselju pa so slabe. Ukrep predstavlja nov izvennivojski priključek.

Rekonstrukcija prehoda skozi naselja je načrtovana že dalj
časa, ker je cesta preozka, potek neprimeren, zgornji ustroj
slab. Predvsem so kritične razmere s stališča prometne varnosti. Cesta Maribor — Ruše je delno že rekonstruirana, zato
pritegne več prometa, kar razmere še poslabšuje. Prometna
obremenitev - PLDP = 4.000 voz/dan. Predlagamo povečanje
sredstev za 40 mio SIT iz dodatnega programa.

Prometna obremenitev - PLDP = 3500 voz/dan.

Prometna varnost v naselju je slaba, zato je začetek reševanja
problema na tej pomembni mestni vpadnici, prepotreben.

Za ukrep, ki je tudi prijavljen v sofinanciranje EBRD, je izdelana študija upravičenosti, ki dokazuje upravičenost investicije. Ukrep naj se izvede istočasno z dograditvijo ac na

6488-471 Podmeja
10.000.000 SIT
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njeno naselje, saj se naselja vrstijo eno za drugim, širina
vozišča je bistveno preozka, križišča neprimerna.

Še vedno je edina povezava Zasavja s Savinjsko dolino
v makadamu. Potrebno je nadaljevati z že pred leti začeto
modernizacijo te ceste. Idejni projekt je izdelan za 7,500 km.
Prometna obremenitev - PLDP = 500 voz/dan je posledica
slabe cestne povezave.

Ker je predvideni odsek na sredi med dvema že zgrajenima
odsekoma in sta priključka na staro cesto izvedena pravokotno, predstavlja zelo nevarno črno točko, kjer se redno
dogajajo prometne nesreče. Zato je čimprejšnja sanacija
nujna. PLDP = 6000 voz/dan.

Zaradi gospodarskih povezav Zasavja in Savinjske doline je
potrebno usposobiti za normalni promet to edino povezavo
med regijama.

9004—471 Most čez Trboveljščlco v Trbovljah
ni v proračunu

6490-471 Škofja Loka (Grenc)
ni v proračunu

V letu 1994 se je v neurju dokončno podrl most, katerega
izgradnja se je financirala iz srestev po zakonu o sanaciji
posledic junijskih poplav. Investicija ni končana.

Rekonstruirati je potrebno prvi 900 m dolg pododsek ceste, ki
jo bo potrebno rekonstruirati na celotnem odseku. Cesta
poteka skozi strnjena naselja v predmestju Škofje Loke, kritične so prometno-varnostne razmere. Problematični so tudi
tehnični elementi in poškodovano vozišče. Prometna obremenitev - PLDP = 10.000 voz/dan.

Za zpolnitev obveznosti iz dvoletne pogodbe in za dokončanje teh del je potrebno zagotoviti 20 mio SIT iz izrednih
sredstev za elementar iz proračuna MF in ne iz sredstev MPZ
- Direkcije za ceste. To določa zakon o sanaciji posledic
poplav v letu 94.

Zaradi neizvedene rekonstrukcije bo ostal problem prometne
varnosti nerešen.

6569-471 Most čez Idrijco v Idriji
50.000.000 SIT

6492—471 Selo - Nova Gorica (Čmiče)
50.000.000 SIT

Objekt je v tako slabem stanju, da je potrebno izvesti sanacijo
celotne premostitvene konstrukcije in cestišča. Poleg tega je
nujna in načrtovana izvedba kompletne rekonstrukcije križišča na levem bregu Idrijce, kar zahteva tudi delno razširitev
mostu za en vozni pas. PLDP po oceni je 5000 voz/dan.
Sredstva za izvedbo so nujna, ker most predstavlja prometni
zamašek, predvsem pa je zaradi slabega stanja uveljavljena
omejitev nosilnosti na 5 ton. To omejitev praktično onemogoča normalno vključevanje celotne regije v prometni sistem
Slovenije.

Neustrezen prehod skozi naselje Čmiče je potrebno sanirati
zaradi nevzdržnih prometnih razmer na magistralni cesti.
Predvsem je zaradi neustreznih elementov ceste ogrožena
prometna varnost pešcev; poškodovano je tudi vozišče. Predvidena je rekonstrukcija ceste skozi naselje, v skromnem
obsegu, z ureditvijo križišč, sanacijo zidov in vozišča. Prometna obremenitev - PLDP = 6.500 voz/dan.
Če sredstva na bodo zagotovljena, bo še nadalje ogrožena
prometna varnost in stavbe ob cesti v starem centru, saj je na
cesti dnevno preko 650 težkih tovornih vozil.

6570-471 Križni vrh
10.000.000 SIT

6493-471 Lenart
50.000.000 SIT

Na 2,2 km dolgem odseku bi lahko pričeli z odkupi zemljišč in
tako pripravili osnove za pričetek rekonstrukcije ceste v letu
1996, ki ima zelo slabo vozišče. Prometna obremenitev
- PLDP = 2770 voz/dan.

Na rekonstruirani cesti Počehova-Gornja Radgona je ostal
odsek pred naseljem in sam prehod skozi Lenart neurejen in
zato prometno-varnostno problematičen. Vozišče je za promet preozko, zgornji ustroj uničen, neprimeren je tudi
vzdolžni potek. Urediti je potrebno centralno križišče z regionalno cesto v naselju ter križišče za cesto v Voličino, priključevanja v naselju ter zagotoviti varnost. Za predvidena sredstva bo mogoče izvesti večji del rekonstrukcije.

Rekonstrukcija ceste je nujna; cesta predstavlja pomembno
medregionalno povezavo, na katero se je po osamosvojitvi
preselil še del prometa med dolenjsko oz. Posavjem in Štajersko.

Prometna obremenitev - PLDP = 10.000 voz/dan.

201 Investicijsko vzdrževanje

Če sredstva na bodo zagotovljena, bo še nadalje ogrožena
prometna varnost in stavbe ob cesti v starem centru, saj je na
cesti dnevno preko 500 težkih tovornih vozil.

1139-476 Ukrepi za odpravo črnih točk
82.500 .000 SIT
S to postavko se bodo financirala odpravljanja nekaterih
najbolj kritičnih črnih točk na slovenskih cestah. Ukrepi se
bodo izvajali predvsem z izboljšano in dodatno prometno
opremo in ohrapavljenjem vozišč.

6496-471 Krttitte Strunjan
5.000.000 SIT

Ena od prvih nalog po tej postavki je rekonstrukcija 100
m odseka regionalne ceste R 376 v Dobrovi pri Ljubljani, nato
semaforizacija križišča Krško, izboljšava tornih sposobnosti
na R 371 a v Ljubljani, postavitev sprenenljive signalizacije na
več odsekih in drugo. Izvedeni bodo tudi ukrepi za izboljšanje
prometne varnosti, ki so bili določeni v posebni študiji »Idejne
rešitve za izboljšanje prometne varnosti« - za križišča na
M 10, M 2, R 322, R 311 ter na odsekih cest M 10-9 in
M 10-10.

Magistralna cesta 2 je izjemno obremenjena cesta (PLDP93
na odseku Ruda-Valeta je 12.950 mv/dan), še posebej pa
v turistični sezoni, ko je dodatno problematično stransko
vključevanje lokalnega (turističnega) prometa. Iz prometno-varnostnega vidika cesta v celoti izstopa od povprečja v Sloveniji. Prečkanje pešcem je praktično onemogočeno. Križišče
Strunjan predstavlja črno točko, na kateri se zgodi veliko
prometnih nesreč in to predvsem zaradi neustrezne oblike
križišča. Predvidena je rekonstrukcija z zavijalnimi pasovi in
semaforsko ureditvijo ter razširitvijo mostu. S predvidenimi
sredstvi bi odkupili zemljišča in pričeli z deli, ki naj bi bila
zaključena pred turistično sezono 1996.

V tabeli je podan seznam ukrepov, potrebnih za takojšnjo
sanacijo stanja. Del sredstev pa je namenjen sprotni sanaciji
nevarnih odsekov (predvsem drsnih odsekov), za katera bo
problem evidentiran med letom.
Casta Odsek Stacionala Vrsta u krapa
Vrednost
Opomba
M 10
9 500.000
296
0.0- izravnava mvetete
tcnžiiče
M1
224
1.300 preureditev uvoza na
10.000.000
črpalko

6513-471 Hotemaie - Britof
ni v proračunu
Odsek 3 km ceste je še edini nerekonstruiran odsek na potezu
Kranj-Preddvor. Obstoječa cesta poteka takorekoč skozi str5

poročevalec, št. 17/1

M 10-3
*376
R3U
11323
M 10-9
R362
«341 b
R 341 b
R 322 a
R 322

336
1369
1351
1142
1181
1361
1423
1423
1140
1137

3.600
19.900
19.63019.830
0.0khžiiča
7.500-8 000
0.0knžiiče
1.500-1.700
2.300-2.650
0.0-1.200
0.0križiiče

semafonzadja knžiiča
rekonstrukcija knžiića
umirjanje prometa
umvjanje prometa
umtnanje prometa
unnoanje prometa
sanacija drsnega
voniča
sanaaja drsnega
voziiča
sanaaja drsnega
voziiča
preureditev križišča in

V letu 1994 se je začela večja obnova dotrajane ceste skozi
Podgorico v dolžini 765 m. Deloma je predvidena tudi razširitev vozišča. Ta postavka je bila predvidena že v letu 1992,
vendar zaradi lokacijskih problemov ni bila realizirana. Cesta
je pomembna povezava primestnega območja z Ljubljano.
Prometna obremenitev - PLDP = 11500 voz/dan, kar pomeni
da je kapaciteta na tem zoženem delu ceste že skoraj presežena. Investicija se vodi skupaj z občino Bežigrad. Občina
Bežigrad sofinancira fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo,
vodovod in pločnike, država pa cestišče.
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 43,0 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.
Event. zmanjšanje sredstev, ki bi onemogočilo realizacijo
projekta, bi posredno vplivalo tudi na to, da bi ne mogli začeti
z rekonstrukcijo ceste M 10 med Trzinom in Ljubljano, ker bo
v času gradnje moralo priti do začasne prerazporeditve prometa. Izjemni zastoji tako na magistralni cesti M 10, kot tudi
na odseku skozi Podgorico pa povzročajo velika povečanja
stroškov uporabnikov. Event. druge možnosti obvozov so
omejene: pot preko Vodic in ac bi razdaljo iz Kamnika do
Ljubljane podaljšala za skoraj 50 % oz. 10 km.

9000.000
7 000.000 pog. 1994
5 000 000
4.000.000
3.500.000
4.500.000
1.000.000
1.000.000
8.000.000
10.000 000

Sredstva bodo zadoščala le za nujne ukrepe, zato do zmanjševanja predlaganih sredstev ne bi smelo priti.
1146-478 Osvetlitev prehodov za pešce
33.000.000 SIT
Ta postavka je namenjena predvsem postavitvi nove opreme
za osvetlitev prehodov za pešce na M in R cestah, v skladu
Z Zakonom o prometni varnosti. Pripravljena je že dokumentacija za ureditev 5 prehodov, za ostale se bo pripravljala
•proti, glede na potrebe.

1164-478 Dodatna dela po tehničnih pregledih
24.700.000 SIT

Trenutno se opremlja s semaforjem in urejuje križišče Rakovnik v Ljubljani na magistralni cesti M1 (6 mio). Poleg tega so
predlagani naslednji ukrepi:
Opomba
Vrednost
CM Odsek Stacionaža Vrsta ukrepa
5.000.000
311
0.0 Osveti rt ev prehoda in
M 10
križiiča
15.450 Osvetlitev prehoda
3.000.000
250
M3
3.500.000
7 300 OsvetMev prehoda
250
M3
3.000.000
6.130 Osvetlitev prehoda
250
R3
3 000 000
2.080 Osvetlitev prehoda
250
R3
3 000 000
250
3 580 Osvetlitev prehoda
R3
3.000.000
250
0.0 Osvetlitev prehoda
M3
1.160 Osvetlitev orehoda
2.000.000
R 357 1320
2.000.000
2.300 Osvetlitev orehoda
R 356 1322
2.700 Osvetlitev prehoda
3 000.000
R 350 1296

Sredstva so namenjena odpravi tistih pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnih prevzemih, ki niso bile predvidene s projektom posega.
Brez sredstev za te ukrepe nekateri objekti ne bodo mogli
dobiti uporabnega dovoljenja, kar pomeni neizkoriščenje že
realiziranih projektov.
1167-478 Ostalo in sofinanciranje
50.000.000 SIT
Sredstva so namenjena sofinanciranju del za katera prispevajo del sredstev za izvedbo drugi zainteresirani. Predvsem
gre za posege v naseljih - ko občine istočasno urejajo komunalno infrastrukturo, iz sredstev proračuna pa se sofinancirajo nujna dela na cestiščih.

Zmanjšanje sredstev na tej postavki bi še nadalje zmanjševalo
prometno varnost na najbolj kritičnih odsekih.

Z event. manjšimi sredstvi bi tudi nekaterim občinam onemogočili realizacijo njihovega dela, ali pa bodo vozišča ob začetih delih na komunalni infrastrukturi, ki posegajo v ceste,
zaradi nezaščitenosti hitreje propadala.

1151—478 Oprema cest
15.000.000 SIT

1174-478 Popravila lesenih mostov
16.500.000 SIT

Iz te postavke se bo financirala dopolnitev obstoječe opreme
predorov, semaforizacije in javne razsvetljave križišč, v katerih je s projektom upravičenosti semaforizacije izkazana
potreba po namestitvi semaforskih naprav. Poleg tega se iz
postavke finacira tudi vzdrževanje opreme obstoječih počivališč in izogibališč (sanitarni kontejnerji, posode za odpadke in
ostalo). Pripravljeni so projekti za opremo predora Ljubelj,
križišče v Trzinu, protihrupne ograje v Luciji, vendar bodo
predlagana sredstva zadoščala le za prva dva projekta.

Po posebnem programu so ta sredstva namenjena popravilom lesenih mostov na magistralni in regionalnih cestah in
sicer zamenjava lesenih nosilnih in obrabnih mostnic, zamenjava lesenih dotrajanih ograj, zamenjava lesenih podpor itd.
Trenutno se sanirata dva mostova, v planu pa sta še dva.
Predlagamo povečanje sredstev za znesek 3,5 mio SIT iz
dodatnega programa.

Zmanjšanje sredstev na tej postavki bi še nadalje zmanjševalo
prometno varnost na najbolj kritičnih odskih.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 5,3 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

1153—478 Počivališča in avtobusne postaje
8.300.000 SIT

V kolikor sredstva za sanacijo ne bodo na razpolago, bodo
v naslednjih letih potrebni na teh mostovih večji posegi ali
celo nadomestitev z novimi, betonskimi.

V letu 1995 bomo nadaljevali z urejanjem počivališč in avtobusnih postaj ob najbolj pomembnih cestah. Sredstva bodo
zadoščala za ureditev dveh počivališč, za katera je že na
razpolago projektna dokumentacija (na cesti M 1 med Novim
mestom in Obrežjem).

1179-478 Hoče
ni v proračunu

Ureditev teh objektov je bistvena za povečanje prometne
varnosti, zato do zmanjševanja sredstev ne bi smelo priti.

Ukrep predvideva nadaljevanje v preteklem letu začete
obnove. Zgornji ustroj na tem odseku je zelo slab. Problem je
tudi plazovitost terena. Cesta navezuje zimsko športno središče na Pohorju z Mariborom. Prometna obremenitev
- PLDP = 700 voz/dan.

1183-478 Šentjakob - Domžale
70.000.000 SIT
poročevalec, it. 17/1
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1255-478 Elementar - naravne nesreče R ceste
100.000.000 SIT

Zaradi velikega turističnega pomena ceste in zaradi stalne
ogroženosti zaradi usadov, ki grozijo cesto tudi zapreti, je
sanacija nujna, ker sicer obstoja nevarnost popolne zapore
ceste.

To so rezervna sredstva, ki se bodo uporabljala za takojšnje
intervencije za ureditev prevoznosti na regionalnih cestah ob
morebitnih naravnih nesrečah (neurja, poplave, plazovi itd).
Zaradi plazov, ki so se že aktivirali, predlagamo povečanje za
50 mio SIT iz dodatnega programa.

1182—478 Pavlove! - Ormož
20.000.000 SIT
Zgornji ustroj na odseku od km 0,0 do 2,2 je uničen. Obnovo
je narekovala tudi slaba prometna varnost. Dela so bila začeta
v letu 1994. Nujno je nadaljevanje del. Izvedena bo zamenjava
zg. ustroja, ureditev odvodnjavanja in prometne signalizacije.
Prometna obremenitev-PLDP = 3000 voz/dan.

Manjša sredstva na tej postavki bi onemogočila nujne intervencije oz. vzpostavitev prevoznosti po elementarnih nesrečah.
1634-478 Razdrto - Manče
61.000.000 SIT

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 13,1 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Izvedena je bila obnova magistralne ceste skozi Podnanos
vendar je ostala v naselju ožina zaradi obstoječega župnišča,
ki predstavlja prometno izredno nevarno točko. Za sanacijo
stanja je treba del objekta podreti in zgraditi nadomestni
objekt. V letu 1995 bo izvedeno rušenje ter ureditev ceste na
tem območju v dolžini 150 m. Prometna obremenitev - PLDP
= 4100 voz/dan, visok (25%) delež tovornega prometa.
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 60,0 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.
Za realizacijo je že sklenjena dvoletna pogodba, dela so se
začela, zato bi prekinitev zaradi event. zmanjšanja sredstev
zahtevala dodatna sredstva za prekinitev in ponovno vzpostavitev del oz. po pogodbi predvideno uveljavitev škode pri
prekinitvi.

V kolikor ne bo sredstev bodo potrebni ukrepi oz. dodatna
sredstav za konzerviranje gradbišča.
1185-478 Šempeter - Dornberk (Bazara)
15.000.000 SIT
Zaradi neustreznega poteka ceste skozi naselje je bilo
potrebno pričeti z obnovo (izgradnjo pločnikov, regulacija
potoka Bazaršček in preplastitev ceste od km. 1,725 do 2,300).
Ker je cesta zelo pomembna povezava Goriške s Primorsko
ima PLDP = 7143 voz/dan. Pri tako velikem prometu pa je
neurejen potek skozi naselje iz stališča prometne varnosti
nevaren.
Ker gradbišče ni dokončano, je potrebno zagotoviti sredstva
ia dokončanje sicer bodo še dodatni stroški za zapiranje,
ogrožena je prometna varnost in nujne omejitve prometa
skozi naselja.

1637-478 Lendava - Dolga vas
30.000.000 SIT
Potrebno je izvesti zaščitne ukrepe in dovozno pot za stanovalce v območju pred mejnim prehodom Dolga vas. Prometna
obremenitev - PLDP = 2000 voz/dan.

1204-478 Most čez Savo v Črnučah
20.000.000 SIT
Dokončanje začete obsežne sanacije jeklenega objekta.
Sanacija obsega tako spodnji kot zgornji del konstrukcije.
Prometna obremenitev - PLDP = 11.000 voz/dan.

Zaradi nujnosti ukrepa del ni možno odlagati. Ureditev mejnega prehoda, predvsem pa zaščita prebivalcev v naselju ob
meji, je naloga, ki jo je potrebno realizirati, sicer bo na tem
področju prihajalo do večjih zapletov.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 14,8 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

1639-478 Manjša intervencijska popravila
57.700.000 SIT

Del ni mogoče prekiniti za daljši čas, sicer bo potrebna
omejitev nosilnosti, kar bi še poslabšalo dostopnost v Ljubljano s severne strani.
1220-478 Segovci - Podgrad
10.000.000 SIT

Ta postavka je namenjena manjšim nujnim popravilom
poškodb na obstoječih objektih, ki se bodo pojavile med
letom in jih ni možno vnaprej predvideti npr. popravila ograj,
popravilo dilatacij, popravilo ležišč, popravilo asfaltnih vozišč
in izolacij itd. Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi
izkušenj prejšnjih desetletij ter ocene sedanjega stanja.

Sredstva so namenjena dokončanju del na 1180 m dolgem
odseku, na katerem je bil v letu 1994 zgrajen most in delna
obnova ceste. Manjka obloga korita, zaščitni AB zid pred
visoko vodo (dopolnitev projekta) in seveda dokončanje v preteklem letu začete obnove. Prometna obremenitev - PLDP
= 2000 voz/dan.

Sredstva za realizacijo teh nalog so potrebna, sicer bodo
v naslednjem letu za te posege potrebna že večja sredstva za
sanacijo, poleg tega pa so to naloge, ki izrazito vplivajo na
prometno varnost.
1646-478 Mart|anci - Petrovci
35.000.000 SIT

V kolikor ne bodo odobrena sredstva za rekonstrukcijo, je
potrebno zagotoviti sredstva za konzerviranje gradbišča.

Dokončanje v preteklem letu začete obnove na odseku od km
8,302 v dolžini 2,137 km. Zgornji ustroj na tem odseku je bil
zelo slab. Obnovo je narekovala tudi slaba prometna varnost
na tem odseku. Doslej so izvedena dela na dolžini 1000 m in
začeta na preostanku. Zgraditi bo potrebno tudi dva večja
propusta.

1254-478 Elementar - naravne nesreče M ceste
41.500.000 SIT
To so rezervna sredstva, ki se bodo uporabljala za takojšnje
intervencije za ureditev prevoznosti na magistralnih cestah ob
morebitnih naravnih nesrečah (neurja, poplave, plazovi itd).
Glede na pogostnost teh pojavov predlagamo povečanje za
8,5 mio SIT iz dodatnega programa.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 34,0 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Manjša sredstva na tej postavki bi onemogočila nujne intervencije oz. vzpostavitev prevoznosti po elementarnih nesrečah.

Prometna obremenitev - PLDP = 2400 voz/dan. Gradbišče je
odprto, del sredstev že angažiran z dvoletno pogodbo, event.
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prekinitev del bi pomenila večjo gospodarsko škodo, oz.
zahteva dodatna sredstva za konzerviranje.

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko
škodo, saj vozišče v bitugramozu hitreje propada.

1655—478 Sanacija breiln na M in R cestah
20.000.000 SIT

2726-478 Kostanjevica - Križaj
12.000.000 SIT

Sredstva pokrivajo sanacijo problematičnih brežin s stališča
vzpostavitve stabilnega vegetativnega pokrova.

Nadaljevati je potrebno pred leti asfaltirano vozišče, ki je bilo
narejeno samo v bitodrobirju in zato bolj izpostavljeno
poškodbam. Zato je v slabem stanju. Na odseku od km 8,075
do 10,020 je izdelano odvodnjavanje, sanacija spodnjega
ustroja in izdelava novega zg. ustroja v dolžini 1,0 km, dokončati je AB v dolžini 1,0 km in celotna obnova vozišča v preostali dolžini 0.945 km.
Prometna obremenitev - PLDP = 1600 voz/dan. Z dvoletno
pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva v višini 12,0 mio
SIT za izvedbo že angažirana v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato namenjena poravnavi
obveznosti iz pogodbe.

V kolikor za ta dela sredstva ne bodo zagotovljena, se bodo
pojavljale večje zahteve v naslednjih letih (plazovi, elementar),
saj erodirane nezaščitene brežine niso stabilne.
2676-478 Novo mesto - Metlika
16.000.000 SIT
Zaradi slabega stanja vozišča na pododseku od km 14,0
v dolžini 2,0 km je bilo potrebno predvideti sanacijo vozišča,
saj gre za propad zg. ustroja ceste. Izvedena je preplastitev,
na dolžini 1,2 km je potrebno izdelati še preplastitev do konca
odseka, to je še v dolžini 800 m.

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko
škodo, saj vozišče v bitugramozu hitreje propada.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 14,5 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

2749-478 Brezovica — Sinja Gorica
ni v proračunu
Magistralna cesta M 10 ima zelo dotrajan zgornji ustroj, ki
zahteva temeljito sanacijo.

Prometna obremenitev - PLDP = 1980 voz/dan.

Cesta je zelo prometna (PLDP93 13.300 mv/dan), ob njej se
neprekinjeno vrstijo naselja; na cesti in ob njej (po vzporednem makadamskem pasu) je tudi precej nemotornega prometa,. Zato so prometno-varnostno razmere kritične,
potrebno je nadaljevati z že začeto postopno obnovo tega
odseka ceste. PGD, PZI za rekonstrukcijo je izdelan.

2702-478 Prebold
46.000.000 SIT
Nadaljevati je potrebno v letu 94 začeto urejanje prehoda
skozi naselje od km 2,307 v dolžini 1,226 km kot je predvideno
s projektom (urejanje hišnih priključkov, pločnikov in drugo)
in po zahtevah vodarjev zgraditi nov propust. Predlagamo
povečanje sredstev za znesek 12 mio SIT iz dodatnega programa. Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so
sredstva v višini 46,3 mio SIT za izvedbo že angažirana
v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so
zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

2752-478 Šentilj - Trate
40.000.000 SIT
Potrebno je začeti z obnovo ceste, ki je zaradi industrijskega
območja Sladkega vrha in ugodne povezave z Gornjo Radgono in naprej, zelo pomembna in zato precej prometna.

Prometna obremenitev - PLDP = 500 voz/dan. Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko škodo, saj vozišče
v bitugramozu hitreje propada.

Prometna obremenitev - PLDP = 1200 voz/dan. Event. odložitev realizacija bi pomenila predvsem stalno večanje stroškov neposrednih uporabnikov, saj je na cesto vezan močan
gospodarski potencial.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva za
izvedbo že angažirana v obdobju začasnega financiranja
Sredstva na tej postavki so zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

2754-478 Žaga - Kobarid
ni v proračunu

2709—478 Most čez Draganjo v Rogatcu
1.500.000 SIT

Nadaljevati je nujno sanacijo vozišča, ki je zelo poškodovano
in zato izpostavljeno nadaljnemu propadanju, saj so vremenski in drugi pogoji v ozki Soški dolini težavni. Izveden je razpis
za PZI obnove vozišča. V kolikor bodo sredstva zagotovljena,
je možen razpis za dela v juliju 1995 in pričetek del v septembru po turistični sezoni. Prometna obremenitev - PLDP
= 1200 voz/dan.

Predvideno je dokončanje nujne sanacije mostu, izvedba
hodnikov, robnih vencev in vozišča. Z dvoletno pogodbo in
aneksom za leto 1995 so sredstva za izvedbo že angažirana
v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so
zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

2757—478 Obvozi v času sanacij objektov
8.500.000 SIT

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko
škodo, ker bi nedokončan in nezaščiten objekt hitreje propadal.

S to postavko se pokrivajo stroški obnove lokalnih cest, ki
niso predvidene za težke obvoze in so potrebni zaradi izvajanje sanacij objektov na zelo prometnih cestah.

2715-478 Križaj - Čatež ob Savi
25.000.000 SIT

V primeru nezadostnih sredstev bodo onemogočena tudi dela
na nujnih sanacijah objektov, saj objektov oz. cest za čas
sanacije ne bo možno zapreti za promet.

Ookončati je potrebno v letu 94 začeta dela na odvodnjavanju
in obnovi zgornjega ustroja, ki je bil ob prvotni izgradnji
nedokončan (v bitogramozu) in zato dotrajan. Dela so končana na pododseku v dolžini 1,2 km, končati je potrebno še
800 m obnove.
Prometna obremenitev - PLDP = 2400 voz/dan. Z dvoletno
pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva v višini 21,6 mio
SIT za izvedbo že angažirana v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato namenjena poravnavi
obveznosti iz pogodbe.
poročevalec, št. 17/1

2764-478 Sanacije propustov
20.000.000 SIT
Na cestah je veliko objektov, ki so manjši od 5 metrov, zato
niso uvrščeni med objekte, potrebujejo pa popravila, obnove
in sanacije. Pripravljen je program ukrepov, ki se tekom leta
glede na oceno stanja še dopolni.
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V primeru nezadostnih sredstev bodo za sanacije v naslednjih
letih potrebna večja sredstva, na nekaterih objektih pa bodo
potrebne omejitve.

slabšajo in prihaja do vse več porušitev. Predlagamo povečanje postavke po predlogu iz dodatnega programa v višini 250
mio SIT.

2769-478 Bizeijsko
50.000.000 SIT

Manjši obseg sredstev bi povzročil opustitev večih potrebnih
sanacij, kar pomeni, da bodo zaradi pospešenega propadanja
na teh odsekih v prihodnje potrebna dražja sanacijska dela.
Na 7 lokacijah so že polovične zapore, na 7 pa je že prišlo do
porušitev.

Cesta ni imela ustreznih elementov, vozišče je dotrajano;
potrebno je dokončati že v letu 1994 začeta dela na cesti skozi
naselje. Zaradi popolnoma uničenega vozišča je treba v primeru, da ne bo sredstev za rekonstrukcijo, zagotoviti sredstva
za preplastitev, ki bo kot začasni ukrep za nekaj let premoščala potrebe.

4023-478 Zasaditve In ozelenitve breiin
10.000.000 SIT
Sredstva so namenjena vegetativni zaščiti novejših brežin in
večjih površin, ki se ne kosijo. Sredstva so nujna, sicer bodo
zaradi nezaščitenih brežin v prihodnjih letih potrebna večja
sanacijska dela.

Prometna obremenitev - PLDP = 520 voz/dan.
2777-478 Zaporni sloji in površinske prevleke
365.000.000 SIT

4042-478 Spodnja Idrija - Želin
80.000.000 SIT

V preteklosti je zaradi pomanjkanja sredstev ostalo več cestnih odsekov nedokončanih: manjkajo zaporni sloji, kar
bistveno pospešuje propadanje vozišča; na nekaterih odsekih
pa bi bilo potrebno zamenjati oz. obnoviti obrabno plast.
Sredstev za te naloge je premalo, so le za najnujnejše, v preteklosti zaostale primere. Pripravljen je plan (v višini 646 mio)
odsekov za preplastitve, ojačitve in prevleke s prioriteto, vsi
pa predstavljajo najbolj poškodovana vozišča. Skupno je
v Sloveniji takih vozišč skoraj 500 km, sredstva zadoščajo le
za najnujnejše sanacije.

V letu 1995 je potrebno sistematično pristopiti k obnovi magistralne ceste imenovane »Keltika«. Izdelana je predštudija
ekonomske upravičenosti, s katero so bili določeni potrebni
ukrepi oz. odseki, na katerih se bodo ti ukrepi izvajali. Za
predvidene ukrepe je že pripravljena ustrezna dokumentacija.
Za izvedbo teh ukrepov predlagamo dodatna sredstva po
predlogu prioritete A v višini 150 mio SIT. Prometna obremenitev - PLDP = 1700 voz/dan.

Predlagani obseg sredstev je min; še nadaljnje zmanjševanje
bi povzročilo opustitev večih potrebnih sanacij, kar pomeni,
da bodo zaradi pospešenega propadanja na teh odsekih v prihodnje potrebna dražja dela kompletnih rekonstrukcij.

V primeru, da teh sredstev ne bi bilo na razpolago, bi na
nekaterih pododsekih že začeta dela pospešeno propadala;
slabe vozne razmere bistveno povečujejo stroške uporabnikov na cesti, na katero je vezan pomemben gospodarski
potencial, saj je cesta najpomembnejša prometna povezava
Tolminske in področja Idrije z osrednjo Slovenijo.

2782-478 Sanacije zidov
ni v proračunu
Dotrajani zidovi se podirajo. Predvidena sredstva pokrivajo le
manjši del potrebnih podbetoniranj že spodjedenih zidov.
Trenutno se sanira 20 zidov na raznih cestnih odsekih.

4043-478 Sanacija zidu v Spodnji Idriji
5.000.000 SIT
Dokončati je potrebno v letu 94 začeto sanacijo zidu v dolžini
220 m, ki sestoji iz sanacije zidu, nove podporne zložbe,
sanacije brežine in sanacije vozišča.

Predlagani obseg sredstev je min; še nadaljnje zmanjševanje
bi povzročilo opustitev večih potrebnih sanacij, kar pomeni,
da bodo zaradi pospešenega propadanja teh objektov v prihodnje potrebna dražja sanacijska dela, na nekaterih odsekov
pa lahko pride celo do porušitev in delne zapore cest.

4049-478 Kamnik - Črna pri Kamniku
8.200.000 SIT

2783-478 Selca - Praprotno
107.200.000 SIT

Iz sredstev te postavke se obnavlja zgornji ustroj na 470
m dolgem odseku skozi Črno pri Kamniku.

V letu 94 so se začela izvajati večja obnovitvena dela na
odseku od km 3.250 do km 9.425. opravljena so bila sledeča
dela: oporni zid med km 8.208 in km 8.337 sidrani zid med km
8.742 in km 8.867 ter rekonstrukcijo ceste med km 8.200 in km
9.200. Rekonstrukcijo je treba nadaljevati po projektu. Ukrep
ima najvišjo prioriteto. Predlagamo povečanje sredstev za
znesek 22,8 mio SIT iz dodatnega programa.

Gradbišče je odprto, že opravljena dela bodo propadala, če se
ne zaključi.
4080-478 Selnica - Ruše
70.000.000 SIT
Na osnovi lokacijske dokumentacije za rekonstrukcijo ceste
je bilo izdano lokacijsko dovoljenje. Rekonstrukcija je
potrebna zaradi dotrajanosti vozišča in neustreznih elementov ceste. Izvedena so pripravljalna dela, izvesti pa bo
potrebno zamenjavo sp. in zg. ustroja, urediti odvodnjavanje
in brežine.

PLDP = 2600 voz/dan. Z dvoletno pogodbo in aneksom za
leto 1995 so sredstva v višini 71,4 mio SIT za izvedbo že
angažirana v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej
postavki so zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.
Gradbišče je odprto, del sredstev že angažiran z dvoletno
pogodbo, zato bi bila potrebna večja sredstva za event. zapiranje gradbišča in ponovno nadaljevanje del.

Prometna obremenitev - PLDP = 2100 voz/dan. Izvršena so
že pripravljalna dela. Rekonstrukcija je nujna tudi zato, ker
cesta prevzema velik del tovornega prometa, ki ne sme preko
M 3 (Vrbanski plato).

4022-478 Sanacije plazov
100.000.000 SIT

4081-478 Ig
15.000.000 SIT

Pripravljen je seznam tistih sanacij plazov, za katere je tudi
pripravljena projektna dokumentacija in ogrožajo prevoznost
cest. Ker gre praviloma pri teh sanacijah za delne rekonstrukcije krajših odsekov cest z dragimi ukrepi (celoten program
znaša 756 mio SIT), sredstva zadoščajo le za minimalen program ne pa za celovito odpravljanje problematike. Ker že več
let niso zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro

Od km 0.160 v dolžini 0,480 km se s sofinanciranjem občine
izvaja modernizacija ceste skozi naselje. Delno so položeni
komunalni vodi, delno robniki. Urediti je treba zemljiško- pravne zadeve, dokončati prestavitve kom. vodov, izvesti
javno razsvetljavo, razširitev obstoječih propustov, vključitev
avtobusnih postajališč, izvesti parapetne zidove ter zg. ustroj
9
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Prometna obremenitev - PLDP = 4400 voz/dan. Dela so
začeta; glede na istočasno urejanje komunalne infrastrukture
v mestu, bi sredstva morali zagotoviti, sicer bo gradbišče dalj
časa odprto.

ceste s prometno signalizacijo. Za dokončno ureditev
- (poplavno področje, izviri) predlagamo povišanje za
11.000.000 SIT iz dodatnega programa.
Prometna obremenitev - PLDP = 1000 voz/dan. Gradbišče je
odprto, dela je nujno zaključiti, sicer bo prišlo do pospešenega propadanja.

4988-478 Videm ob ščavnici - Okoslavci
20.000.000 SIT

Izvesti je potrebno ob koncu leta 94 začeta dela na sanaciji
viadukta Ljubno na magistralni cesti, ki je bil zgrajen leta
1963. Dela obsegajo sanacijo jeklenih elementov konstrukcije
in montaža ojačitev pasnic.

Odsek predstavlja izrazito črno točko. Z deli smo pričeli v letu
1994. Delno je izveden ploščati propust, pričeta so zemeljska
dela in oporni zid. Dokončati je dela na propustu in zgornji
ustroj.
Prometna obremenitev - PLDP = 650 voz/dan. Dela so
začeta, da se prepreči pospešeno propadanje, jih je treba
zaključiti.

Prometna obremenitev - PLDP = 15.600 voz/dan. V izogib
kasnejšim večjim stroškom, je sanacijo potrebno dokončati.

5557-478 Jesenice
37.000.000 SIT

4852-478 Obnove cest po odločbah RPI
40.000.000 SIT

Na magistralni cesti skozi Jesenice je ostalo poškodovano
vozišče še iz časa gradnje avtoceste Hrušica-Vrba. Poleg
tega mora občina urediti komunalno infrastrukturo, sanirati
podhod, kar vse zahteva hkratno urejanje vozišča. Na vozišču
so registrirane globoke kolesnice in udarne jame.

4851 -478 Viadukt Ljubno
10.000.000 SIT

Sredstva so namenjena hitremu reševanju zadev, za katere
izdajo odločbe o nujnem ukrepu inšpektorji. Zaradi vse večjih
potreb po interventnem ukrepanju predlagamo povečanje
postavke za 20 mio SIT iz dodatnega programa.

Prometna obremenitev PLDP = 5000 voz/dan (ocena).

4853-478 Nadvozi Višnja Gora - Obrežje
16.500.000 SIT

6274-478 Sanacije objektov na M In R cestah
290.436.000 SIT

Zaradi dotrajanosti in zmanjšane nosilnosti je potrebno sanirati šest nadvozov. Izvedena so pripravljalna dela in nabavljen
material.

Seznam objektov, ki jih je potrebno sanirati je pripravljen
v vrednosti 1 mrd SIT, za večino potrebnih sanacij so na
razpolago tudi projekti ali pa bodo do gradbene sezone.
Glede na nujnost ukrepanja, da bi se preprečile večje škode
ali celo porušitve objektov predvidena sredstva ne zadoščajo
za sistematičen pristop k sanacijam. Zato predlagamo povečanje iz dodatnega programa za 300 mio SIT.

S predvidenimi sredstvi bi lahko obnovili največ 2 nadvoza,
kar lahko ogrozi varnost prometa na magistralni cesti.
4854-478 Bled - Soteska
55.000.000 SIT

Seznam potrebnih sanacij vsebuje tudi že zahtevane omejitve
nosilnosti zaradi dotrajanosti objekta. V primeru zmanjševanja sredstev, če torej sanacije v letošnjem letu ne bodo
možne, bodo omejitve potrebne na več objektih, nakatere pa
bo treba celo zapreti, (podatki v tabeli 4)

Na pomembni regionalni cesti je pododsek od Pristave do že
izvedene rekonstrukcije ceste pri Boh. Beli v zelo slabem
stanju predvsem zaradi slabih geoloških razmer. Cesta pa je
tudi preozka. Začeta so bila zemeljska dela, PTT vod je prestavljen. Dokončati je preostanek zemeljskih del, sanirati
usade in podporne zidove, izdelati zg. ustroja s kompletnim
odvodnjavanjem. Zaradi dodatnih del pri dodatnem odvodnjavanju in sanaciji podpornih zidov, ki bo nujna zaradi zelo
zahtevne geologije, predlagamo odobritev dodatnih sredstev
iz dodatnega programa v višini 11 mio.

6495-478 Boh. Bistrica - Jezero
61.800.000 SIT
Dostop po regionalni cesti do Bohinjskega jezera je neprimeren, saj je zgornji ustroj uničen, vozišče preozko, tehnični
elementi neustrezni. Izvesti je potrebno sanacijo vozišča. Prometna obremenitev - PLDP = 1800 voz/dan.

Prometna obremenitev - PLDP = 2500 voz/dan. Gradbišče je
odprto, da preprečimo pospešeno propadanje že izvršenih
del je dela treba zaključiti. Zaradi zahtevne geologije je event.
prekinitev del tvegana.

6497-478 Višnja Gora - Obrežje (EBRD)
ni v proračunu
V predlogu so predvidena tudi sredstva za začetek obnove
betonskega vozišča na cesti M 1 Višnja Gora - Obrežje,
s sofinanciranjem EBRD v skupni vrednosti 450 mio SIT.
Obstoječe betonsko vozišče je razbito, kar povzroča izjemno
neugodne vozne razmere, povečuje stroške uporabnikov ter
veča negativne vplive na okolje in zmanjšuje prometno varnost.
Gre za eno najpomembnejših prometnih smeri v državi: prometna obremenitev - PLDP = 4600 do 13.500 voz/dan. Študija ekonomske upravičenosti kaže visoko stopnjo donosnosti.

4984-478 Zalošče
ni v proračunu
Dokončati je potrebno začeto obnovo vozišča skozi naselje
Zalošče. Realizirana je že sanacija opornega zidu in del sanacije vozišča. Dela so potrebna zaradi urejevanj komunalne
infrastrukture, ki jo dela občina. PLDP = 1600 voz/dan.
V kolikor sredstev za ta ukrep ne bo na razpolago, bo gradbišče ostalo odprto (komunalna infrastruktura se ureja) oz.
nedokončano s tem pa bo zelo oviran promet skozi naselje, še
zmanjšana pa bo prometna varnost.

V kolikor za realizacijo projekta ne bodo zagotovljena lastna
sredstva, ne bo možno črpati sredstev kredita EBRD, ki so za
ta objekt že odobrena.

4985-478 Miren
45.000.000 SIT

DODATNI PROGRAM ZA CESTE — ni v proračunu

Občina Nova Gorica je pripravila razpis za izvajanje gradbenih
del. Dokončati je potrebno obnovo zg. ustroja ceste skozi
Miren, urediti fekalno in meteorno kanalizacijo, zgraditi pločnike in avtobusne postaje ter javno razsvetljavo. Država bo
sofinancirala obnovo 900 m cestišča.
poročevalec, št. 17/1

Dodatni program v višini 6,371.100.000 SIT (glej prilogo 11)
3415-403 Materialni stroški
13.900.000 SIT
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S prometnimi podatki bi lahko zagotovili enakovredno obravnavanje v pripravi nacionalnega programa. Poleg tega bi del
sredstev namenili za nabavo dodatne opreme za avtomatsko
štetje prometa.

Ta postavka pokriva realne potrebe materialnih stroškov za
delo delavcev Direkcije RS za ceste in funkcioniranje
poslovne stavbe. Zaradi novih obveznosti, ki jih Direkcija
prevzema z novo zakonodajo, predlagamo povečanje sredstev za te naloge.
1131-409 Izobraževanje
1.400.000 SIT

1154-451 Talne obeležbe po Zakonu o temeljih varnosti
cestnem prometu, M in R ceste
80.000.000 SIT

S to plansko postavko se bo sofinanciralo organizacijo strokovnih srečanj in specializiranega izobraževanja za delavce
strokovnih služb, ministrstva in direkcije za ceste ter omogočanje sodelovanja na tujih strokovnih srečanjih. Dodatna
sredstva za usposabljanje so potrebna predvsem za izobraževanja, ki bodo nujna zaradi novih obveznosti, ki jih bo Direkcija prevzela z novo zakonodajo (soglasja,...). Zato predlagamo povečanje sredstev za te naloge.

Sredstva iz te postavke so namenjena obnovi talnih označb na
M in R cestah. S sredstvi, ki so za ta dela zagotovljena
v osnovnem programu, v letošnjem letu ne bo mogoče obnoviti talnih obeležb v taki meri, kot zahteva potrebni program,
zato predlagamo dodatna sredstva za obnovitev robnih črt.
Opuščanje obnove robnih črt na cestah namreč bistveno
zmanjšuje prometno varnost.
1626—451 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko
3.500.000 SIT

1152—409 Redni pregledi objektov na državnih cestah
5.200.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi omogočili ustrezno povezavo
z omrežjem Ministrstva in drugimi organi v državni upravi.

Vsako leto je potrebno opraviti redne preglede objektov na
cestah (viaduktov, mostov, nadvozov, podvozov in predorov),
ki omogočajo načrtovanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

Investicije - ceste
1005-471 Projekti večje rekonstrukcije
19.300.000 SIT

Zaradi slabega stanja objektov je potrebno skrbnejše preverjanje; zato predlagamo povečanje sredstev, ki naj bi omogočilo sprotno odkrivanje kritičnih mest.
2720-409 Informacijski sistem BCP
5.200.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi pospešeno pripravljali projekte za
večje posege, ki so obsežnejši in zahtevajo dolgotrajnejše
postopke. S tem bi izboljšali osnove za ukrepanje v prihodnjih
letih.

Iz te postavke se bo financiral razvoj informacijskega sistema,
vzpostavitev GIS (geografskega informacijskega sistema) za
ceste in prenos BCP v GIS okolje ter vzdrževanje banke
cestnih podatkov.

1007-471 Projekti-novogradnje (obvoznice)
5.300.000 SIT
S povečanimi sredstvi bi pospešeno pripravljali projekte, ki
bodo potrebni za realizacijo v naslednjih letih oz. bodo vključeni v nacionalni program. S temi sredstvi bi zagotovili vsaj
nekaj možnosti za »rezervne« projekte v prihodnjih letih.
Vedno večja občutljivost za posege v prostor zahteva študij
variantnih rešitev, ki trajajo več let.

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala posodobitve
predvsem uporabe podatkov pa tudi razširitve vsebine, ki je
potrebna zaradi vse zahtevnejše podpore pri planiranju.
6273-409 Mikrofilmski arhiv
25.200.000 SIT

1008-471 Razvojno-raziskovalne naloge
10.000.000 SIT

Da bi lahko pripravo dokumentacije za preslikavo intenzivirali
in ker ni možnosti zaposliti ustreznih kadrov v mikrofilmskem
centru na Direkciji RS za ceste, bi morali zagotoviti dodatna
sredstva za zunanje storitve na teh nalogah.

S povečanimi sredstvi bi omogočali potreben obseg študij in
raziskav, ki bodo podpirale odločitve na cestah in spodbujale
razvoj stroke. Te bodo predvsem potrebne za pripravo strategije in izdelavo nacionalnega programa. Povečal naj bi se
obseg potrebnih študij in raziskav, ki bodo omogočile izvedbo
novega zakona o javnih cestah in podpirale odločitve za
ukrepe na cestah ter spodbujale razvoj stroke.

Zmanjšana sredstva bodo upočasnila preslikavo obstoječe
dokumentacije, kar pomeni, da bo v obdobju enega leta
potrebno zagotoviti nove arhivske prostore, ki jih na lokaciji
Direkcije ni.
Storitve

Sofinanciranje temeljnih raziskovalnih nalog iz dejavnosti
v cestnem gospodarstvu je predvideno skupaj z Ministrstvom
za znanost in tehnologijo.

1120-451 Kontrola osnih pritiskov In površine za izločanje
1.700.000 SIT

1041-471 Pobegi - Sv. Anton
300.000.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi kontrolo vozil lahko izvajali pogosteje, kar bi bilo glede na stanje cest tudi potrebno. S tem bi
lahko postopoma dosegli zmanjšanje prekomernih obremenitev, kar bi bistveno vplivalo na poškodbe vozišč.

S povečanimi sredstvi bi nadaljevali potrebno rekonstrukcijo
ceste do Dvora. Prometna obremenitev - PLDP = 3040 voz/
dan.

1121-451 Kopiranje, tisk, ostalo
3.100.000 SIT
S povečanimi sredstvi bi lahko zagotovili ustrezno publiciranje predvsem kartnega in drugega materiala, ki bo nujno
v povečanem obsegu zaradi dela, vezanega na predvideno
novo kategorizacijo javnih cest.

Glede na stanje vozišča ter na to, da se na cesti izvajajo
komunalna dela predlagamo dodatna sredstva za dokončanje
del skozi naselje. Zaradi del na cesti je namreč gradbišče že
prej neurejene in uničene ceste odprto, zato je treba dela
končati in cesto zaščititi pred nadaljnjim propadanjem.

1127—451 Štetje prometa
5.000.000 SIT

1050-471 Ostalo in sofinanciranje
150.000.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi zagotovili štetje na na novo kategoriziranem omrežju državnih cest, ki se bo glede na novo lokalno
zakonodajo in nov zakon o cestah povečalo za ca 800 km.

S povečanimi sredstvi bi lahko sofinancirali več rekonstrukcij,
ker občine lahko zagotovijo več svojega deleža, kot je predviden v državnem proračunu za ceste.
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1097-471 Zahodna obvoznica v Mariboru
100.000.000 SIT

S povečanimi sredstvi bo končana modernizacija tega pododseka ceste sicer bo ostalo gradbišče odprto. Opis v osnovnem
programu. Prometna obremenitev - PLDP = 300 voz/dan.

V gradnji je »Koroški most«, ki predstavlja začetek zahodne
obvoznice v Mariboru, ki bo povezovala zahodni del Maribora
z avtocesto. Po dogovoru z občino Maribor se izgradnja
sofinancira. Projekt »zahodna obvoznica Maribor« se bo gradil fazno: I. FAZA 4,5 km. Za levi breg Drave je izdelan PZI, za
desni breg so v preverjanju različne variante priključevanja.

2728-471 PHARE program
142.000.000 SIT
S povečanimi sredstvi bi nadaljevali z rekonstrukcijo dveh
odsekov cest:

Prometna obremenitev sedanje ceste M 3 na poteku skozi
mestno jedro presega 25 000 vozil/dan. Izdelana študija upravičenosti izkazuje visoko stopnjo prometno-ekonomske
upravičenosti projekta. Če se dela na izgradnji cestnega
omrežja ne bodo izvedla istočasno z dograditvijo mostu,
oziroma čimprej, bo unčikovitost naložbe v most bistveno
zmanjšana, saj sistem ne bo funkcioniral. V letu 1995 so
predvidena dela na priključnih cestah na desnem in na delu
obvoznice na levem bregu Drave.

- Gorjansko-Brestovica: Tudi ta odsek se postopoma rekonstruira 2e več let in ga |e treba dokončati. Cesta navezuje
obmejni mejni prehod. Prometna obremenitev - PLDP = 290
voz/dan.

1118-471 Odkupi in odškodnine
70.000.000 SIT

2732-471 Obvoznica Šentjur
200.000.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi bilo mogoče hitreje sanirati problematiko odkupov za nazaj.

Sredstva bodo omogočila postopen zaključek pred več kot 10
leti začetih in večkrat prekinjenih del. Občina Šentjur gradnjo
sofinancira. Dela na sami obvoznici so praktično gotova.
Nedokončan ostane priključek vzhod, začasni priključek za
Novo vas, zaključna dela II. faza, ter most čez Voglajno, ki je
v gradnji. Gre za pomembno magistralno cesto, prometne
obremenitve - PLDP presegajo 9000 vozil/dan.

- Robič: pred leti je že bil rekonstruiran del ceste na mednarodni mejni prehod: predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije, ker cesta niveletno ne ustreza. Prometna obremenitev
- PLDP = 2700 voz/dan.

1200-471 Šentvid - Šoštanj
10.000.000 SIT
Nadaljevanje in dokončanje modernizacije dela ceste sicer bo
ostalo gradbišče odprto. Opis v osnovnem programu. PLDP
= 100 voz/dan.

Za financiranje teh del je že sklenjena večletna pogodba
(občina); če ne bo na razpolago sredstev, lahko pričakujemo
izterjavo deleža, ki bi ga morala prispevati država.

1263-471 Ljubno - Luče
200.000.000 SIT

2735-471 Vinica - Stari trg
20.000.000 SIT

Gre za nadaljevanje v letu 1993 začete rekonstrukcije, kot
posledice poplav v letu 1990. Poleg poškodovanosti pa ima
cesta bistveno premajhno širino in neustrezne krivine in zelo
slab zgornji ustroj. Rekonstrukcija je povezana z nujnimi
obsežnimi deli na regulaciji in prečenju Savinje.

S povečanimi sredstvi bi dokončali začeto modernizacijo,
sicer bo ostalo gradbišče odprto.
2742-471 Rogatec — Stoperce
100.000.000 SIT

Sredstva iz osnovnega programa ne zadoščajo, za hitrejšo
sanacijo poškodb in posledic poplav predlagamo povečanje
sredstev.

Od km 1.092 - 3.092. je izvedena modernizacija v bitodrobirju, ki jo je treba dokončati. Manjka AB in ureditev brežin.

Prometna obremenitev - PLDP = 450 voz/dan. Ker se predvideva odprtje meddržavnega prehoda na Pavličevem sedlu, pa
tudi zaradi pomembne vloge Logarske doline v turističnem
oziru. je nadaljevanje rekonstrukcije potrebno.

S povečanimi sredstvi je predvideno dokončanje teh del, da
se prepreči nadaljnje propadanje ter nadaljnja modernizacija
naslednjega pododseka makadamske ceste. Gre za cesto, ki
je pomembna medregionalna povezava, prometna obremenitev - PLDP = 500 voz/dan.

2680-471 Cesta na Mangart
40.000.000 SIT

2761 -471 Sodražica - Žlebič
168.000.000 SIT

Dokončana bodo večja vzdrževalna dela makadamskega
vozišča predvsem z ukrepi na odvodnjavanju (34 propustov je
saniranih) in delnem asfaltiranju kritičnih odsekov predvsem
v krivinah, kjer voda povzroča neprestane poškodbe. PLDP je
razmeroma nizek, ker je cesta večji del leta zaprla, pomembna
pa je za turistični promet in kot najvišje ležeča državna cesta
v obmejnem področju.

S povečanimi sredstvi bi se celoten odsek primerno rekonstruiral v ustrezni širini in saniralo bi se vozišče, ki je bilo ob
izgradnji pred več kot dvajsetimi leti izvedeno samo v bitogramozu. Rekonstrukcija ima zelo visoko prioriteto, saj cesta
predstavlja pomembno medregijsko povezavo, ima slabe elemente in uničen zgornji ustroj. Opis v osnovnem programu.
Prometna obremenitev - PLDP = 1500 voz/dan.

Z deli je potrebno nadaljevati; potrebno je dokončati sanacijo
propustov, postaviti manjkajoče varovalne ograje in urediti
makadamsko vozišče, ki je bilo erodirano preko zime, predvsem pa je potrebno urediti vozišče in odvodnjavanje skozi
tunele. Vsako odlašanje potrebnih ukrepov zaradi stalne erozije viša stroške dokončne sanacije.

2766-471 Črna - Šentvid
50.000.000 SIT
Smotrno bi bilo nadaljevati modernizacijo tega težkega
odseka makadamske regionalne ceste, ki predstavlja najkrajšo povezavo Koroške z osrednjo Slovenijo, oz. edino
neposredno povezavo doline Črne proti osrednji Sloveniji.
Prometna obremenitev ceste je zaradi izjemno slabih razmer
min - ca 100 vozil/dan.

2714-471 Svetovalne storitve
20.000.000 SIT
S povečanimi sredstvi bi lahko izkoristili več možnosti uslug
svetovalcev za posodabljanje sistema gospodarjenja
s cestami in pri izdelavi strateških programov.

Ukrepi na tem odseku so zaradi geološko zahtevnega terena
zelo zahtevni in dragi Modernizacijo je zaradi visokih stročkov
in nizke prometne obremenitve prometno-ekonomsko sicer
težko opravičiti. Ko bodo izboljšane vozne razmere, je možno

2718-471 Kalce - Hrušica
5.000.000 SIT
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pričakovati bistveno višji promet. Razpis za nadaljevanje del
bi bilo mogoče izvesti v juniju 95.

sta 1995. S predvidenimi sredstvi bi odkupili zemljišča in
pričeli z gradnjo. PLDP = 4300 voz/dan.

2784-471 Domžale - Črnuče (EBRD)
200.000.000 SIT

Zmanjšana sredstva bi pomenila odlaganje reševanja prometne varnosti skozi naselje.

Cesta je prometno tako obremenjena, da je potrebna štiripasovnica (PLDP93 31000 mv/dan). Zastoji trajajo po nekaj ur na
dan. To je glavna vpadnica iz Štajerske v Ljubljano in bo tudi
po izgradnji avtoceste prevzemala zelo velike prometne obremenitve, ki so posledica praktično somestja, ki nastaja v tej
smeri na obrobju Ljubljane. Financirala se bo tudi s kreditom
EBRD. Z dodatnimi sredstvi se bo nadaljevala gradnja na
pododseku od Trzina do Črnuč, za preostali pododsek od
Depale vasi do Trzina pa se bodo začela pripravljalna dela.

4981-471 meja Madžarska - Kobilje
1.800.000 SIT

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža tudi realizacijo kreditne pogodbe med EBRD in R Slovenijo.

Nadaljevati je potrebno modernizacijo regionalne ceste po
izdelanem projektu. Lokacijska odločba je bila izdana. V letu
1994 je bil zgrajen tudi že most. Izvršena so pripravljalna dela
in zemeljska dela na dolžini 2.0 km. Izvesti je še zemeljska
dela na nadaljnjih 2,15 km in kompleten sp. in zg. ustroj.
Prometna obremenitev - PLDP = 50 voz/dan. Smiselno bi
bilo vzpostaviti tudi obmejni mejni prehod.
Dela je potrebno dokončati, sicer bo ostalo gradbišče odprto.

2906-471 Mu) železniški nadvoz (EBRD)
180.000.000 SIT

4987-471 Žlče - Dramlje
1.900.000 SIT

Postopno bi odpravili nivojsko križanje magistralne ceste
z železnico v središču naselja, ki je za prometne razmere
popolnoma neustrezno. Za ukrep, ki se bo sofinanciral tudi
s kreditom EBRD, je izdelana študija upravičenosti, ki izkazuje visoko stopnjo prometno-ekonomske upravičenosti.
Z dodatnimi sredstvi bi omogočili hitrejše nadaljevanje gradnje. Prometna obremenitev - PLDP = 22000 voz/dan.

S temi sredstvi se bo zaključilo sofinanciranje prestavitve
ceste. Opis v osnovnem programu. Prometna obremenitev
- PLDP = 420 voz/dan.
5611-471 Stročja vas - Ljutomer
50.000.000 SIT
Dokončana bo rekonstrukcija ceste.

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža tudi realizacijo kreditne pogodbe med EBRD in R Slovenijo.

6459-471 Most čez Radoljno na Pesku
4.400.000 SIT

3821 -471 Oprema za kontrolo cest
24.500.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi bilo mogoče dokončati novogradnjo
mostu s priključnimi cestami. Opis v osnovnem programu.

Postavka je namenjena razvoju merilne opreme za ugotavljanje stanja cest In razvoju fttevne opreme.

6460-471 Most čez Kotredeščlco v Zagorju
5.200 000 SIT

3921-471 Rakek (levi zavljalci)
20.000.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi bilo mogoče dokončati novogradnjo
mostu s priključnimi cestami. Opis v osnovnem programu.

Predvidena rekonstrukcija bo izboljšala prometno-varnostne
razmere v naselju Rakek, mesto pa bo lahko uredilo avtobusno postajo in druge komunalne potrebe. V kolikor bodo
v planu sredstva zagotovljena, je možen takojšen razpis.

6461-471 Most čez Vuhredšlco v Orlici
5.200.000 SIT
S povečanimi sredstvi bi bilo mogoče dokončati novogradnjo
mostu s priključnimi cestami. Opis v osnovnem programu.

4041-471 Križišče Kalce
39.000.000 SIT

6462-471 Most čez Dravinjo v Majšperku
7.000.000 SIT

Izdelan je bil projekt preplastitve 2,000 km odseka in priključek regionalne ceste R-387 v Kalcah. Preplastitev je bila
izvedena v letu 94, nadaljevati je potrebno še z rekonstrukcijo
križišča M 10-10/ M-10 in M 10-10/ R-387. To križišče bo
pridobilo na prometu predvsem ko bo v celoti moderniziran
odsek proti Colu.

S povečanimi sredstvi bi bilo mogoče dokončati novogradnjo
mostu s priključnimi cestami. Opis v osnovnem programu.
6463-471 Most čez Zadnjico v Trenti
60.000.000 SIT

4762-471 Žužemberk - Dobrava
45.000.000 SIT

Na pred leti rekonstruirani cesti je potrebno zgraditi še štiri
nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani, predvsem pa
neustrezne širine, saj so večinoma samo enosmereni z neustreznimi dostopi. Prometna obremenitev - PLDP = 460
vozil/dan.

Dokončati je potrebno še 2,2 km modernizacije ceste, ki
predstavlja pomembno povezavo med regijama, delno pa
poteka tudi po demografsko ogroženem območju ter navezuje to področje na magistralno cesto M 1. Dela se bodo
izvajala na priglasitev. PLDP 570 voz/dan.

6464-471 Podvoz za železnico v Kočevju
55.000.000 SIT
Na regionalni cesti Kočevje-Dvor je bila pred leti izvedena
rekonstrukcija ceste, ostal pa je 400 m odsek z nivojskim
križanjem z železnico na samem začetku v Kočevju, ki predstavlja črno točko. Tudi dela na priključnih nasipih so se že
začela pred dvema letoma, vendar se je gradnja že nekajkrat
ustavila zaradi pomanjkanja denarja. Objekt bi bilo smotrno
dokončati, saj bi bila tako zaključena rekonstrukcija
pomembne medregionalne povezave. Prometna obremenitev
- PLDP = 750 vozil/dan.

Zmanjšanje sredstev bi pomenilo, da bo odsek medregijske
povezave ostal še nekaj časa v makadamu, kar predstavlja
slabše vozne razmere in večje stroške uporabnikov.
4823-471 Radlje - klanci (obvoznica)
175.000.000 SIT
Potek magistralne ceste pred in v naselju Radlje je neustrezen
in ga je potrebno bistveno izboljšati. Projekt se je pripravljal
temeljito z vsemi predhodnimi postopki že več let. V pridobivanju je PGD, PZI, gradbeno dovoljenje bo predvidoma avgu-

6467-471 Most čez Sočo v Trenti
20.000.000 SIT
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Na nanovo rekonstruirani cesti je potrebno zgraditi še štiri
nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani, predvsem pa
neustrezne širine, saj so večinoma samo enosmereni z neustreznimi dostopi. Prometna obremenitev - PLDP = 460
vozil/dan.

(prvih 5 km je preozkih, zgornji ustroj poškodovan, neustrezna nivojska križanja z železnico) je najbolj problematičen
prehod v območju Mirne. Most iz prejšnjega stoletja je dotrajan. Za postopno ureditev te ceste je predlagan kot prvi odsek
ta skozi Mirno. V izdelavi PZI s pločnikom. Projekt je v reviziji.
Dela bi se lahko izvajala na priglasitev, razpis je možen
v aprilu 95, pričetek del pa v juliju 1995. PLDP = 3100 voz/dan.

Dokončanje v preteklem letu začete rekonstrukcije na odseku
od 0,2 do 1,34 km. Opis v osnovnem programu. Prometna
obremenitev - PLDP = 1000 voz/dan.

6484-471 Sostro - Besnica
150.000.000 SIT

6471-471 Medvode
250.000.000 SIT

Še cca 5 km makadama na pragu Ljubljane, na regionalni
cesti po kateri poteka tudi precej tovornega prometa (ker je to
edini dostop do Besnice za tak promet - premajhen objekt pri
tovarni ARBO v Podgradu) je velika ovira za normalni razvoj
tega področja. Odsek ceste je potrebno modernizirati. PLDP
= 640 voz/dan.

Nadaljevali bi s kompletno ureditvijo ceste skozi Medvode.
Opis v osnovnem programu. Prometna obremenitev - PLDP
= 22.000 voz/dan.
6477-471 Grabnarjev most na Jezerskem
20.000.000 SIT

6485-471 Pavličevo sedlo
70.000.000 SIT

Most se nahaja na cesti Kranj - Jezersko in je dotrajan.
Potrebno je zgraditi novega.

V dogovoru z Avstrijo je potrebno usposobiti obmejni mejni
prehod Pavličevo sedlo, ki bo pomemben za celo zgornjo
Savinjsko dolino, ki tako edina nima povezave z zamejstvom
v svoji občini. Pričeti je potrebno z modernizacijo regionalne
ceste, ki bo tako omogočila ustrezen dostop do meje in preko
nje na cesto Jezersko-Železna Kapla.

6478-471 Hudinov most na Jezerskem
20.000.000 SIT
Most se nahaja na cesti Kranj - Jezersko in je dotrajan.
Potrebno je zgraditi novega.

6486-471 Limbuš - Laznica
40.000.000 SIT

6479-471 Lendava (Petrol-žel. prehod)
80.000.000 SIT

Dokončali bi rekonstrukcijo ceste v dolžini 1,0 km skozi naselje, v katerem so predvsem kritične razmere s stališča prometne varnosti. Na cesti je velik del tovornega prometa, ki ne
sme po cesti M 3 preko Vrbanskega platoja, kar zahteva
učinkovite rešitve. PLDP = 4000 voz/dan.

Odsek predstavlja nadaljevanje rekonstrukcije ceste Počehova-Lendava-Dolga vas na samem vstopu v naselje Lendava.
Potek je neustrezen, urediti je treba križišča, pločnike skratka
poskrbeti za dobro prometno varnost glede na številne tovornjake, ki se vsak dan vozijo proti mejnemu prehodu. PGD je
izdelan. V kolikor bo potrebno GD, se pričetek gradnje pomakne v jesen 95 ali celo v leto 1996.

6487-471 Rihtarovci - Vučja vas
100.000.000 SIT

6480-471 Križišče v Mostah pri Komendi
25.000.000 SIT

Regionalna cesta Radenci - Ljutomer je pomembna povezava med Dravsko in Pomursko regijo, ki bo še pridobila na
pomembnosti po izgradnji avtoceste Maribor-Lendava.
Postopoma je potrebno začeti rekonstruirati cesto v celoti,
ker nima ustreznih elementov, prehodi skozi naselja so problematični s stališča prometne varnosti, ima nivojska križanja
z železnico in še druge pomanjkljivosti. PLDP = 3100 voz/dan.

Križanje dveh regionalnih cest od katerih je ena (Kranj-Brnik-Mengeš) zelo obremenjena, predstavlja skoraj nemogoče
prečkanje v smeri Vodice-Moste, pa tudi zavijanje proti Kamniku brez zavijalnih pasov ovira promet. Situacijo še poslabšuje dejstvo, da se praktično v tem križišču odcepi še lokalna
cesta v Komendo, tako da je prepletanje prometa iz stališča
prometne varnosti skrajno neprimerno. Projekt je v delu.
Možna bi bila pripravljalna dela in odkupi.

6488-471 Podmeja
40.000.000 SIT
Še vedno je edina povezava Zasavja s Savinjsko dolino
v makadamu. Potrebno je nadaljevati z že pred leti začeto
modernizacijo te ceste. Idejni projekt je izdelan za 7.500 km.
V razpis bo šel PGD, PZI od km 12.760 do km 14.000.

6481-471 Mlaka - Kokrica
100.000.000 SIT
Na cesti Golnik - Kranj je prehod skozi naselje Mlaka zelo
neprimerno (preozko, vozišče je zelo poškodovano). Sicer pa
je cesta do naselja v zadnjih letih rekonstruirana po predpisih.
Idejni projekt je izdelan, lok. načrt pa je v izdelavi. Potrebno
izvesti komunalne vode (kanalizacija).

6489-471 Ljubljanica — Briše
50.000.000 SIT
Postopno je potrebno dokončati modernizacijo ceste Polhov
gradeč - Ljubljanica. Tudi nova občina, predvsem pa prizadeti krajani, je pokazala interes in skrb ter pričela z aktivnostmi za realizacijo, saj so sedanje razmere zelo slabe.
Makadamska cesta na robu Ljubljane zahteva čimprejšnjo
sanacijo. Razpis se lahko izvede takoj, ko bodo zagotovljena
sredstva.

6482-471 Zlatorog - Savica
60.000.000 SIT
Potrebna je modernizacija 4 km ceste v Bohinju do Savice, ki
je načrtovana že več let. Cesta je v turistični sezoni zelo
obremenjena, (2000 voz/dan), okolica je zato od prahu zelo
onesnažena, srečevanje vozil je oteženo, mnogo ljudi tudi
pešači.

6491-471 Plešivica - Luče
40.000.000 SIT

Za normalni razvoj turističnega prometa v tem delu Slovenije
je realizacija tega ukrepa nujna.

Med dvema odsekoma že gotove, je ostal nemoderniziran
odsek regionalne ceste. Smiselno ga je dokončati. V kolikor
bodo sredstva zagotovljena, je možen takojšenj razpis. PLDP
= 300 voz/dan.

6483-471 Mirna
30.000.000 SIT

6498-471 Križišče Strunjan
70.000.000 SIT

Na tudi sicer prometno neprimerni cesti Trebnje - Mokronog
poročevalec, št. 17/1
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problematičnih mest, kar bi znatno pripomoglo k prometni
varnosti.

Magistralna cesta 2 je izjemno obremenjena cesta (PLDP93
na odseku Ruda-Valeta je 12950 mv/dan), še posebej pa
v turistični sezoni, ko je dodatno problematično stransko
vključevanje lokalnega (turističnega) prometa. Iz prometno- varnostnega vidika cesta v celoti izstopa od povprečja v Sloveniji. Prečkanje pešcem je praktično onemogočeno. Križišče
Strunjan predstavlja črno točko, na kateri se zgodi veliko
prometnih nesreč in to predvsem zaradi neustrezne oblike
križišča. Predvidena je rekonstrukcija z zavijalnimi pasovi in
semaforsko ureditvijo ter razširitvijo mostu.

1153-478 Počivališča in avtobusne postaje
1.700.000 SIT
Postajališča so še vedno na voziščih in jih je potrebno zgraditi
izven njih.
1164—478 Dodatna dela po tehničnih pregledih
5.300.000 SIT

S povečanimi sredstvi bi nadaljevali rekonstrukcijo križišča
kot je predvidena s projektom, tako, da bi bila dovršitev
možna pred turistično sezono 1996. TV nasprotnem primeru
- če se bodo dela šele začela v letu 1996, bo v turistični
sezoni prišlo na cesti do večjih zastojev.
6513-471 Hotemaie - Britof
100.000.000 SIT

Izvesti bo mogoče vrsto del, ki so zahtevana pri tehničnih
pregledih, da bi lahko pridobili uporabna dovoljenja. Nekatera dela zaostajajo že več let.
1167—478 Ostalo in sotinanciranje
60.000.000 SIT
Sredstva so namenjena sofinanciranju del za katera prispevajo del sredstev za izvedbo drugi zainteresirani.

Dokončali bi novogradnjo dela ceste. Opis v programu A.
Prometna obremenitev - PLDP = 3500 voz/dan.

1174-478 Popravila lesenih mostov
3.500.000 SIT

9006-471 Križni vrh
150.000.000 SIT

Po posebnem programu so ta sredstva namenjena popravilom lesenih mostov na magistralni in regionalnih cestah in
sicer zamenjava lesenih nosilnih in obrabnih mostnic, zamenjava lesenih dotrajanih ograj, zamenjava lesenih podpor itd.

Na 2,2 km dolgem odseku bi pričeli z rekonstrukcijo ceste, ki
ima zelo slabo vozišče in tehnične elemente.
Prometna obremenitev - PLDP = 2.700 voz/dan. Rekonstrukcija ceste je nujna; cesta predstavlja pomembno medregionalno povezavo, na katero se je po osamosvojitvi preselil še
del prometa med Dolenjsko oz. Posavjem in Štajersko.

S tem bi zmanjšali potrebe po kasnejšem nadomeščanju
dotrajanih lesenih mostov z novimi.
1182-478 Pavlovci — Ormož
5.000.000 SIT

471 Zg. Dolič - Vitanje
120.000.000 SIT

Dokončana bo zamenjava zg. ustroja, ureditev odvodnjavanja
in prometne signalizacije. Dela so bila začeta v letu 1994. Opis
v osnovnem programu. PLDP = 3000 voz/dan.

V letošnjem letu bi se začela dela na pododseku 5,450 - 6,162
km pred leti začete modernizacije tega odseka makadamske
ceste. PLDP93 1060 mv/dan.

1254-478 Elementar - naravne nesreče M ceste
8.500.000 SIT

Dokončanje del je nujno tudi zaradi pričakovane delne preusmeritve prometa s ceste M 10-8, v času rekonstrukcije
odseka pri Hudi luknji. Dela so zelo zahtevna, dodatno pa se
je obseg del povečal zaradi poškodb, ki jih je povzročilo
neurje. Prekinitev del, do katere bi prišlo, če ne bo dodatnih
sredstev, bo stabilnost terena oz. razmere na gradbišču poslabšala.

To so rezervna sredstva, ki se bodo uporabljala za takojšnje
intervencije za ureditev prevoznosti na magistralnih cestah ob
morebitnih naravnih nesrečah (neurja, poplave, plazovi itd).
Premajhna sredstva za ta namen bodo povzročala daljše
zapore cest, kar povzroča veliko materialno škodo in s tem
posledično pritisk na sredstva iz rezerv republiškega proračuna.

471 Rakitna - Cerknica
20.000.000 SIT
V letu 95 bi nadaljevali modernizacijo ceste od km 1,1 - 3,7.

1255-478 Elementar - naravne nesreče R ceste
50.000.000 SIT

471 Petrovo Brdo - Podrošt
150.000.000 SIT

To so rezervna sredstva, ki se bodo uporabljala za takojšnje
intervencije za ureditev prevoznosti na regionalnih cestah ob
morebitnih naravnih nesrečah (neurja, poplave, plazovi itd).

Nadaljevali bi modernizacijo makadamskega odseka 1074 od
km 4,1 - 6,1 na cestni povezavi med Selško dolino in Baško
grapo. Modernizacija te ceste ima visoko prioriteto saj cesta
predstavlja pomembno povezavo severne Primorske z osrednjo Slovenijo. Razmeroma nizka prometna obremenitev PLDP
= ca 100 v/dan - je v veliki meri posledica slabega stanja
ceste.

Premajhna sredstva za ta namen bodo povzročala daljše
zapore cest, kar povzroča veliko materialno škodo in s tem
posledično pritisk na sredstva iz rezerv republiškega proračuna.
1639—478 Manjša intervencijska popravila
12.300.000 SIT

Investicijsko vzdrževanje
1146-476 Osvetlitev prehodov za pešce
7.000.000 SIT

Ta postavka je namenjena manjšim nujnim poravilom
poškodb na obstoječih objektih, ki se bodo pojavile med
letom in jih ni možno vnaprej predvideti npr. popravila ograj,
popravilo dilatacij, popravilo ležišč, popravilo asfaltnih vozišč
in izolacij itd.

Sredstva bi omogočila sanacijo več nevarnih prehodov za
pešce; spisek potrebnih ukrepov, ki presega predvidena sredstva je dan v osnovnem programu.

1655-478 Sanacija brežin na M in R cestah
5.000.000 SIT

1151-478 Oprema cest
3.000.000 SIT

Sredstva pokrivajo sanacijo problematičnih brežin s stališča
vzpostavitve stabilnega vegetativ-nega pokrova.

Z več sredstvi bi sanirali in opremili več križišč in drugih
15
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znaša 756 mio SIT), sredstva zadoščajo le za minimalen program ne pa za celovito odpravljanje problematike. Ker že več
let niso zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro
slabšajo in prihaja do vse več porušitev. Z dodatnimi sredstvi
na tej postavki želimo preprečiti, da bi bila zaradi pospešenega propadanja na teh odsekih v prihodnje potrebna dražja
sanacijska dela, oz. da ne pride do porušitev, plazov in zapore
cest.

2698-478 Žirovnica — Lesce
37.000.000 SIT
Zgornji ustroj na tem odseku magistralne ceste je zelo slab.
Obnovo je narekovala tudi slaba prometna varnost na tem
odseku zaradi kolesnic, ki so bile v preteklem letu rezkane.
Izvedena bo izravnava v bitodrobirju in zaporni sloj v asfaltbetonu ter utrditev bankin. Prometna obremenitev - PLDP
= 9600 voz/dan.

4023—478 Zasaditve in ozelenitve breiin
20.000.000 SIT

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 33,4 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Sredstva so namenjena vegetativni zaščiti novejših brežin in
večjih površin, ki se ne kosijo.

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko
škodo, saj je vozišče po rezkanju »odprto« in bi hitreje propadalo.

4042-478 Spodnja Idrija - Želin
200.000.000 SIT

2702-478 Prebold
12.000.000 SIT

Z dodatnimi sredstvi bi pričeli sistematično urejati cesto
M 10-10 - »Keltiko«, za kar je izdelana predštudija upravičenosti, s katero so bili določeni potrebni ukrepi oz. odseki, na
katerih se bodo ti ukrepi izvajali. Za del ukrepov je že pripravljena projektna dokumentacija.

Dokončati je potrebno v letu 94 začeto urejanje prehoda skozi
naselje od km 2,307 v dolžini 1,226 km kot je predvideno
s projektom (urejanje hišnih priključkov, pločnikov in drugo).
Prometna obremenitev - PLDP = 500 voz/dan.

V primeru, da teh sredstev ne bi bilo na razpolago, bi na
nekaterih pododsekih že začeta dela pospešeno propadala;
slabe vozne razmere na večjem delu ceste pa bistveno povečujejo stroške uporabnikov na cesti, na katero je vezan
pomemben gospodarski potencial, saj je cesta najpomembnejša prometna povezava Tolminske in področja Idrije
z osrednjo Slovenijo. Prometna obremenitev - PLDP = 1500
voz/dan.

Odprto gradbišče je zaradi siceršnjih večjih stroškov, potrebo
zapreti oz. dokončati.
2721-478 Trebnje - Mokronog
42.000.000 SIT
Na tudi sicer prometno neprimerni cesti Trebnje - Mokronog
(prvih 5 km je preozkih, zgornji ustroj poškodovan, neustrezna nivojska križanja z železnico) je najbolj nujno urediti
zgornji ustroj obenem pa ustrezno prilagoditi najneugodnejša
mesta. Začeti je potrebno s pripravljalnimi deli.

4081-478 Ig
11.000.000 SIT

2752-478 Šentilj - Trate
10.000.000 SIT

Dokončati je potrebno v letu 1994 začeto modernizacijo
ceste. Opis v osnovnem programu. Prometna obremenitev
- PLDP = 1000 voz/dan.

Potrebno je dokončati obnovo ceste po projektu. Opis
v osnovnem programu.

4852-478 Odločbe RPI
100.000.000 SIT

2757-478 Obvozi v času sanacij objektov
1.500.000 SIT
S to postavko se pokrivajo stroški obnove lokalnih cest, ki
niso predvidene za težke obvoze in so potrebni zaradi izvajanje sanacij objektov na zelo prometnih cestah.

Zaradi slabega stanja cest predlagamo dodatna sredstva za
povečan obseg nujnih ukrepov.
4853-478 Nadvozi Višnja gora — Obrežje
3.500 000 SIT

2782-478 Sanacije zidov 50.000.000 SIT

Dokončati je potrebno sanacijo nadvozov. Opis v osnovnem
programu.

Dotrajani zidovi se podirajo. Predvidena sredstva pokrivajo le
neznaten del potrebnih podbetoniranj že spodjedenih zidov.
Trenutno se sanira 20 zidov na raznih cestnih odsekih.

4854-478 Bled - Soteska
11.000.000 SIT

2783-478 Selca - Praprotno
22.800.000 SIT

Dokončati je potrebno rekonstrukcijo ceste. Opis v osnovnem
programu. Prometna obremenitev - PLDP = 2500 voz/dan.
Odprto gradbišče je zaradi siceršnjih večjih stroškov potrebo
zapreti oz. dokončati.

V letu 94 so se začela izvajati večja obnovitvena dela na
odseku od km 3.250 do km 9.425. opravljena so bila sledeča
dela: oporni zid med km 8.208 in km 8.337 sidrani zid med km
8.742 in km 8.867 ter rekonstrukcijo ceste med km 8.200 in km
9.200. Rekonstrukcijo je treba nadaljevati po projektu. Ukrep
ima najvišjo prioriteto. Zato predlagamo povečanje sredstev.
PLDP = 2600 voz/dan. Gradbišče je odprto, del sredstev že
angažiran z dvoletno pogodbo in v osnovnem programu;
z dodatnimi sredstvi bi omogočili dokončanje del.

6274-478 Sanacije objektov na M In R cestah
600.000.000 SIT
Seznam objektov, ki jih je potrebno sanirati je pripravljen
v vrednosti 1 mrd SIT, za večino potrebnih sanacij so na
razpolago tudi projekti ali pa bodo do gradbene sezone.
Seznam projektov vsebuje tudi že zahtevane omejitve nosilnosti zaradi dotrajanosti objektov. Zaradi pomanjkanja sredstev bodo potrebne omejitve ali celo zapore, kar je prikazano
v priloženi tabeli. Za sistematičen pristop k sanacijam glede
na nujnost ukrepanja, da bi se preprečile večje škode ali celo
porušitve objektov predvidena sredstva ne zadoščajo, zato
predlagamo dodatna sredstva.

4022-478 Sanacije plazov
500.000.000 SIT
Pripravljen je seznam tistih sanacij plazov, za katere je tudi
pripravljena projektna dokumentacija in ogrožajo prevoznost
cest. Ker gre praviloma pri teh sanacijah za delne rekonstrukcije krajših odsekov cest z dragimi ukrepi (celoten program
poročevalec, št. 17/1
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6494-478 Solkan - Lokve 40.000.000 SIT

Priloga 2

Turistično pomembna cesta, pa tudi edina povezava Trnovske
planote z Gorico ima na nekaj odsekih zelo slab zgornji ustroj.
Predvidena je postopna obnova. PLDP = 750 voz/dan.

Obseg sprotnega vzdrževanja vozne mreže in elektroenergetskih naprav:
- stabilnih naprav za elektro vleko
- naprav in napeljav jakega toka
- naprav za ogrevanje kretnic
- elektronapajalnih naprav (ENP)
- vzdrževanje zgradb
Priloga 3

6495-478 Boh. Bistrica - Jezero
13.200.000 SIT
Nadaljevati je z obnovo ceste po projektu. Opis v osnovnem
programu. PLDP = 1800 voz/dan.
6496-478 Vrhovo - Žužemberk
50.000.000 SIT

V okviru planiranih sredstev zagotavljamo izvrševanje sprotnega vzdrževanja:

Nadaljevati je potrebno z obnovo pomembne regionalne
ceste, ki povezuje Suho in Belo Krajino z osrednjo Slovenijo
in ima na omenjenem odseku uničen zgornji ustroj ter preozko vozišče. Tudi nekatera priključevanja krajevnih poti so
neustrezna, tako da je prometna varnost slaba. PLDP = 2400
voz/dan.

- objektov za varovanje pred vodnimi tokovi
- pobočij, usekov, nasipov, jarkov in kanalov
- odstranjevanje snega in ledu, ogrevanje kretnic
- predorov, galerij in mostnih konstrukcij
- zidov
- progovne opreme, preglednih jarkov kretnic
- dostopnih poti, površin na postajah, peronov in klančin
- odpravljanje posedkov in blatnih vreč
- potnih prehodov
- redni pregledi proge in varovanje proge
- zatiranje rastja
- meritve proge in kretnic
- strojna regulacija tira
- vračanje premaknjenih tirnic
- premeščanje posameznih tirnih sestavin
- brušenje tirnic
- mazanje tirnic, mazanje in čiščenje kretnic
- regulacija kretnic
- sprotno vzdrževanje visokih zgradb.

6497-478 Višnja gora - Obrežje (EBRD)
100.000.000 SIT
V predlogu povečanega plana so predvidena dodatna sredstva za nadaljevanje obnove betonskega vozišča na cesti
M 1 Višnja gora - Obrežje, s sofinanciranjem EBRD. Obstoječe betonsko vozišče je razbito, kar povzroča izjemno
neugodne vozne razmere, povečuje stroške uporabnikov ter
veča negativne vplive na okolje in zmanjšuje prometno varnost.
Gre za eno najpomembnejših prometnih smeri v državi: prometna obremenitev - PLDP = 4600 do 13.500 voz/dan. Študija ekonomske upravičenosti kaže visoko stopnjo donosnosti.

Priloga 4
Detaljno so dela podana v naslednji razpredelnici:

V kolikor za realizacijo projekta ne bodo zagotovljena lastna
sredstva, ne bo možno črpati sredstev kredita EBRD, ki so za
ta objekt že odobrena.

Zamenjava vozne žice
Antikorozijska zaščita
Sanacija temeljev
Zamenjava AKU baterij
Sanacija transformatorjev
Remont ENP RK II
Sanacija ozemljitev
Antikorozijska zaščita
Zamenjava les. drogov
Zamenjava poškodovanih kablov na območju SŽ
Obnova razdelilnikov in odjemnih mest
Generalna obnova 50 t. preše
Generalna obnova električnih agregatov za razsvetljavo in
varjenje
Generalno popravilo vagonov
Generalno popravilo TMD
Vgradnja hidravličnih podpor na TMD
Vgradnja električnih agregatov

9007-478 Golnik
53.000.000 SIT
Zaradi poškodovanosti na dolžini cca 2,1 km je potrebno
obnoviti vozišče. PLDP = 3000 voz/dan.
PRILOGE:
Slovenske železnice:
Priloga 1
Obseg sprotnega vzdrževanja SV in TK naprav:
- postajnih relejnih SV naprav;
- postajnih elektro-mehanskih SV naprav;
- postajnih mehanskih SV naprav;
- postajnih elektronskih SV naprav;
- naprav APB;
- naprav medpostajne odvisnosti;
- SV naprav na cestnih prehodih;
- telekomandnih naprav;
- drčnih naprav;
- elektro-alarmnih naprav (EAN);
- izredno sprotno vzdrževanje SV naprav;
- železniških telefonskih naprav;
- železniških avtomatskih telefonskih central (ŽAT);
- linij in kablov;
- telegrafskih naprav;
- radijskih naprav;
- VF naprav;
- naprav za prenos podatkov;
- ostalih telekomunikacijskih naprav;
- telekomunikacijskih naprav za postajna opravila s potniki;
- izredno sprotno vzdrževanje TK naprav.

Priloga 5
Detaljno so dela podana v naslednji preglednici:
Obnova TK naprav
Obnova ŽATc Novo mesto
Obnova kab. jaškov in korit
Obnova lok. kablov
Zamenjava dotrajanih teleprinterjev s telefaksi
Umerjanje merilne opreme
Zamenjava napajalnika DC/DC za lok.
Zamenjava poškodovanih prenosnih UKV naprav
Zamenjava ojačeval. za ozvočenje
Zamenjava mikrofonov
Zamenjava duplex ojačevalnikov
Zamenjava interfonskih ojačevalnikov
Zamenjava katodnih cevi videoterminalov
Obnova instalacij za prenos podatkov v Ljubljani
Obnova base band modemov
17
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16 RLC merilnik
17 Simulator vlaka Azl 70
18 Merilec izolacije - razni
19 Instr. za odkrivanje napak izolacije
20 Preiz. prebojne trdnosti olja
21 Lokator kablov
22 Univer. digit instrument
23 Osciloskop HM 205 s tiskalnikom
24 Registrirni instrument
24 Balizmeter
25 Merilnik kretniških sil
26 Kab merilni kovček
27 Servisni merilni instr. MOTOROLA 2
28 Instrument za nastavitev ŠO
29 EL spajkalna postaja
30 Lokator napak na tisk. vezjih
31 Stružnica
32 Fazometer
33 Merilec hrupa
34 Sekretarska garnitura
35 Telefaks
36 Lestev 9 m
37 Dinamometer 50000 N
38 Dinamometer 500 N
39 Sesalec
40 Pisarniška oprema

Obnova MUX in X. 25 naprav
Obnova AKU baterij
Obnova usmernikov
Zamenjava signalnih svetilk fi 136
Obnova avtomatike pl. gretja
Obnova mehanskih zapornic
Obnova cestnih signalov
Obnova vklopnega tokokroga
Obnova merilnih mest
Sanacija prostorov SVTK
Razširitev ŽAT-c Nova Gorica
Popravilo progovnih telef. kablov na območju sekcij
Zaščita telefonskih naprav
Ureditev ozemljitev
Menjava kretniških pogonov
Prenapetostna zaščita SV naprav
Zamenjava meh. signalov s svetlobnimi
Zamenjava dirigentskih telefonov na stranskih progah
Zamenjava napajalnih naprav
Dogradnja centrale v Celju
Obnova TK linij
Vzdrževanje RDZ stolpov
Nabava in vgradnja registrofonov
Obnova kretniškega gretja
Obnova števcev osi
Obnova PZ pogonov

C. Avtomobili
41 Poltovomjak 31
42 Osebno vozilo karavan
43 Tovornjak s kesonom 101

Priloga 6
Generalna popravila težkih motornih drezin
Popravila drobno tirne mehanizacije in električnega orodja
Popravilo osebnih vozil
Popravilo priklopnih voz
Popravilo ostale mehanizacije
Sanacije:
- propustov
- mostov
- zidov
- potnih prehodov
- odvodnjavanja
Zamenjava tirnic
Zamenjava kretniških delov
Zamenjava pragov
Sejanje gramozne grede
Zamenjava drobno tirnega materiala
Zamenjava mostovnega lesa
Investicijsko vzdrževanje zgradb

D. Računalniki
44 Razna računalniška oprema
E. Objekti
45 Pri popravilu objektov oziroma naprav v
objektih je potrebno nabaviti novo opremo
(bojlerji.peći ), katera je po novih
računovodskih standardih investicija( to so
tudi
novi priključki na vodovod, kanalizacijo,
spremembe načina ogrevanja)
F. Razna drobna oprema

B. Elektrotehnična dejavnost
1 Varilni aparat VAREX
2 Varilni aparat AGA
3 Elektropn kladivo
4 Vrtalni stroj stojeći
5 Vrtalni stroj ročni
6 Prenosni agregat 5 KVA
7 Prenosni agregat 3 KVA
8 Ročni brusilni stroj
9 Usmernik 140 A
10 Usmernik 60 V
11 Motoma žaga
12 Previjalno orodje 1/2
13 Previjalno orodje 3/4
14 šknpec z glavo venga
15 Stabilni brusilni stroj
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kos 2
kos 2
kos 5
kos 4
kos 16
kos 4
kos 2
kos 6
kos 2
kos 3
kos 4
koss 4
kos 2
kos 4
kos 1

Vrednost
60.000,00
40 000,00
25 000.00
120.000,00
60.000,00
200.000,00
400.000.00
180.000,00
50.000,00
Vse skupaj

kos
kos
kos

5 5.000.000,00 25.000.000,00
10 1.300.000.00 13.000.000.00
2 6.000.000.00 12.000.000,00
Vse skupai 50.000.000,00
Vse skupaj

8 000.000,00
8.000.000,00

Vse skupaj

40.000.000,00

Vse skupaj 12.000.000,00
Priloga 8
Postavka 2932, konto 471: Projekti (projektna dokumentacija)
1. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta p. Verd
10.996.000,00
2. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta p. Postojna
12.780.000,00
3. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta p. Laze
(delna predelava projekta)
1.401.750,00
4. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta p. Zalog
10.520.000.00
5. Gradbene rešitve povečanja hitrosti na magistralnih
progah Slovenskih železnic
12.500.000,00
6. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta odseka
Rakek-Logatec (delna predelava projekta)
3.200 000,00
7. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta odseka
Borovnica-Verd
14.320.000,00
8. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta odseka
Pragersko-Hočo
37.700.000,00
9. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta odseka
Krško-Brestanica
9.980 000,00
10. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta odseka
Sava-Litija
33.800.000,00
11. Projekt (PGD, PZI, PZR) remonta odseka
Celje-Grobelno s projektom sanacije spod. ustroja
42.500 000,00
12. Idejno-gradbene rešitve progovnega odseka Poganek-Litija
13.819.000.00
13. Projekt (PGD, PZI) odprave nivojskega križanja
v km 567,019 (Ljubljana. Puharjeva ulica)
3.625.000,00
14 Projekt (PGD, PZI) odprave nivojskega križanja
na odseku Litija-Sava v km 530,945
981 000,00

Priloga 7
Oprema sekcij infrastrukture
A. Gradbena dejavnost
Vrsta opreme
Enot
1 Motoma žaga
kos
2 Nahrbtna žaga
kos
3 Kotna brusilka 2 kW
kos
4 Stroj za prebijanje in vrtanje (Kobra)
kos
5 Mešalec za beton
kos
6 Žaga za tirnice
, kos
7 Hidravlična naprava za obrezovanje zvarov kos
8 Naprava za vroče pranje
kos
9 Roč.prenos.nap.za bandažiranje pragov kos

kos
100.000,00 100.000,00
kos
300.000,00 1.500 000,00
kos
150.000,00 900 000,00
kos 4 1500.000,00 6 000.000,00
kos 1 300.000.00 300.000 00
kos 3 600.000,00 1.800.000,00
kos 44 20.000,00 880.000,00
kos 5 500 000,00 2.500.000,00
kos 6 250.000,00 1.500.000,00
kos 3 1.500.000,00 4.500 000,00
kos 1 900.000,00 900 000,00
kos 1 1.500.000,00 1.500.000.00
kos 1 1.600.000,00 1.600.000,00
kos 3 400.000,00 1.200.000,00
kos 27 200.000,00 5.400.000,00
kos 5 1.500.000,00 7.500.000,00
kos 1 2.400.000,00 2.400.000,00
kos
260.000,00 1.560.000,00
kos
600.000,00 600.000,00
250.000,00 2.250.000,00
kos
kos
200.000,00 1.400.000,00
kos
25.000,00 100.000,00
kos
185.000,00 185.000,00
kos
88.000,00 528.000,00
150.000,00 600.000,00
kos
4 1.000.000,00 4.000.000,00
Vse skupaj 58.318.000.00

Skupno
1.200.000,00
1.160 000,00
375.000,00
600 000.00
540 000,00
3 000.000,00
3.600.000,00
360.000,00
1.200.000,00
12.035.000,00

200.000,00 400.000,00
100.000,00 200.000,00
40.000,00 200.000,00
200.000,00 800.000,00
30.000,00 480.000,00
500 000,00 2.000.000,00
150.000,00 300.000,00
50 000,00 300.000,00
150 000,00 300.000,00
200.000.00 600 000.00
80 000,00 320.000.00
50.000,00 200 000,00
90.000,00 180.000,00
75.000,00 300.000,00
35.000,00
35 000.00
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15. Projekt (PGD, PZI) izvedbe postajnega podhoda
na postaji Litija v km 534,625
16. Projekt (PGD, PZI) odprave nivojskih križanj
na odseku Celje-Šentjur v km 531.739 in km 532,475
17. Projekt (PGD, PZI) odprave nivojskih križanj
na odseku Sent|ur-GroDelno v km 538,808 in
km 539,082, z gradnjo nadvoza
18. Projekt (PGD, PZI) ureditve peronskih streh na
postajah Zidani Most in Polje za profil Hucke-pack
19. Idejni projekt rekonstrukcije postaje Rače
20. Idejni projekt sanacije useka Križni vit)
21. Projekt (PGD, PZI) odprave nivojskih križanj na odseku
Pragersko-Rače v km 576,304; 576,768; 577,371; 577,830
z gradnjo izvennivojskega objekta in povezovalnimi cestami
22. Projekt (PGD, PZI) odprave nivoiskih križanj na
odseku Raie-Hoće v km 583,284; 584,553; 584,888
z izvermivojskim objektom in povezovalnimi cestami
23. Izdelava projekta za pridobitev radijskega dovoljenja
za RDZ naprave
24. Izdelava (PGD, PZI) projekta za nadvoz v km 644 proge
LjubJjana-Sežana; povećanje svetlega profila
25. Izdelava (PGD, PZI) projekta za elektrifikacijo
tira 27 na postaji Pragereko
26. Izdelava (PZI) projekta za dopolnitev SV naprav na glavnih
progah (premikalni signali, zavarovanje industrijskih tirov ,..)
27. Izdelava idejno-gradbenih reiitev drugega tira na
progi Koper-Divaia
28. Izdelava idejno-gradbenih reiitev za novo progo
Lendava-Beltinci
29. Stroiki zunanjih strokovnjakov pn reviziji projektov
30. Stroiki upravnih postopkov (lokacijska dovoljenja,
gradbena dovoljenja, razna soglasja)
SKUPAJ

Mostovi in zidovi: predstavlja znesek stroškov prometnega
davka pri izvedbi izvajalskih pogodb (delež SRP 3%)
6,166

4.738 000,00

Tehnična pomoč: za stroške kot so TPD in podobno bomo
bremenili objekte, za katere bomo tehnično pomoč uporabili
(npr. Sistemi TK, spodnji ustroj, ipd.)

2.943.000,00
7.320.000,00

Mehanizacija: stroški uvoza (carina, TPD, bančni stroški, stroški kontrole kvalitete) in predstavijo delež 13,5%
109,516

2.560.000,00
5.187.000,00
3.865 600.00

Telekomunikacije: za plačilo določenih pripravljalnih del,
bančnih stroškov, spremljajočih storitev, pripravo dokumentacije ter pridobitev dovoljenj. Delež SRP znaša 18,8%.
104,474
Ranžirna ipostaja Zaloi3:
TK. Delež!SRP v letu 19I9!

9 500 000,00

149,617
9.500.000,00

Ozka grla: v skladu z določili posojilne pogodbe z EIB
št. 1.7539 je to edina pozicija znotraj SŽ Projekta, ki se v celoti
financira z »lastnimi sredstvi« t. j. s sredstvi republiškega
proračuna t. j. 100%.
522,000

2.700 000,00
5.800 000,00
3.642.000,00

16,3% povprečna udeležba SRP na SŽ Projektu v letu 1995
1.422.289

4.121.650,00
Priloga 10

12.600.000,00

Predpisi s področja cest

7.300.000,00
4.500.000,00

1 Uredba o določitvi cestnine za uporabo cestnega predora
Karavanke

8.000 000,00

2 Uredba o povračiliih za izredne prevoze po javnih cestah
v Republiki Sloveniji

302.400.000,00

3 Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo javnih cest, ki
jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

Priloga 9

4 Uredba o kategorizaciji državnih cest
Postavka 4400, konto 471: Lastna udeležba pri črpanju kreditov EBRD In EIB
Vrednost: 1.422.289 tisoč SIT

5 Osnove in merila za kategorizacijo državnih cest
6 Pravilnik o načinu in pogojih opravljanja izrednih prevozov
ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze po državnih cestah
v Republiki Sloveniji

Obrazložitev:
Pregled alokacije sredstev pri izvajanju Slovenskega železniškega projekta v letu 1995:

7 Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest

Obnova zg. ustroja prog (kapitalni remont) magistralnih prog
in glavnih prevoznih tirov v skupni dolžini 60,7 km in predstavlja stroške uvoza materiala po že sklenjenih pogodbah
v okviru EBRD posojila (carina & dajatve za uvoz materiala,
bančne stroške, prometni davek, špediterske stroške, stroške
tehnične kontrole, stroške določenih priravljainih del in
spremljajočih del, ki so posledica izvedbe remontov (delež
SRP 7,5% od skupne vrednosti)
301,670

8 Uredba o določitvi cestnine za uporabo avtocest
9 Uredba o povračilu za čezmerno uporabo javnih cest
10 Uredba o povračilu za uporabno prometnih površin izven
vozišča javne ceste in za površine ob njej, ki so določene za
opravljanje spremljajočih dejavnosti
11 Pravilnik o vrsti vzdrževalnih del na javnih cestah ter nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest

Vozna mreža: ob izvedbi obnove 50 km vozne mreže, ki se
izvaja v okviru SŽ Projekta bodo sredstva proračuna uporabljena za stroške uvoza materiala, ki je že pogojen iz sredstev
posojila EBRD, za bančne stroške, plačilo prometnega davka
pri uvozu opreme in ob izvajanju del, za določena pripravljalna dela in ostale spremljajoče storitve, kot so kontrola
kvalitete materiala ter nad izvajanjem del ter druga manjša
pripravljalna dela in posegi (delež SRP 17,8% od skupne
vrednosti)
203,972

12 Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javni
cesti
13 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in vodenja
evidence o javnih cestah in objektih na njih
14 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah

Informacijski sistem: predstavlja stroške uvoza (plačilo carinskih dajatev, bančnih stroškov, prometnega davka) in stroške
ureditve prostorov za namestitev te opreme v računalniškem
centru (delež SRP 12,9%)
24,874

15 Pravilnik o določitvi preglednega trikotnika in pregledne
berme
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10 Predpis o prostorih, napravah in opremi prometnih mest

16 Pravilnik o minimalnih elementih, ki jih morajo izpolnjevati
priključki na državno cesto
17 Pravilnik o tehničnih normativnih in minimalnih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča

11 Predpis o vzdrževanju, nadzoru in pregledih spodnjega in
zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in objektov na
progi

18 Pravilnik o projektiranju javnih cest in njihovih elementov
s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
njihove graditve

12 Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalec in
organizacije, ki vzdržujejo, nadzirajo in občasno pregledujejo
spodnje in zgornje ustroje prog, postrojev, naprav in objektov
na progah

19 Uredba o določitvi cestnih taks za prevoze s tujimi motornimi in priklopnimi vozili

13 Predpis o pogojih za določitev mest cestnih prehodov,
vrste prometa ter ukrepih, potrebnih za zagotovitev varnega
prometa na cestnih prehodih

Predpisi s področja cestnega prometa
1 Predpis o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo
prevozi v cestnem prometu

14 Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati železniška
vozila za opravljanje varnega železniškega prometa ter
o pogojih glede tehnično-tehnološke enotnosti na železnici

2 Predpis o programu preizkusa strokovne usposobljenosti
ter postopku in načinu opravljanja preizkusa

15 Predpis o evidenci in drugih tehničnih podatkih železniških vozil, pomembnih za varen železniški promet

3 Predpis o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil

16 Predpis o tehničnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati prototip železniškega vozila, ter o načinu in postopku za odobritev
prototipa
17 Predpis o pogojih, pod katerimi smejo železniška vozila, ki
ne izpolnjujejo pogojev predpisanih za železniške proge,
voziti po teh progah

4 Predpis o pogojih za pridobitev licence za posamezne vrste
prevozov ter načinu in postopku njihove pridobitve
5 Predpis o načinu in postopku usklajevanja voznih redov ter
njihovem vpisu v register

18 Predpis o načinu vzdrževanja in občasnih pregledih železniških vozil

6 Predpis o daljinarju s časih vožnje
7 Predpis o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine

19 Predpis o merilih za število tovornih vozov, ki morajo biti
v voznem parku izvajalca opremljeni z ročnimi ali pritrdilnimi
zavorami
20 Predpis o pogojih in ukrepih, pod katerimi smejo voziti po
železniških progah z avtostop napravo vozila, ki niso opremljena z brezhibno delujočo avtostop napravo

6 Predpis o merilu, postopku in načinu delitve dovolilnic
9 Predpis o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših
postajališč ter načinu opravljanja njihovih storitev
10 Predpis o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
tovorna vozila tujih prevoznikov, ki smejo vstopiti v Republiko
Slovenijo

21 Predpis o varnostnih ukrepih na delih železniških vozil, ki
utegnejo priti v stik z električno napetostjo

11 Predpis o višini povračila stroškov, nastalih v zvezi z izdajanjem dovolilnic

22 Predpis o načinu organiziranosti in opravljanja železniškega prometa

Predpisi s področja železnic

23 Predpis o sestavi vlakov in razporeditvi vozil v vlaku

1 Predpis o pogojih za porojektiranje, gradnjo in vzdrževanje
železniških prog

24 Predpis o načinu zaviranja vlakov
25 Predpis o zasedbi vlakov z železniškimi delavci med vožnjo
po železniški progi

2 Predpis o pogojih za preizkušnjo in poskusno obratovanje
spodnjega in zgornjega ustroja proge, postrojev, naprav in
objektov na progi

26 Predpis o osvetlitvi vlakov

3 Predpis o pogojih prostega profila za železniške proge

27 Predpis o opremi vlakov z gasilnimi aparati in priborom za
prvo pomoč

4 Predpis o evidenci in drugih tehničnih podatkih, pomembnih za varnost železniškega prometa na spodnjem in zgornjem ustroju prog, postrojih, napravah in objektih na progah

28 Predpis o ogrevanju vlakov

6 Predpis o varstvu pred požarom, zamakanjem in poplavo
v varovalnem progovnem pasu

29 Predpis o signalih, vrsti, pomenu, obliki, barvi, najmanjši
vidni razdalji, mestu za vgraditev oziroma postavitev ter
načinu njihove uporabe
30 Predpis o merilih za delo v izmenah železniških delavcev,
ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa
_

7 Predpis o pogojih za graditev in vzdrževanje sistema železniških zvez

31 Predpis o organizaciji in načinu opravljanja in nadzora nad
varnim železniškim prometom

8 Predpis o varstvenih ukrepih na mestih, na katerih so
postavljene naprave električnega omrežja, ki so pod napetostjo

32 Predpis o načinu ugotavljanja, evidentiranja in statističnega spemljanja ter objavljanja podatkov o izrednih dogodkih
v železniškem prometu ter o drugih pojavih, pomembnih za
varen železniški promet

5 Predpis o pogojih in ukrepih za gradnjo gradbenih objektov,
drugih objektov, postavljanje postrojev, napeljav in naprav ter
saditev drevja v varovalnem progovnem pasu

9 Predpis o ukrepih za varstvo pred škodljivimi električnimi
vplivi na telekomunikacijskih in signalnovarnostnih postrojih
in napravah
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33 Predpis o dostopu udeležencev v železniškem prometu in
cestnih vozil na železniško območje
20

34 Predpis o notranjem redu v železniškem prometu

22 Predpis o pogojih in načinih vleke glede na zahteve varnosti plovbe v pristaniščih

35 Predpis o merilih za določitev objektov, posebno pomembnih za varen železniški promet

23 Predpis o minimalnih varnostnih pogojih za opravljanje
posameznih gospodarskih dejavnosti za šport in razvedrilo na
morju

36 Predpis o tehničnem in fizičnem varstvu železniških prog
in objektov na njih na mestih možnih usadov, hudournikov,
žametov ali močnih vetrov

24 Predpis o pooblastilih podjetja za pregledovanje založenosti vkrcanega nevarnega tovora ter o tarifi za takšne preglede

37 Predpis o ukrepih za zavarovanje železniškega prometa
pozimi

25 Predpis o prevozu nevarnih snovi in o potrebnih listinah

38 Predpis o delovnih mestih, na katerih železniški delavci
neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa

26 Predpis o drugih vprašanjih, ki jih določa zakon
Predpisi s področja telekomunikacij In poite

Predpisi s področja pomorskega prometa

I. Predpisi za radijske postaje

1 Predpis o izobešanju slovenske pomorske zastave in znamenjih na ladjah

1 Pravilnik o eksploatacijskih in tehničnih pogojih za radijske
postaje, ki so namenjene za fiksne in kopenske mobilne
storitve v frekvenčnem območju med 29,7 in 960 MHz

2 Predpis o plovbi po teritorialnem morju in notranjih morskih
vodah

2 Pravilnik (več pravilnikov) o vseevropskem digitalnem
mobilnem sistemu GSM

3 Predpis o objektih za varnost plovbe na plovbnih poteh in
o njihovem vzdrževanju
4 Predpis o varstvu človeškega življenja na morju

3 Pravilnik o izdaji radijskih dovoljenj in o obrazcih ter podatkih, ki jih mora vsebovati vloga za radijsko dovoljenje

5 Predpis o izogibanju trčenj na morju

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se izdajo radijska dovoljenja,
izdana v drugih državah

6 Predpis o nazivih, pogojih za pridobitev naziva in pooblastilih članov ladijske posadke v trgovski mornarici Republike
Slovenije

4 Pravilnik o digitalnih evropskih brezvrvičnih telekomunikacijah DECT

7 Predpis o najmanjšem številu strokovno usposobljenih članov posadke, ki morajo imeti ladje trgovske mornarice Republike Slovenije za varno plovbo

5 Pravilnik o delu radijskih postaj
Pravilnik o identifikaciji in uporabi slogov ter postopkov
v radijskem prometu

8 Predpis o pomorskih knjižicah in dovoljenjih za vkrcanje
9 Predpis o vpisovanju plovil in plavajočih naprav v register

Pravilnik o osnovah za sestavljanje znakov za identifikacijo
radijskih postaj

10 Predpis o vsebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih
listin in knjig ladij ter drugih obrazcih, ki jih izdajajo pristojni
organi

6 Pravilnik o radijskih napravah male moči ali skupinska
dovoljenja za določene naprave
7 Pravilnik o tehničnih lastnostih in pogojih za uporabo radijskih postaj male moči za daljinsko krmiljenje naprav in igrač

11 Predpis o imenih in oznakah ladij ter o klicnih znakih ladij,
o kategorijah plovbe ladij in o evidenci o imenih ladij

8 Pravilnik o radiodifuznih oddajnikih

12 Predpis o preiskovanju ladijskih nesreč
13 Predpis o poskusni plovbi ladij

9 Pravilnik o digitalnih fiksnih radijskih pristopnih sistemih
WiLL za ruralna in urbana področja

14 Predpis o izpitnem programu za pridobitev posameznih
nazivov članov posadk in posebnih pooblastil ter o izpitnih
postopkih

10 Pravilnik o celičnih sistemih z uporabo razpršenega spektra (SST) in nižjo močjo za prenos podatkov oziroma telemetrijo

15 Predpis o izpitnem programu za voditelje čolnov in izpitnem postopku

11 Pravilnik o radijskih lokalnih mrežah »RLAN« z uporabo
razpršenega spektra SST

16 Predpis o izpitih in pogojih za pridobitev in naziv pilota,
pilotski izkaznici in o registru pilotov ter o klicnih znakih za
pilotiranje

12 Pravilnik o snopovnih (trunked) sistemih (TETRA)
13 Pravilnik o tehničnih karakteristikah radijskih postaj za
enosmerno klicanje (ERMES)

17 Predpis o službenih oblekah in oznakah delavcev organa
za varnost plovbe

14 Pravilnik o frekvenčnih pasovih in radijskih postajah za
letala splošne in posebne kategorije ter balone

18 Predpis o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in preostalih delih teritorialnega
morja in notranjih morskih voda

15 Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne brezvrvične telefonske aparate CT2

19 Predpis o čolnih in plavajočih napravah
20 Predpis o ravnanju ob rojstvu ali smrti in sprejemu oporoke
na ladji

16 Pravilnik o radijskem sistemu za zaščito in reševanje Pravilnik o načinu delovanja telekomunikacijskih zvez za
obrambo, zaščito, reševanje, notranje zadeve in druge
državne organe

21 Predpis o višini pristojbin za uporabo objektov za varnost
plovbe ter o pogojih in načinu plačila

17 Pravilnik o prizemeljski digitalni zvokovni radiodifuziji
T-DAB
21
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18 Tehnične zahteve za radarske naprave (meteorološke, za
meritve hitrosti in druge)

III. Predpisi za terminalne naprave
41 Pravilnik o tehničnih pogojih za telefonske aparate z avtomatskim zaračunavanjem

19 Tehnične zahteve za radijske naprave za prenos podatkov
pod 1000 MHz

42 Pravilnik o tehničnih pogojih za analogne terminale

20 Tehnične zahteve za radijske naprave za zaščito zračnega
prometa v frekvenčnih pasovih 108-137 MHz

43 Tehnični predpis za teleprinterje

21 Pravilnik o uporabi mednarodno usklajenih frekvenc za
železnice

44 Tehnični pogoji za podatkovne naprave in njihovo priključevanje na omrežje

22 Pravilnik o radijskih postajah, ki se smejo postaviti v mestih
in naseljih mestnega značaja

45 Tehnični pogoji za modeme

23 Pravilnik o prostih smereh za vstop in izstop radiorelejnih
zvez (radijski koridorji) v mestih in naseljih mestnega značaja

IV. Predpisi za naprave javnih omrežij

46 Tehnični pogoji za naročniške telefonske centrale

24 Pravilnik o velikosti varstvene cone v bližini določenih
radijskih postaj

47 Pravilnik o tehničnih pogojih za radiorelejne sisteme za
sinhrono digitalno hierarhijo

25 Pravilnik o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih
pogojih za njihovo uporabo

48 Pravilnik o tehničnih normativih za kabelske razdelilne
sisteme in skupne antenske sisteme

26 Pravilnik o tehničnih in eksploaticajskih pogojih, ob katerih se smejo uporabljati brezžični mikrofoni

49 Tehnični predpisi za analogne radiorelejne sisteme
50 Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni večkanalni naročniški sistem

27 Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih se smejo uporabljati radijske postaje v skupnih radijskih
zvezah na območju občine

51 Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne optične linijske
terminale za plesiohrono digitalno hierarhijo od 2 Mbit/s do
140 bit/s

28 Pravilnik o tehničnih in eksploatacijskih pogojih, ob katerih se smejo uporabljati radijske postaje za amplitudno modulirane radiotelefonske oddaje z enim bočnim pasom

52 Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalne radiorelejne
sisteme od 1,5 GHz do 40 Ghz za plesiohrono digitalno hierarhijo od 2 Mbit/s do 140 Mbit/s

29 TP za ruralni radio-telefonski sistem z večkratnim pristopom
30 Tehnični pogoji za mrežo mobilnih radio-telefonskih zvez

53 Pravilnik o tehničnih pogojih za naprave sinhrone digitalne
hierarhije (SDH)

31 Tehnični pogoji za ruralni analogni radio-telefonski
sistem z večkratnim pristopom in časovno razdelitvijo kanalov

54 Pravilnik o tehničnih pogojih za digitalni koncentrator
55 Pravilnik o tehničnih pogojih za ISDN omrežje in terminale

32 Tehnični pogoji za mobilne radiotelefone v mobilni radio
mreži
33 Tehnični pogoji za sistem mobilni radio-telefonskih zvez

56 Tehnični predpisi o dovoljenih šumih v telefonskih tokokrogih pri projektiranju prenosnih sistemov v telefonskem
omrežju za splošne potrebe

34 Tehnični pogoji za bazne radio-postaje v mobilni radio
mreži

57 Tehnični pogoji za analogne in digitalne telefonske centrale

35 Tehnični pogoji za rurarni digitalni radijski sistem z večkratnim pristopom in časovno delitvijo kanalov

58 Tehnični pogoji za priključevanje naprav na naročniške
vode

36 Pravilnik o tehničnih pogojih za satelitske zveze (Inmersat)

59 Tehnični pogoji za sisteme za simultani prenos govora in
podatkov

37 Pravilnik o radiofrekvenčnih pasovih v Sloveniji

60 Tehnični pogoji za analogne in digitalne multipleksne in
linijske sisteme

38 Pravilnik o tehničnih karakteristikah in eksploatacijskih
pogojih za radijske postaje za telefonijo v radiofrekvenčnih
področjih, namenjenih občanom

V. Predpisi v zvezi z naročniškimi razmerji

39 Pravilnik o tehničnih pogojih za analogne brezvrvične
telefonske aparate (CT 1+)

61 Pravilnik o postopku za pridobitev in zakup telekomunikacijskih vodov

II. Predpisi o elektromagnetni združljivosti

62 Pravilnik o primerih in rokih, v katerih mora izvajalec javnih
telekomunikacijskih storitev omogočiti uporabniku storitev

40 Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)

63 Pravilnik o načinu priključevanja na telekomunikacijsko
omrežje

Pravilnik o načinu preizkušanja telekomunikacijske opreme
in električnih naprav glede elektromagnetne združljivosti

VI. Proceduralni in drugI predpisi

Pravilnik o načinu izdajanja potrdil glede elektromagnetne
združljivosti

64 Pravilnik o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
oziroma za delo radijskih postaj

Pravilnik o postopkih in omejitvah v zvezi z uporabo telekomunikacijske opreme glede elektromagnetne združljivosti
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65 Pravilnik o tehničnem pregledu radijskih postaj
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1005 471
1007 471
1006 471
11 1041 471
1050 471
4 1097 471

Projekti - većje rekonstrukcije
Projekti - novogradnje (obvoznice)
Razvojno - raziskovalne naloge
R 310/1061 Pobegi-Sv Anton
Ostalo in sofinanciranje
M 3/245 zahodna obvoznica v
Man boru
1118 471 Odkupi in odškodnine
55 1200 471 R 342/1266 Šentvid-Šoštanj
7 1263 471 R 340/1249 gubno-Luče
54 2660 471 R 301 A/1019 cesta na Mangart
2714 471 Svetovalne storitve (EBRD)
53 2718 471 R 387/1412 Kalce-Hrušica
26 2728 471 Program PHARE
(Učja, Robič, Gorjansko)
8 2732 471 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur in
objekt
52 2735 471 R 364/1343 Vinica-Stari trg
51 2742 471 R 346/1284 Rogatec-Stoperce
68 2761 471 R 320/1120 Sodražica-Žlebič
49 2766 471 R 342/1265 Ćma-Šentvid
3 2784 471 M 10/295 Domžale-ćmuče
(EBRD)
1 2906 471 M 3/248 Ptuj železniški nadvoz
(EBRD)
3812 471 Oprema za kontrolo cest
48 3921 471 R 320/1117 Rakek (lavi zavijala)
69 4041 471 M 10-10/1033 krtžiiče Kalce
46 4762 471 R 326/1159 Žužemberk-Dobrava
9 4823 471 M 3/242 Radlje, Klanci
(obvoznica)
47 4981 471 R 351/1299 meja MadžarskaKobilje
22 4987 471 R 345/1279 Žiče-Dramlje
30 5611 471 R 358C/1327 Stročja vas-Ljutomer
40 6459 471 R 343/1270 most čez Radoljno na
Pesku
39 6460 471 R 336/1219 most čez Kotedrščico
v Zagonu
56 6461 471 R 370/1353 most čez Vuhredšico
v Orlici
34 6462 471 R 346/1284 most čez Dravinjo v
Majšperku
33 6463 471 R 302/1029 most čez Zadnjico v
Trenti
71 6464 471 R 326/1156 podvoz za železnico
v Kočevju
32 6467 471 R 302/1029 most čez Sočo v
Trenti
25 6471 471 M 1/212 Medvode
41 6477 471 R 319/1105 Grabnarjev most na
Jezerskem
42 6478 471 R 319/1105 HudinoV most na
Jezerskem
45 6479 471 M 12-1/324 Lendava (Petrolželezniški prehod)
70 6480 471 R 314/1081 križišče v Mostah
64 6481 471 R 322/1134 Mlaka-Koknca
27 6482 471 R 315/1093 Zlatorog-Savica
29 6483 471 R 326/1162 Mirna
58 6484 471 R 330/1189 Sostro-Besnica
57 6485 471 R 340A/1252 Pavličevo sedlo
12 6486 471 R 343B/1431 Limbuš-Laznica
59 6487 471 R 353/1308 Rihtarova-Vučja vas
38 6488 471 R 368/1351 Podmeja
60 6489 471 R 376/1369 Ljubljanica-Briše
62 6491 471 R 327/1174 Plešivica-Luča
10 6498 471 M 2/373 križišče Strunjan
63 6513 471 R 319/1107 Hotemaže-Britof
65 9006 471 R 338/1236 Križni vrh
5
471 R 367/1350 Zg.Doltč-Vrtanje
66
471 R 372/1362 Rakitna-Carknica
28
471 R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt

Sklep o pooblastitvi in določitvi organizacije združenega dela
za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj
Sklep o pooblastitvi in določitvi družbe z omejeno odgovornostjo za opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj
66 Pravilnik o preverjanju naprav (atestiranju)
67 Pravilnik o temeljnih tehnični in tehnološki zasnovi sistema
zvez v Sloveniji (Generalni plan)
68 Pravilnik o prednostnem redu telekomunikacijskih storitev
ob izrednih okoliščinah
69 Pravilnik o načinu delovanja telefonskih govorilnic
70 Pravilnik o vrsti in obsegu telekomunikacijskih uslug,
potrebnih pri opravljanju nujnih storitev
71 Pravilnik o vrsti in obsegu telekomunikacijskih storitev za
invalide
72 Pravilnik o načinu delovanja telekomunikacijskih zvez za
obrambo, zaščito, reševanje, notranje zadeve in druge
državne organe
73 Pravilnik o merilih za strokovno usposobljenost za opravljanje določenih vrst telekomunikacijske opreme
74 Pravilnik o primerih, v katerih je potrebno Up. rep. SI. za
tel. plačati pristojbino za izdane podatke
75 Kontrola kakovosti storitev v mednarodnem prometu
Pravilnik o kakovosti javnega omrežja
76 Pravilnik o reševanju reklamacij uporabnikov TT storitev
VII. Predpisi za opravljanje poštnih storitev
77 Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev
Priloga 11
24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
2414 Direkcija RS za ceste
Proračunska postavka
1
3415 403
1131 409
1152 409
2720 409
6273 409

PLAN 1995 KUMULATIVA
A

Materialni stroiki
Izobraževanj
Redni pregledi obfektov M. R
Informacipki solem BCP
Mikrofilmski arhiv ORSC

Skupa) 21 MateriaM sirotki - driavni organi

13 900.000
1400.000
5.200 000
5.200.000
25.200.000
50.900.000
1.700.000

1120 461 Kontrol« osnih pritiskov in
površine za izločanj«
1121 451 Kopiranja, tisk. ostak)
1127 451 štetje promata
1154 451 Taine obetežbe po ZTVCP, M in R

3.100 000
5.000.000
60.000.000

1626 451 Vzdrževanje in dopolnitev opreme

3.500.000

99 Plačila storitev

93.300.000

6 PLAČILA STORITEV

93.300.000

Skupaj 101 Inveetidje - ceste
1146 478
1151 478
1153 478
1164 478

Osvetlitev prehodov za peice
Oprema cest
Poiivaliiia in avtobusne postaie
Dodatna dela po tehničnih
pregledih
1167 478 Ostalo in sofinanciranja
1174 478 Popravila lesenih mostov

Skupaj 9 SUBVENCIJE
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19.300.000
5.300.000
10.000.000
300.000.000
150 000.000
100.000.000
70.000.000
10.000 000
200.000.000
40.000.000
20.000 000
5.000.000
142.000.000
200.000.000
20.000.000
100.000.000
168.000.000
50.000 000
200.000.000
180.000.000
24.500.000
20.000.000
39 000.000
45.000.000
175.000.000
1.800.000
1900 000
50.000 000
4.400.000
5 200.000
5.200.000
7.000.000
60.000.000
55.000.000
20.000.000
250.000.000
20.000.000
20.000.000
80.000.000
25.000.000
100.000.000
60.000.000
30.000.000
150.000.000
70 000.000
40.000.000
100.000.000
40.000.000
50.000.000
40.000.000
70.000.000
100.000.000
150.000.000
120.000.000
20.000.000
150.000.000
4.188.600.000
7 000.000
3.000.000
1 700.000
5.300 000
60.000.000
3.500 000
poročevalec, it 17/1

13 1162 478 R 353/1311 Pavlova-Ormoi
14 1254 478 Elsmonlar - naravne nesreč« M
ceste
15 1255 478 Elementar - naravne nesreče R
ceste
16 1639 478 Manjša intervencijska popravila
objektov
43 1655 478 Sanacija brežin na M in R cestah
31 2698 478 M1/207 Žirovnica-Lesce
21 2702 478 R 368/1351 Prebold .
72 2721 478 R 326/1162 Trebnje-Mokronog
74 2752 478 R 352/1306 Šentilj-Trate
35 2757 478 Obvozi v času sanacij objektov
36 2782 478 Sanacije zidov
20 2783 478 R 314/1076 Selca-Praprotno
17 4022 476 Sanacije plazov
44 4023 478 Zasaditve in ozelenitve brežin
23 4042 478 M 10-10/1036 Sp. Idrija-Želin
6 4081 478 R 324/1150 Ig
50 4852 478 Obnove cest po odločbah RPI
24 4853 478 M 1/218 nadvozi Višnia 8°™"
Obrežje
19 4854 478 R 315/1089 Bled-Soteska
16 6274 478 Sanacije objektov na M in R
cestah
67 6494 478 R 312A/1067 Solkan-Lokve
37 6495 478 R 315/1092 Bohinjska BistricaJezero
61 6496 478 R 327/1175 Vrhovo-Žužemberk
2 6497 478 M1 Viinja gora-Obrežje (EBRD)
73 9007 478 R 322/1134 Golnik

5.000 000
8 500.000

6 4061 478 R 324/1150 Ig
7 1263 471 R 340/1249 Ljubno-Luče
8 2732 471 M10-8/1274 obvoznica Šentjur in
objekt
9 4623 471 M 3/242 Radlje, Klanci
(obvoznica)
10 6498 471 M 2/373 križišče Strunjan
11 1041 471 R 310/1061 Pobegi-Sv. Anton
12 6486 471 R 343B/1431 Limbuš-Laznica
13 1182 478 R 353/1311 Pavlova-Ormož
14 1254 478 Elementar - naravne nesreče M
ceste
15 1255 478 Elementar - naravne "nesreče R
ceste
16 1639 478 Manjša intervencijska popravila
objektov
17 4022 478 Sanacije plazov
18 6274 478 Sanacije objektov na M in R
cestah
19 4854 478 R 315/1089 Bled-Soteska
20 2783 478 R 314/1076 Selca-Praprotno
21 2702 478 R 368/1351 Prebold
22 4987 471 R 345/1279 2iče-OranHje
23 4042 478 M 10-10/1036 Sp. Idnja-Zelm
24 4853 478 M 1/218 nadvozi Višnja goraObrežje
25 6471 471 M 1/212 Medvode
26 2728 471 Program
PHARE
(Učja.Robič.Gorjansko)
27 6482 471 R 315/1093 Zlatorog-Savica
28
471 R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt
29 6483 471 R 326/1162 Mirna
30 5611 471 R 358C/1327 Stročja vas-Ljutomer
31 2698 478 M1/207 Žirovnica-Lesce
32 6467 471 R 302/1029 most čez Sočo v
Trenti
33 6463 471 R 302/1029 most čez Zadnjico v
Trenti
34 6462 471 R 346/1264 most čez Dravinjo v
Majšperku
35 2757 478 Obvozi v času sanacij objektov
36 2782 478 Sanacije zidov
37 6495 478 R 315/1092 Bohinjska BistricaJezero
38 6488 471 R 368/1351 Podmeja
39 6460 471 R 336/1219 most čez Kotedrščico
v Zagorju
40 6459 471 R 343/1270
most čez Radoljno na
Pesku v
41 6477 471 R 319/1105 Grabnarjev most na
Jezerskem
42 6478 471 R 319/1105 Hudinov most na
Jezerskem
43 1655 478 Sanacija brežin na M in R cestah
44 4023 478 Zasaditve in ozelenitvi brežin
45 6479 471 M 12-1/324 Lendava (Petrolželezniški prehod)
46 4762 471 R 326/1159 Žužemberk-Dobrava
47 4981 471 R 351/1299 meja MadžarskaKobilje
48 3921 471 R 320/1117 Rakek (levi zavijala)
49 2766 471 R 342/1265 Čma-Šentvid
50 4852 476 Obnove cest po odločbah RPI
51 2742 471 R 346/1284 Rogatec-Stoperce
52 2735 471 R 364/1343 Vinica-Stari trg
53 2718 471 R 387/1412 Kalce-Hrušica
54 2680 471 R 301 A/1019 cesta na Mangart
55 1200 471 R 342/1266 Šentvid-Šoštanj
56 6461 471 R 370/1353 most čez Vuhradšico
v Orlici
57 6465 471 R 340A/1252 Pavličevo sedlo
58 6464 471 R 330/1189 Sostro-Besntca
59 6487 471 R 353/1300 Rihtarovci-Vučja vas
60 6489 471 R 376/1369 Ljubljanica-Briše
61 6496 478 R 327/1175 Vrhovo-Žužemberk
62 6491 471 R 327/1174 Plešivica-Luče
63 6513 471 R 319/1107 Hotemaže-Britof
64 6481 471 R 322/1134 Mlaka-Kokrica
65 9006 471 R 338/1236 Križni vrh
66
471 R 372/1362 Rakitna-Cerknica
67 6494 478 R 312A/1067 Solkan-Lokve

50.000.000
12.300 000
5.000 000
37 000.000
12.000.000
42.000.000
10.000.000
1 500 000
50.000 000
22.800.000
500 000.000
20.000 000
200.000 000
11 000.000
100.000.000
3.500.000
11.000.000
600 000.000
40 000.000
13.200 000
50.000.000
100.000.000
53 000.000

Skupaj 201 Inv.vzdržev. - ceste

2.038.300.000

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEV.

6.228.900.000

SKUPAJ 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE 8.371.100.000

Sortiran
postavk
3415
1131
1152
2720
6273
1120

izpis po prioritutt proračunskih
403
409
409
409
409
451

1121 451
1127 451
1154 451
1626 451
1005 471
1007 471
1006 471
2714 471
1118 471
1050 471
3812 471
1146 478
1151 476
1153 478
1164 478
1167 478
1174 478
1 2906 471
2 6497 478
3 2784 471
4 1097 471
471

13 900 000
1.400.000
5.200.000
5.200 000
25.200.000
1.700.000

13.900.000
15.300.000
20.500.000
25.700.000
50.900.000
52.600 000

Materialni stroški
Izobraževanje
Redni pregledi objektov M. R
Informacijski sistem BCP
Mikrofilmski arhiv DRSC
Kontrola osnih pritiskov in
površine za izločanje
3.100.000 55.700.000
Kopiranje, tisk. ostalo
5 000000 60 700 000
Štetje prometa
Talne obeležbe po ZTVCP, M in R 80.000.000 140.700.000
ceste
3.500.000 144.200.000
Vzdrževanje in dopolnitev opreme
za informatiko
19.300.000 163.500.000
Projekti - večje rekonstrukcije
5.300 000 168.800.000
Projekti - novogradnje (obvoznice)
10.000.000 178800.000
Razvojno - raziskovalne naloge
20.000.000 198 000.000
Svetovalne storitve (EBRD)
70 000.000 268 800.000
Odkupi in odškodnine
150.000.000 418.800 000
Ostalo in sofinanciranje
24.500.000 443.300.000
Oprema za kontrolo cest
7.000.000 450.300.000
Osvetlitev prehodov za pešce
3.000.000 453.300.000
Oprema cest
1.700.000 455.000.000
Počivališča in avtobusne postaje
5 300000 460.300.000
Dodatna dela po tehničnih
pregledih
60.000 000 520.300.000
Ostalo in sofinanciranje
3.500.000 523.800 000
Popravila lesenih mostov
M 3/248 Ptu| železniški nadvoz 180.000.000 703.800.000
(EBRD)
M1 Višnja gora-Obrežje (EBRD) 100.000.000 803.800.000
M 10/295 Domžale-Ćmuče 200000.000 1.003.800.000
(EBRD)
M 3/245 zahodna obvoznica v 100 000.000 1.103.800.000
Mariboru
120.000.000 1.223.800.000
R 367/1350 Zg.DoHč-Vitanje

poročevalec, št. 17/1
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11.000.000 1.234.800.000
200.000.000 1.434 800 000
200.000.000 1634.800.000
175.000.000 1.809 800.000
70.000.000
300.000.000
40 000.000
5.000.000
8.500.000

1.879.800.000
2 179.800.000
2.219.800.000
2.224.800.000
2.233 300.000

50 000 000 2.283 300.000
12.300.000 2.295.600.000
500 000.000 2.795.600.000
600.000.000 3.395.600.000
11.000.000
22.800.000
12.000.000
1.900.000
200.000.000
3.500.000

3.406.600.000
3.429.400.000
3 441.400.000
3.443.300.000
3.643 300.000
3.646.800.000

250.000.000 3.896.800.000
142.000.000 . 4.038.800.000
60.000.000
150.000.000
30.000.000
50,000.000
37.000.000
20.000.000

4 098.800.000
4.248.800.000
4.278.800.000
4 328.800.000
4.365.800.000
4 385.800.000

60.000.000 4 445.800.000
7.000.000 4.452.800.000
1.500.000 4.454.300.000
50.000.000 4.504.300.000
13.200.000 4.517 500.000
40.000.000 4.557.500.000
5.200.000 4.562.700.000
4 400.000 4.567 100.000
20.000 000 4 587.100.000
20.000.000 4.607.100 000
5.000.000 4 612.100.000
20.000.000 4.632.100.000
80.000.000 4.712.100.000
45 000.000 4.757.100.000
1.800.000 4.758.900 000
20.000.000
50.000 000
100.000.000
100.000.000
20.000.000
5.000 000
40.000.000
10.000.000
5.200 000

4 776.900.000
4.828.900.000
4 928.900.000
5.028.900 000
5 048.900.000
5.053.900.000
5.093.900.000
5.103.900.000
5.109.100.000

70.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000 000
50 000 000
40.000.000
100.000 000
100.000.000
150.000.000
20.000.000
40.000.000

5.179.100.000
5.329 100.000
5.429.100.000
5.479.100.000
5.529.100.000
5.569.100.000
5.669.100.000
5.769.100.000
5.919.100.000
5.939 100.000
5.979.100.000

68
69
70
71

2761 471
4041 471
6460 471
6464 471

R 320/1120 Sodražica-Žlebič
M 10-10/1033 križiiče Kalce
R 314/1081 križiiče v Mostah
R 326/1156 podvoz za železnico
v Kočevju
72 2721 478 R 326/1162 Trebnje-Mokronog
73 9007 478 R 322/1134 Golnik
74 2752 478 R 352/1306 Šentilj-Trate

168 000.000
39.000 000
25.000.000
55.000.000

6 147 100 000
6.186.100.000
6.211.100.000
6.266.100.000

32 6467 471 R 302/1029 most čez Sočo v
Trenti
25 6471 471 M 1/212 Medvode
41 6477 471 R 319/1105 Grabnarjev most na
Jezerskem
42 6478 471 R 319/1105 Hudinov most na
Jezerskem
45 6479 471 M 12-1/324 Lendava (Petrolželezniški prehod)
70 6480 471 R 314/1081 križiiče v Mostah
64 6481 471 R 322/1134 Mlaka-Koknca
27 6482 471 R 315/1093 Zlatorog-Savica
29 6483 471 R 326/1162 Mirna
58 6484 471 R 330/1189 Sostro-Besnica
57 6485 471 R 340A/1252 Pavličevo sedlo
12 6486 471 R 343B/1431 Limbui-Laznica
59 6487 471 R 353/1308 Rihtarovci-Vučja vas
38 6488 471 R 368/1351 Podmeia
60 6489 471 R 376/1369 Ljubljanica-Briie
62 6491 471 R 327/1174 Pleiivica-Luče
10 6498 471 M 2/373 križiiče Strunjan
63 6513 471 R 319/1107 Hotemaže-Bntof
65 9006 471 R 338/1236 Križni vrti
5
471 R 367/1350 Zg.Dolič-Vitanje
66
471 R 372/1362 Rakitna-Cerknica
28
471 R 314/1074 Petrovo Brdo-Podroit

42 000.000 6 308 100 000
53 000 000 6.361 100 000
10 000 000 6.371 100.000

SKUPAJ 2416 DIREKCIJA RS ZA CESTE 6.371.100.000
Skupaj 2 MATERIALNI STROŠKI IN DRUGI
STROŠKI

50.900.000

1120 451 Kontrola osnih potiskov in
površine za izločanje
1121 451 Kopiranje, tisk. ostalo
1127 451 Štetje prometa
1154 451 Talne obeležbe po ZTVCP, M in R
ceste
1626 451 Vzdrževanj in dopolnitev opreme
za informatiko

1.700 000
3.100.000
5.000.000
80.000 000
3.500.000

Skupaj M Plačila storitev

»3.300.000

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV

93.300.000

Skupaj 101 Investicijo - ceate

Skupaj t SUBVENCIJE
1005 471
1007 471
1008 471
11 1041 471
1050 471
4 1097 471

Projekti - večje rekonstrukcije
Projekti - novogradnje (obvoznice)
Razvojno - raziskovalne naloge
R 310/1061 Pobegi-Sv. Anton
Ostalo in sofinanciranje
M 3/245 zahodna obvoznica v
Mariboru
1116 471 Odkupi in odikodnine
55 1200 471 R 342/1266 Žentvid-Soitan)
7 1263 471 R 340/1249 Ljubno-Luče
54 2680 471 R 301 A/1019 cesta na Mangart
2714 471 Svetovalne storitve (EBRD)
53 2718 471 R 387/1412 Kalce-Hruiica
26 2728 471 Program
PHARE
(Učja, Robič. Gorjansko)
8 2732 471 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur in
objekt
52 2735 471 R 364/1343 Vinica-Stan trg
51 2742 471 R 346/1284 Rogatec-Stoperca
68 2761 471 R 320/1120 Sodraiica-Zlebtč
49 2766 471 R 342/1265 Cma-šentvid
3 2784 471 M 10/295 Domžale-Cmuče
(EBRD)
1 2906 471 M 3/248 Ptuj železniiki nadvoz
(EBRD)
3812 471 Oprema za kontrolo cest
48 3921 471 R 320/1117 Rakek (levi zavijata)
69 4041 471 M 10-10/1033 križiiče Kalce
46 4762 471 R 326/1159 Zužemberk-Oobrava
9 4823 471 M 3/242 Radlje, Klanci
(obvoznica)
47 4981 471 R 351/1299 meja MadžarskaKobilje
22 4987 471 R 345/1279 Žiče-Oramlje
30 5611 471 R 358C/1327 Stročja vas-Ljutomer
40 6459 471 R 343/1270 most čez Radoljno na
Pesku
39 6460 471 R 336/1219 most čez Kotedričico
v Zagorju
56 6461 471 R 370/1353 most čez Vuhrediico
v Orlici
34 6462 471 R 346/1284 most čez Dravinjo v
Majiperlaj
33 6463 471 R 302/1029 most čez Zadnjico v
Trenti
71 6464 471 R 326/1156 podvoz za železnico
v Kočevju

20.000 000
250.000.000
20.000 000
20.000.000
80.000 000
25.000 000
100.000 000
60.000.000
30.000.000
150.000.000
70.000.000
40 000.000
100 000.000
40 000.000
50.000 000
40 000 000
70.000.000
100 000.000
150 000 000
120.000.000
20 000 000
150.000 000
4.188.600.000

7.000.000
Osvetlitev prehodov za peice
Oprema cest
3.000.000
Počivaliiča in avtobusne postaie
1.700.000
Dodatna dela po tehničnih
5 300 000
pregledih
1167 478 Ostalo in sofinanciranje
60.000.000
1174 478 Popravila lesenih mostov
3.500 000
1182 478 R 353/1311 Pavlova-Ormož
5.000.000
1254 478 Elementar - naravne nesreče M
8.500.000
ceste
1255 478 Elementar - naravne nesreče R 50.000.000
ceste
1639 478 Manjia intervencijska popravila 12.300.000
obiektov
1655 478 Sanacija brežin na M in R cestah
5.000.000
2698 478 M1/207 Žirovnica-Lesce
37.000 000
2702 478 R 368/1351 Prebold
12.000 000
42.000 000
2721 478 R 326/1162 Trebn|e-Mokronog
2752 478 R 352/1306 Šentilj-Trate
10.000.000
2757 478 Obvozi v času sanacij objektov
1.500 000
2782 478 Sanacije zidov
50.000.000
2783 478 R 314/1076 Selca-Praprotno
22.800.000
4022 478 Sanacije plazov
500 000 000
4023 478 Zasaditve in ozelenitve brežin
20.000 000
4042 478 M 10-10/1036 Sp. Idrija-Zelin
200.000 000
4081 478 R 324/1150 Ig
11.000.000
100.000 000
4852 478 Obnove cest po odločbah RPI
3.500 000
4853 478 M 1/218 nadvozi Viinja goraObrežje
11.000.000
4854 478 R 315/1089 Bled-Soteska
6274 478 Sanacije objektov na M in R 600.000.000
cestah
40.000.000
6494 478 R 312A/1067 Solkan-Lokve
6495 478 R 315/1092 Bohinjska Bistrica- 13.200.000
Jezero
50.000.000
6496 478 R 327/1175 Vrhovo-2užemberk
6497 478 M1 Viinja gora-Obrežje (EBRD) 100 000.000
9007 478 R 322/1134 Golnik
53.000 000
1146 478
1151 478
1153 478
1164 478

19 300.000
5.300.000
10.000.000
300.000.000
150.000.000
100.000.000

13
14

70.000.000
10.000 000
200.000.000
40.000 000
20.000.000
5.000.000
142.000.000

15
16
43
31
21
72
74
35
36
20
17
44
23
6
50
24

200.000.000
20.000.000
100.000.000
168.000.000
50.000.000
200 000 000
180.000.000
24.500.000
20.000.000
39.000 000
45.000.000
175.000.000

19
18
67
37

1 800.000

61
2
73

1 900 000
50.000.000
4.400 000
5.200.000
5.200.000

Skupaj 201 Inv.vzdržev. - ceste

2.038.300.000

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INV.VZDRŽEV.

6.226.900.000

7.000.000
60.000.000

SKUPAJ 241S DIREKCIJA RS ZA CESTE 6.371.100.000

55.000.000
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Sortiran Izpit po prioriteti proračunskih
postavk
3415 403
1131 409
1152 409
2720 409
6273 409
1120 451

Materialni stroški
Izobraževanje
Redni pregledi objektov M, R
Informacijski sistem BCP
Mikrofilmski artiiv DRSC
Kontrola osnih pritiskov in
površine za izločanje
1121 451 Kopiranje, tisk, ostalo
1127 451 štetje prometa
1154 451 Talne obeležbe po ZTVCP, M in R
ceste
1626 451 Vzdrževanje in dopolnitev opreme
za informatiko
1005 471 Projekti - večje rekonstrukcije
1007 471 Projekti - novogradnje (obvoznica)
1008 471 Razvojno - raziskovalne naloge
2714 471 Svetovalne storitve (EBRD)
1118 471 Odkupi in odškodnine
1050 471 Ostalo in sofinanciranje
3812 471 Oprema za kontrolo cest
1146 478 Osvetlitev prehodov za pešce
1151 478 Oprema cest
1153 478 Počivališča in avtobusne postaje
1164 478 Dodatna dela po tehničnih
pregledih
1167 478 Ostalo in sofinanciranje
1174 478 Popravila lesenih mostov
1 2906 471 M 3/248 Ptuj železniški nadvoz
(EBRD)
2 6497 478 M1 Višnja gora-Obrežje (EBRD)
3 2784 471 M 10/295 Domžale-Črnuče
(EBRD)
4 1097 471 M 3/245 zahodna obvoznica v
Maribonj
5
471 R 367/1350 Zg Dolič-Vitanje
6 4081 478 R 324/1150 Ig
7 1263 471 R 340/1249 Ljubno-Luče
8 2732 471 M 10-8/1274 obvoznice Šentjur in
objekt
9 4823 471 M 3/242 Radlje, Klanci
(obvoznica)
10 6498 471 M 2/373 križišče Strunjan
11 1041 471 R 310/1061 Pobegi-Sv Anton
12 6486 471 R 343B/1431 Limbuš-Laznica
13 1182 478 R 353/1311 Pavlovo-Ormož
14 1254 478 Elementar - naravne nesreče M
ceste
15 1255 478 Elementar - naravne nesreče R
ceste
16 1639 478 Manjša intervencijska popravila
objektov
17 4022 478 Sanacije plazov
18 6274 478 Sanacije objektov na M in R
cestah
19 4854 478 R 315/1089 Bled-Soteska
20 2783 478 R 314/1076 Selca-Praprotno
21 2702 478 R 368/1351 Prebold
22 4987 471 R 345/1279 Žče-Dramlje
23 4042 478 M 10-10/1036 Sp. Idrija-2elin
24 4853 478 M 1/218 nadvozi Višnja goraObrežje
25 6471 471 M 1/212 Medvode
26 2728 471 Program
PHARE
(Učja.Robič.Gorjansko)
27 6482 471 R 315 /1093 Zlatorog-Savica
28
471 R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt
29 6483 471 R 326/1162 Mima
30 5611 471 R 358C/1327 Stročja vas-Ljutomer
31 2698 478 M1/207 Žirovnica-Lesce
32 6467 471 R 302/1029 most čez Sočo v
Trenti
33 6463 471 R 302/1029 most čez Zadnjico v
Trenti
34 6462 471 R 346/1284 most čez Dravinjo v
Majšperku
35 2757 478 Obvozi v času sanacij objektov
36 2782 478 Sanacije zidov
poročevalec, št. 17/1

13.900.000
1 400.000
5.200.000
5.200.000
25.200.000
1.700.000

13.900.000
15.300.000
20 500.000
25.700.000
50.900.000
52 600.000

3.100.000
5.000.000
80.000 000

55.700 000
60.700.000
140.700.000

3.500.000

144.200.000

19.300.000
5.300.000
10.000.000
20.000 000
70.000.000
150 000 000
24 500 000
7 000.000
3 000.000
1.700.000
5.300.000

163 500 000
168 800 000
178 800 000
198 800.000
268 800 000
418 800.000
443 300.000
450 300.000
453.300.000
455.000.000
460.300 000

60.000.000
3.500.000
180 000.000

520.300.000
523.800.000
703.800.000

37 6495 478 R 315/1092 Bohinjska BistricaJezero
38 6488 471 R 368/1351 Podmeja
39 6460 471 R 336/1219 most čez Kotedrščico
v Zagorju
40 6459 471 R 343/1270 most čez Radoljno na
Pesku
41 6477 471 R 319/1105 Grabnarjev most na
Jezerskem
42 6478 471 R 319/1105 Hudinov most na
Jezerskem
43 1655 478 Sanacija brežin na M in R cestah
44 4023 478 Zasaditve in ozelenitve brežin
45 6479 471 M 12-1/324 Lendava (Petrolželezniški prehod)
46 4762 471 R 326/1159 Žužemberk-Dobrava
47 4981 471 R 351/1299 meja MadžarskaKobilje
48 3921 471 R 320/1117 Rakek (levi zavijalci)
49 2766 471 R 342/1265 Cma-Šentvid
50 4852 478 Obnove cest po odločbah RPI
51 2742 471 R 346/1284 Rogatec-Stoperce
52 2735 471 R 364/1343 Vinica-Stari trg
53 2718 471 R 387/1412 Kalce-HruSica
54 2680 471 R 301 A/1019 cesta na Mangart
55 1200 471 R 342/1266 Sentvid-Soštanj
56 6461 471 R 370/1353 most čez Vuhredšico
v Orlici
57 6485 471 R 340A/1252 Pavličevo sedlo
58 6484 471 R 330/1189 Sostro-Besnica
59 6487 471 R 353/1308 Rihtarova-Vučja vas
60 6489 471 R 376/1369 Ljubljanica-Bnše
61 6496 478 R 327/1175 Vrhovo-Zužemberk
62 6491 471 R 327/1174 Plešivica-luče
63 6513 471 R 319/1107 Hotemaže-Britof
64 6481 471 R 322/1134 Mlaka-Kokrica
65 9006 471 R 338/1236 Križni vrti
66
471 R 372/1362 Rakitna-Cerknica
67 6494 478 R 312A/1067 Solkan-Lokve
68 2761 471 R 320/1120 Sodražica-Žlebič
69 4041 471 M 10-10/1033 križišče Kalce
70 6480 471 R 314/1081 križišče v Mostah
71 6464 471 R 326/1156 podvoz za železnico
v Kočevju
72 2721 478 R 326/1162 Trebnje-Mokronog
73 9007 478 R 322/1134 Golnik
74 2752 478 R 352/1306 Šentilj-Trate

100.000.000 803.800.000
200 000.000 1.003.800.000
100.000.000 1.103.800 000
120.000.000
11.000.000
200.000 000
200.000.000

1.223800.000
1.234 800.000
1.434 800.000
1.634.800.000

175.000.000 1.809.800.000
70.000 000
300 000 000
40 000.000
5.000.000
8.500.000

1.879.800 000
2.179.800.000
2.219 800.000
2.224.800.000
2.233.300.000

4400.000 4.567.100.000
20 000.000 4.587.100.000
20.000.000 4.607.100.000
5.000.000 4.612.100.000
20.000.000 4 632.100.000
80.000.000 4.712.100.000
45.000 000 4.757 100.000
1.800 000 4.758.900.000
20.000.000
50.000.000
100 000.000
100.000.000
20.000.000
5.000.000
40.000 000
10.000.000
5.200.000

4.778.900.000
4 828.900.000
4 928.900.000
5.028.900 000
5.048.900.000
5.053.900 000
5.093.900 000
5.103 900.000
5.109.100.000

70.000.000
150.000 000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
40.000.000
100.000.000
100.000.000
150.000.000
20,000.000
40.000.000
168 000 000
39.000.000
25.000.000
55.000.000

5.179. 100.000
5.329. 100.000
5.429. 100.000
5479. 100.000
5.529. 100.000
5.569 100.000
5.669. 100.000
5.769. 100.000
5.919. 100.000
5.939. 100.000
5.979 100.000
6.147 100.000
6.186 100.000
6.211. 100.000
6.266. 100.000

42.000.000 6.308.100.000
53.000.000 6.361 100.000
10.000.000 6.371 100.000

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

12.300.000 2.295.600 000

2511 Ministrstvo za okolje In prostor

500.000.000 2.795.600.000
600.000.000 3.395.600 000

Proračunska poraba za programe Ministrstva za okolje in
prostor za leto 1995 je načrtovana na osnovi sprejetega proračunskega memoranduma za leto 1995 ob tem, da ni bilo
možno za realizacijo nalog opredeljenih v memorandumu
v fazi usklajevanja na državni ravni zagotoviti zadostnih sredstev.

3 406 600 000
3.429 400.000
3 441 400 000
3.443.300.000
3 643 300.000
3 646 800.000

Sorazmerno zelo nizka vlaganja za programe za varstvo okolja in urejanje voda v preteklih letih terjajo bistveno več
sredstev v naslednjih letih, če želimo preprečiti, da ne bo to
področje postalo omejitveni faktor gospodarskega in kulturnega razvoja države. Z oživljenimi pozitivnimi gospodarskimi
gibanji se ta problematika še zaostruje, zato bi bilo nujno
v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami namenjati bistveno
več sredstev za varstvo okolja, varstvo narave in sanacijskemu
programu na področju varstva in urejanju voda. Ministrstvo za
okolje in prostor za uresničitev oziroma za pričetek uresničevanja najbolj perečih problemov oziroma nalog na področju,
ki ga pokriva, nujno potrebuje več sredstev za projektne
naloge (na področju priprave predpisov in tehnoloških rešitev) interveniranje na področju sanacij in varstva okolja ter
sanacij na področju voda.

250 000.000 3.896.800 000
142.000 000 4.038.800 000
60.000 000
150.000.000
30.000.000
50.000.000
37.000 000
20.000.000

40 000 000 4.557.500 000
5.200.000 4.562.700.000

SKUPAJ 241S DIREKCIJA RS ZA CESTE 6.371.100.000

50.000.000 2.283.300.000

11.000 000
22.800.000
12.000.000
1.900.000
200.000.000
3 500 000

13.200.000 4 517.500.000

4.098 800.000
4.248.800.000
4.278.800.000
4 328.800.000
4 365 800.000
4 385.800.000

60 000.000 4 445 800.000
7.000.000 4.452.800.000
1.500.000 4 454.300.000
50 000 000 4.504.300.000

Zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za nekatere nove
26

naloge, ki jih bo Ministrstvo za okolje in prostor moralo v letu
1995 izvajati oziroma zagotavljati njihovo izvajanje, kot tudi
sredstva za izvajanje nalog, ki so na to ministrstvo prenesene
z zakonom o državni upravi iz nivoja občin in zakonom
o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Ministrstvo
za okolje in prostor bi v letu 1995 za svoje programe popotrebovalo 14,5 mlrd SIT (brez sredstev za 00 in brez sredstev za
dokapitalizacijo skladov).

raj za desetkrat, kar pa kljub varčevanju ne bo zadoščalo, saj
ocenjujemo, da bodo stroški programa geodetskih del
bistveno presegli predvidena sredstva za ta namen.
2513 Uprava RS za jedrsko varnost
V okviru Uprave za jedrsko varnost se bo zagotavljalo izvajanje nujnih programov, iz predhodnega leta pa ne bo možno
realizirati obveznosti, ki jih je naložila Vlada RS v leto 1994, na
podlagi sklepov mednarodnih komisij (ICISA, OSART). Okrnjena pa bo tudi pripravljenost v primeru izrednih dogodkov.

Pri usklajevanju proračunske porabe na državni ravni pa je
bilo možno za te namene zagotoviti le 6,2 mlrd SIT, kar je
manj od polovice potrebnih sredstev. To pa pomeni, da se
nekateri načrtovani programi ne bodo izvajali, za programe
varstva okolja in sanacije na področju urejanja voda, ki naj bi
po memorandumskih izhodiščih imeli prednost, pa je predvidenih v proračunu nominalno manj sredstev kot v prejšnjem
letu. Primerjava vseh sredstev za programe Ministrstva za
okolje in prostor za leto 1995 z realizacijo v letu 1994, kot je
podana v tabelarnem delu, ni realna zaradi prevzema financiranja novih nalog z občinskega nivoja kot tudi z drugih
ministrstev.

2514 Urad RS za prostorsko planiranje
Urad za prostorsko planiranje bo zaradi nezadostnih sredstev
lahko realiziral le del nalog, ki se terjajo od njega. Prednostno
naj bi se zagotavljala dela prostorskih izvedbenih aktov RS,
prostorske analize in dela na planu Slovenije. S proračunskimi sredstvi pa bo prepolovljeno delo na regionalnih pripravah za prostorski plan in na prostorskih analizah; na intervencijah pri izdelavi občinskih planskih aktov ter normativih in
standardih pa dodeljena sredstva zadoščajo le za tretjino
potrebnega obsega del. Dela na drugih nalogah pa bodo
močno okrnjena.

Poseben problem pa je dokapitalizacija Stanovanjskega
sklada. Da se omogoči, da bo Stanovanjski sklad na podlagi
racionalnega stanovanjskega programa lahko kolikor toliko
učinkovito reševal perečo in nakopičeno stanovanjsko problematiko, ki se vedno bolj zaostruje in že grozi s socialnimi
neravnovesji z neslutenimi posledicami, je potrebno temu
skladu nameniti iz proračuna v letu 1995 najmanj 6 mlrd SIT
za plasmaje v neprofitno stanovanjsko gradnjo, v okviru
usklajevanja pa je bilo za ta namen možno zagotoviti le 2,3
mlrd SIT.
Od skupnih sredstev za Ministrstvo za okolje in prostor v višini
11,1 mlrd SIT naj bi bilo za prenesene naloge porabljeno 3,0
m I Fd SIT, za dokapitalizacijo stanovanjskega sklada 2,3 mlrd
SIT in za naloge in programe, ki jih je ministrstvo izvajalo
v letu 1994 in jih je potrebno v bistveno večjem obsegu
nadaljevati v letu 1995 pa le 5,8 mlrd SIT, to je nominalno
toliko kot v letu 1994.

2516 Hidrometeorološki zavod RS
Delo Hidrometeorološkega zavoda bo zagotovljeno v dosedanjih okvirih s tem, da so le minimalna sredstva za zamenjavo
dotrajane opreme in nabavo sodobnejše.
2517 Uprava RS za geollzlko
Delo Uprave za geofiziko naj bi se zagotavljalo v dosedanjih
okvirih, za kar bo potrebno izredno racionalno poslovati.
2521 Uprava RS za varstvo narave
Uprava za varstvo narave največja organizacijska enota ministrstva za okolje in prostor je v tem letu prevzela še nove
naloge od Ministrstva za kulturo in sicer s področja varstva
naravne dediščine. Kljub dejstvu, da ta organizacijska enota
izvaja programe, ki so bili v memorandumu opredeljeni kot
prednostni (varstvo okolja in urejanje voda) bo v letu 1995
imela na razpolago celo nominalno manj sredstev kot v letu
poprej. Z razpoložljivimi sredstvi (3,8 mlrd SIT) naj bi se
prednostno zagotavljalo funkcioniranje služb in vzdrževanje
stanja. V predlogu proračuna pa so sanacije in investicije
v urejanje voda in komunalno infrastrukturo skoraj v celoti
ukinjene.

V okviru realno znižanih sredstev bo ministrstvo prednostno
zagotavljalo delovanje služb in ustanov širšega splošnega
pomena, vzdrževanje vodnogospodarskih objektov, naprav in
naravnih vodotokov na ravni leta 1994 ter financiranje tistih
nalog in projektov, ki so osnova za izdelavo predpisov. Drugi
programi in naloge se bodo izvajali v okrnjenem obsegu,
nekateri pa tudi ne. Močno se bo zmanjšalo vlaganje v komunalno infrastrukturo in ekologijo, investicije na področju voda
bodo le v višini prenesenih pogodbenih obveznosti iz leta
1994, sanacije po neurjih v letu 1994 pa so v celoti ustavljene,
kot tudi sanacije poškodb po visoki vodi iz leta 1990, razen
poravnave obveznosti iz že sklenjenih pogodb za izvedena
dela.

2522 Inšpektorat RS za okoli« I" prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor naj bi po prevzemu občinskih inšpekcijskih služb s tega področja deloval kot celota, za
kar so predvidena sredstva v višini 398.373 tisoč SIT. S temi
sredstvi je sicer zagotovljeno financiranje inšpektorata. Prepolovile pa se bodo aktivnosti v zvezi z rušenjem nedovoljeno
zgrajenih objektov.

Močno povečan obseg delovanja vseh organov v sestavi, nova
organizacijska struktura, neustrezni prostorski in kadrovski
pogoji, pa bi zahtevali bistveno večji obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov kot so v predlogu proračuna predvideni. Ministrstvo pa kljub prerazporejanju sredstev med
posameznimi organi v sestavi ne bo moglo zagotoviti neokrnjene izvedbe nekaterih osnovnih nalog iz resornih pristojnosti ministrstva.

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo z načrtovanimi finančnimi sredstvi za leto 1995 zagotavljalo uresničevanje zakonskih pravic na področjih, za katera je pristojno,
izvajanje programov, oblikovanih na zakonskih osnovah in
uresničevanje tistih ukrepov, ki so nujni za prestrukturiranje
gospodarstva, utrjevanje razvojnih osnov, omejevanje rasti
brezposelnosti in socialno varnost ogroženih skupin prebivalstva.

V okviru osrednje enote ministrstva se prednostno zagotavljajo sredstva za izdelavo predpisov, nastavitev geoorientiranih digitalnih baz glede na kredit IBRD, sredstva za ciljne
raziskovalne projekte ter sredstva za lastni delež pri projektih,
ki so sofinancirani iz programa PHARE. Omejujejo pa se
sredstva za mednarodno sodelovanje, sofinanciranje društev,
centrov in zbornic. Stroški na mednarodnih projektih Evropsko leto varstva narave, Alpske konvencije, Habilat ter sodelovanje z ECE so skrčeni na minimum.

Poglavitni cilj, ki mu bo ministrstvo pri tem sledilo, je krepitev
aktivne vloge posameznika, skupin, institucij delodajalca in
stroke pri uresničevanju oblikovalne politike zaposlovanja in
socialne politike, z nadaljnjim razvijanjem programov, ki tak
pristop omogočajo ter z nadaljnjo racionalizacijo vseh pasivnih oblik oziroma prejemkov prebivalstva.

2S12 Geodetska uprav« RS
Proračunska sredstva za delovanje Geodetske uprave RS se
zaradi prevzema občinskih geodetskih uprav povečujejo sko27
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Socialni transtarjl

Cilji, ki jih z načrtovanimi proračunskimi finančnimi sredstvi
želimo doseči, so tako poleg zagotavljanja pravic, določenih
z zakoni, predvsem:

Transferi zaposlovanja
1826 - DN in DN v enkratnem znesku 7022 — Denarna
pomoč

- krepitev vseh oblik aktivne politike zaposlovanja,
- izvajanje resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike,
- izvajanje socialnovarstvenega programa,
- izvajanje inšpekcije dela,
- urejanje varstva pri delu.

Sredstva so namenjena za uresničevanje pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Glede na predvidena gibanja
brezposelnosti bo v povprečju mesečno 35.000 upravičencev
do denarnega nadomestila in 15.000 upravičencev do
denarne pomoči.

Pri določaju obsega proračunskih sredstev za leto 1995 smo
upoštevali izhodišča, določena s proračunskim memorandumom za leto 1995 in z navodili Ministrstva za finance za
pripravo finančnih načrtov. Osnova za načrtovanje potrebnih
finančnih sredstev posameznih postavk je sedanji obseg
naturalnih kazalcev, to je število upravičencev pri uresničevanju zakonskih pravic in izvajanju različnih programov in storitev ter trend gibanja tega obsega glede na sedanje in predvidene razmere in pogoje.

Izplačila denarnih nadomestil v enkratnem znesku se bodo
zagotavljala v okviru finančnih možnosti s ciljem, da si te
osebe z lastnim angažiranjem trajno zagotovijo socialno varnost. V letu 1995 bo okrog 1200 upravičencem izplačano
denarno nadomestilo v enkratnem znesku. V letu 1995 bo
zavod določil kriterije za izplačilo denarnih nadomestil
v enkratnem znesku za primere, ko v isto podjetje vlaga
sredstva večje število delavcev.

Kot nove naloge vključuje ministrstvo v načrtovana proračunska sredstva le tiste naloge, ki so predvidene s spremembami
predpisov in vplivajo na porabo.

Eden temeljnih ciljev na tem področju je zmanjšati obseg
pasivnih ukrepov (zavarovanje za primer brezposelnosti in
vzpostavil bolj učinkovite povezave z aktivnimi ukrepi.

Obrazložitev posameznih proračunskih postavk

Transferi - otroško varstvo

Plače, prispevki delodajalca In drugI osebni prejemki

4429 - Starševski dodatek

Materialni stroški - državni organi

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem ob in po rojstvu otroka. Pravico do starševskega dodatka ima vsaka mati
(oče), ki ne izpolnjuje pogojev za pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta ali kakšnega drugega
nadomestila plače, pod pogojem, da je državljanka R Slovenije in ima stalno prebivališče v R Sloveniji. Starševski dodatek je enak 52 odstotkom zajamčene plače, upravičenec pa ga
prejema eno leto. Ocenjujemo, da bo v letu 1995 prejemalo
starševski dodatek približno 3.100 upravičencev.

3335 - Materialni stroški
Sredstva za materialne stroške so planirana na osnovi dejanskih potreb oz. porabe, ugotovljenih v letošnjem letu, prvem
letu skupnega dela ministrstva na skupni lokaciji. Sredstva so
planirana za delo ministrstva brez organov v sestavi s tem, da
ne vključujejo tudi stroškov plačilnega prometa.

Pravna podlaga za priznanje pravice do starševskega
dodatka: Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije,
št. 65/93).

V sredstvih za materialne stroške za leto 1994 so bila vključena tudi sredstva za delo inšpekcije za delo, ki so za leto
1995 posebej planirana.

7011 - Nadomestilo plača v čaau porodniškega dopusta

3659 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za denarno
nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta
za nego in varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in
varstvo otroka. Pri pripravi finančnega načrta za leto 1995
smo predvideli, da bo ostalo število upravičencev v glavnem
nespremenjeno.

Sredstva so planirana na osnovi porabe sredstev v letu 1994 in
v skladu z izhodišči za rast cen.
4428 - Izobraževanje
Sredstva so planirana za nadaljevanje začetnega obsežnega
vključevanja večjega dela zaposlenih v informacijske sisteme,
za zagotavljanje možnosti pridobivanja potrebnih strokovnih
znanj in izpopolnjevanje strokovne usposobljenosti.

Pravna podlaga za priznanje pravice do nadomestila za čas
porodniškega dopusta je:
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/
93);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih
prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 71/94).

5253 - Sodelovanje s strokovnimi institucijami
Sredstva, namenjena sodelovanju s strokovnimi institucijami,
so za delo ministrstva, s tako obsežnimi sistemsko reorganizacijskimi spremembami, izjemno pomembna. Na tak način je
mogoče vključevati v oblikovanje sistemskih sprememb najširšo strokovno javnost za posamezno področje, kar je gotovo
racionalno in učinkovito ne glede na kadrovsko zasedbo
ministrstva. Med planiranimi nalogami ministrstva je letos
predvidenih nad 20 predpisov. Za pripravo leh je sodelovanje
s strokovnimi institucijami nujno in pomembno. Sredstva so
namenjena tudi izvedbi posameznih projektov, za katere niso
predvidena sredstva v okviru drugih postavk.

7013 — Družbene pomoči otrokom
iz te postavke se zagotavljajo sredstva za družbene pomoči
otrokom. Do te pomoči je upravičen otrok, ki živi v družini
katere dohodek na družinskega člana ne presega zakonsko
določenega cenzusa. Ocenjeno povprečno mesečno število
otrok prejemnikov družbenih pomoči otrokom v letu 1995 je
215.500.

6185 - Delo organov in komisij v sektorju za družino

Pravna podlaga za priznavanje pravice do družbene pomoči
otrokom je:

Iz te postavke se bodo v letu 1995 zagotavljala sredstva za
delovanje komisije za zavitek za novorojenca in predvidenega
Sveta za družino v skladu z Resolucijo o temeljih oblikovanja
družinske politike v R Sloveniji ter drugih organov in komisij
na področju.
poročevalec, št. 17/1

- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/
93);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih
prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 71/94).
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arjem 1995, kateri vključuje predvideno zakonsko odmero teh
prejemkov. Ta se izvrši ob upoštevanju povprečne plače RS
za preteklo leto, povečano za 80%. Upoštevano je tudi predvideno število novih upravičencev, ki nekoliko narašča.

7014 - Pomoč pri opremi novorojenca
Postavka vsebuje sredstva za zavitek za novorojenca oziroma
za denarno pomoč ob rojstvu otroka, katerega mati ali oče
imata stalno prebivaliče v R Sloveniji. Ocenjujemo, da bo
v letu 1995 krog upravičencev do pomoči za opremo novorojenca ostal približno enak kot v letu 1994. Pri planiranju
sredstev smo upoštevali predvideno realizacijo v letu 1994 in
planirano rast cen na drobno v letu 1995.

V obseg planiranih sredstev niso vključena sredstva za zdravstveno varstvo in zdraviliško - klimatsko zdravljenje, ker so
zajeta v samostojnih tovrstnih postavkah pod oznako - 7048
in 7047.
7038 — Invalidski dodatki vojaškim invalidom

Pravna podlaga za priznanje pravice do pomoči pri opremi
novorojenca:

Financiranje dopolnilnega varstva vojaških invalidov poteka
iz republiškega proračuna na podlagi zakona o vojaških invalidih (Ur. list SRS, št. 30/78, 12/85, 16/85, 11/88 in 5/90).

- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/
93).
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih
prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 71/94).

Iz te postavke republiškega proračuna se vojaškim invalidom
financirajo naslednje zakonske pravice: invalidski dodatek,
družinski dodatek, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, rehabilitacija in druge pravice.
Na višino potrebnih finančnih sredstev za dopolnilno varstvo
vojaških invalidov za leto 1995 bosta vplivala letna prevedba
z upoštevanjem cenzusa najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo z veljavnostjo od 1.1.1995 ter gibanje najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo, to je usklajevanje
pokojnin v letu 1994, ki so vezane na povprečno plačo v Republiki Sloveniji ter število upravičencev, ki rahlo upada.

Transferi - varstvo borcev
7036 - Žrtve vojaška agresija na RS
Varstvo žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu
1991 se zagotavlja z Zakonom o varstvu žrtev vojaške agresije
na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Ur. list RS, št. 12/91 -I) ter
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 9/92).
S tem zakonom se zagotavlja varstvo ranjenim, poškodovanim zbolelim pripadnikom Teritorialne obrambe Republike
Slovenije, organov za notranje zadeve in drugih enot, udeleženih pri obrambi Republike Slovenije ob vojaški agresiji na
Republiko Slovenijo od 27.6.1991 do 18.7.1991 ter njihovim
družinskim članom ter varstvo družinskih članov teh oseb,
padlih, umrlih ali pogrešanih v takšnih okoliščinah. Varstvo se
zagotavlja tudi vojakom JLA, državljanom Republike Slovenije, ali s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ranjenim, poškodovanim ali zbolelim v oboroženih spopadih, prav
tako njihovim družinskim članom in družinskim članom vojakov JLA padlih, umrlih ali pogrešanih v takšnih okoliščinah.
S tem zakonom se zagotavlja tudi varstvo civilistov, ki so ob
vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 27.6.1991 do
18.7.1991 zaradi vojnih dogodkov utrpeli telesno okvaro, ter
družinskim članom oseb, ki so umrle ali bile pogrešane v takšnih okoliščinah.

Glede na predvideno mesečno porabo koncem leta 1994
ocenjujemo, da bo za ta namen za leto 1995 v republiškem
proračunu potrebno zagotoviti 1.280,000.000,00 SIT finančnih
sredstev.
7039 - Varstvo civilnih invalidov vojna
Varstvo civilnih invalidov vojne se izvaja na podlagi novega
Zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. list RS, št. 56/92), ki velja
od 1.1.1993 ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, t. 9/92).
Novi zakon izenačuje varstvo civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških vojnih invalidov, varstvo njihovih družinskih
članov pa z varstvom družinskih članov vojaških (vojnih) invalidov.
Novi zakon o civilnih invalidih vojne vključuje naslednje pravice, ki so večinoma izboljšane predvsem v višini njihove
odmere, nekatere pa so nove, to vse skupaj pa izenačuje
varstvo civilnih invalidov vojne z varstvom vojaških invalidov,
in sicer: osebno invalidnino, družinsko invalidnino, dodatek
za postrežbo in tujo pomoč, invalidski dodatek, ortopedski
dodatek s pravico do osebnega motornega vozila ob izpolnjevanju določenih pogojev, pravica do brezplačne in znižane
vožnje, zdravstveno varstvo, zdraviliško - klimatsko zdravljenje, posebni pripomočki za slepe civilne invalide vojne, povračilo za hrano in nastanitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju in različna nadomestila in povračila.

Pravica do osebne invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo
pomoč, ortopedskega dodatka, družinske invalidnine, povečane družinske invalidnine, stalnega invalidskega dodatka in
civilne invalidnine pripada upravičencu od prvega dne
naslednjega meseca po dnevu, ko je nastopila smrt ali, ki se
pri pogrešani osebi šteje za dan smrti, oziroma ko je nastala
okvara organizma in so izpolnjeni tudi drugi pogoji za priznanje teh pravic po predpisih o vojaških invalidih oziroma po
predpisih o civilnih invalidih vojne, ne glede na datum vložitve
zahteve.
Na podlagi 15. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) pa imajo te
osebe pravico do zdravstvenega varstva, če niso zavarovane
iz drugega naslova. Ta zakon je stopil v veljavo s 1.3.1992.

Na podlagi 15. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) pa imajo te
osebe - civilni invalidi vojne pravico do zdravstvenega varstva, če niso zavarovani iz drugega naslova.

Zdravstveno varstvo vključuje obvezno zdravstveno varstvo
po 23. členu navedenega zakona in posebno zdravstveno
varstvo - na podlagi 12. alineje 7. člena navedenega zakona.
Republika Slovenija pa iz proračuna na podlagi 24. člena
navedenega zakona zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev
v celoti vojaškim invalidom In civilnim invalidom vojne (sem
pa sodijo tudi žrtve vojaške agresije na Republiko Slovenijo)
nad ravnijo obveznega zavarovanja, ki ga določa 23. člen
zakona.

Ta zakon je stopil v veljavo s 1.3.1992. Zdravstveno varstvo
vključuje obvezno zdravstveno varstvo po 23. členu navedenega zakona in posebno zdravstveno varstvo na podlagi 12.
alineje 7. člena navedenega zakona. Republika Slovenija iz
proračuna na podlagi 24. člena navedenega zakona zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v celoti vojaškim invalidom in
civilnim invalidom vojne nad ravnijo obveznega zavarovanja,
ki ga določa 23. člen zakona.

Pravica do zdraviliško - klimatskega zdravljenja tem upravičencem se uveljavlja ob izpolnjevanju predpisanih pogojev po
pravilniku, ki velja za vojaške invalide.

Na višino potrebnih finančnih sredstev za varstvo civilnih
invalidov vojne v letu 1994 bosta vplivala predvsem odmera
invalidnin s 1.1.1995, ki je vezana na povprečno plačo RS
v letu 1994, rast povprečnih osebnih dohodkov v RS med
letom 1995 ter število upravičencev, ki pa se na novo sprejeti
zakon utegne tudi še v letu 1995 poviševati.

Za leto 1995 so finančna sredstva za ta namen planirana ob
upoštevanju ocenjene višine teh prejemkov z mesecem janu29

poročevalec, it 17/1

Glede na povedano smo planirali potrebna sredstva za ta
namen v letu 1995 v znesku 1.886,000.000,00 SIT.

Z uporabo podatkov o zakonski višini denarnih prejemkov po
tem zakonu, nivoju teh denarnih prejemkov koncem leta 1994
ter ob upoštevanju nekoliko zmanjšanega števila upravičencev je za leto 1995 v republiškem proračunu potrebno zagotoviti finančna sredstva za ta namen v višini 1.492,000.000,00
SIT.

7040 - Varstvo borcev za sevamo mejo
Financiranje pravic borcev za severno mejo in slovenskih
vojnih dobrovoljcev se izvaja na podlagi Zakona o borcih za
severno mejo v letih 1918 - 1919 in o slovenskih vojnih
dobrovoljcih iz vojn 1912 - 1918 (Ur. list SRS, št. 30/78).

V tem znesku ni upoštevanih stroškov za zdravstveno varstvo,
ker so zajeti v samostojni postavki pod oznako - 7048.

Iz te postavke se borcem za severno mejo in slovenskim
vojnim dobrovoljcem na podlagi zgoraj citiranega zakona
izplačujejo regres za letni dopust.

7045 - Invalidnine in drugi invalidski prejemki vojaških
invalidov v RS
Pravna osnova za izplačevanje denarnih prejemkov vojaškim
invalidom in drugim odlikovancem je določena v Zakonu
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. list SFRJ, št. 68/81, 10/82, 41/83, 75/85, 14/86, 44/89,
87/89, 20/90 in 42/90), zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92), ki velja od
1.3.1992, pravilniku o načinu izplačevanja denarnih prejemkov, predpisanih z zakoni, ki urejajo temeljne pravice borcev,
vojaških invalidov in družin padlih borcev ter o načinu vodenja evidenc o izvršenih izplačilih (Ur. list SFRJ, št. 15/84 in 70/
86) ter pravilniku o zdraviliško - klimatskem zdravljenju vojaških invalidov (Ur. list SFRJ, št. 7/82, 30/86 in 9/90).

Nadomestilo za stroške letnega dopusta, ki pripada borcem
za severno mejo in slovenskim vojnim dobrovoljcem je
odvisno od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo, in sicer znaša 75% tega zneska. Razen tega se v okviru
te postavke borcem za severno mejo in slovenskim vojnim
dobrovoljcem lahko pokrivajo stroški za zdraviliško-klimatsko
zdravljenje ter brezplačna vožnja.
Z upoštevanjem predvidene najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo koncem leta 1994 ter umrljivosti teh borcev
zaradi visoke starosti, planiramo za leto 1995 finančna sredstva v višini 2,500.000,00 SIT. Sredstev za zdraviliško - klimatsko zdravljenje za te upravičence nismo planirali, ker je njihova starost tako visoka, da te pravice ne morejo zaradi
kontraindikacij več koristiti. Enako velja za pravico do prevoznih stroškov.

Po navedenih zakonih se upravičencem ob izpolnjevanju
zakonskih pogojev izplačujejo naslednji denarni prejemki, ki
imajo značaj rednih mesečnih denarnih prejemkov: osebna
invalidnina (v skupinah od I. do X.), ortopedski dodatek (v
stopnjah od I. do IV.), dodatek za postrežbo in tujo pomoč (v
stopnjah od i. do III.), družinska invalidnina in povečana
družinska invalidnina.

7042 — Republiške priznavalnin«
Republiške priznavalnine se izplačujejo iz republiškega proračuna na podlagi Zakona o republiških priznavalninah (Ur.
list SRS, št. 27/71).

Na podlagi 15. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) pa imajo te
osebe - vojaški invalidi pravico do zdravstvenega varstva, če
niso zavarovani iz drugega naslova.

Republiške priznavalnine se dodeljujejo posameznim borcem
NOV in posebej zaslužnim občanom na podlagi odločitve
Komisije za kadrovske in administrativne zadeve Vlade Republike Slovenije.

Ta zakon je stopil v veljavo s 1.3.1992. Zdravstveno varstvo
vključuje obvezno zdravstveno varstvo po 23. členu navedenega zakona in posebno zdravstveno varstvo na podlagi 12.
alineje 7. člena navedenega zakona. Republika Slovenija iz
proračuna na podlagi 24. člena navedenega zakona zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v celoti vojaškim invalidom in
civilnim invalidom vojne nad ravnijo obveznega zavarovanja,
ki ga določa 23. člen zakona.

Mesečna izplačila republiških priznavalnin po izdanih odločbah izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republike Slovenije. Med koledarskim letom se uskladitve
republiških priznavalnin v Republiki Sloveniji opravijo glede
na rast najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, republiške priznavalnine v Republiki Avstriji in Italiji pa na rast
življenjskih stroškov v teh državah.

Poleg rednih mesečnih prejemkov se po navedenih zakonih
upravičencem priznava pravica do zdraviliško - klimatskega
zdravljenja, nakup osebnega motornega vozila ob izpolnjevanju določenih pogojev ter izplačujejo še določena povračila
(ta so: povračila stroškov za hrano in nastanitev med potovanjem in bivanjem v drugem kraju in povračilo potnih stroškov,
nadomestilo stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega
invalida, ipd.).

Na podlagi 15. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) pa imajo
upravičenci, ki so prejemniki republiških priznavalnin, pravico do zdravstvenega varstva, če niso zavarovani iz drugega
naslova.
Prejemniki republiških priznavalnina imajo po zakonu tudi
pravico do zdraviliško - klimatskega zdravljenja.

Z uporabo predvidenih višin zneskov rednih mesečnih prejemkov koncem leta 1994 ter predvidene zakonske redne
letne odmere od 1.1.1995, ki temelji na upoštevanju povprečnega neto OD RS iz leta 1994, povečanega za 80%, števila
upravičencev do rednih prejemkov in stroškov za izplačila
zgoraj navedenih pravic in povračil je potrebno za leto 1995
zagotoviti v republiškem proračunu 3.600,000.000,00 SIT
finančnih sredstev. V tem znesku niso upoštevani stroški za
zdravstveno varstvo in zdraviliško - klimatsko zdravljenje, ker
so vključeni v samostojni postavki pod oznako -7048 in 7047.

Za leto 1995 so v ta namen predvidena finančna sredstva
v višini 75,000.000,00 SIT. Upoštevani so usklajeni zneski
prejemkov od 1. 7. 1994 dalje, število upravičencev ter sredstva za plačilo prispevkov iz naslova zdravstvenega varstva.
7043 - Občinske priznavalnine
Pravno osnovo omogoča Zakon o varstvu udeležencev vojne
(Ur. list RS, št. 14/90) ter Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92).

7046 - Invalidnine In drugI Invalidski prejemki
a) Financiranje denarnih prejemkov vojaškim invalidom

Oblike varstva na podlagi navedenega zakona so: priznavalnina, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ter od 1.3.1992
dalje tudi pravica do zdravstvenega varstva na podlagi 18.
točke 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92), če niso zavarovani iz
drugega naslova.
poročevalec, št. 17/1

Pravno osnovo za izplačevanje rednih mesečnih prejemkov
upravičencev s stalnim prebivališčem v tujini določa Zakon
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. list SFRJ, št. 68/81, 10/82, 41/83, 75/85, 14/86, 44/89,
87/89, 20/90 in 42/90).
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Po navedenem zakonu se upravičencem, ob izpolnjevanju
določenih zakonskih pogojev, izplačujejo naslednji redni
mesečni prejemki: osebna invalidnina, ortopedski dodatek,
dodatek za postrežbo in tujo pomoč, družinska invalidnina,
povečana družinska invalidnina ter stalni invalidski dodatek.

Posebej velja pojasniti novo spremenjeno zakonodajo
s področja zdravstvenega varstva, ki zajema tudi upravičence
s področja borčevsko-invalidskega varstva, in sicer: na podlagi 15. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92) imajo osebe
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalci
invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih
vojne, pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov, žrtev
vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin pravico do obveznega zdravstvenega varstva, če niso zavarovani iz drugega naslova. Enaka pravica
velja po 18. točki 15. člena navedenega zakona za uživalce
priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, če niso
zavarovani iz drugega naslova. Nivo obveznega zdravstvenega varstva je določen v 23. členu navedenega zdravstvenega zakona. Ta nivo je nižji oziroma manjši od popolnega
zdravstvenega varstva.

Z uporabo veljavnih zneskov rednih mesečnih prejemkov ter
števila upravičencev do rednih prejemkov in stroškov za izplačila smo opravili izračun potrebnih sredstev, ki jih je potrebno
zagotoviti v proračunu Republike Slovenije v letu 1995, in
sicer: izplačila za REPUBLIKO ITALIJO letno Lit
264,000.000,00 (tolarska protivrednost za odkup deviz: SIT
- 22,000.000,00 upoštevan tečaj s provizijo na dan 5.12.1994),
izplačila za REPUBLIKO AVSTRIJO letno ATS 600.000,00
(tolarska protivrednost za odkup deviz: SIT - 7,300.000,00
upoštevan tečaj s provizijo na dan 5.12.1994).
b) Financiranje pisarne Zveze vojnih invalidov v Trstu:

Ne glede na določbo tega člena, pa je v 24. členu novega
zdravstvenega zakona določeno, da se plačilo zdravstvenih
storitev v celoti zagotavlja vojaškim invalidom in civilnim
invalidom vojne s tem, da razliko nad ravnijo obveznega
zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna.

Pravna podlaga za financiranje Pisarne Zveze vojnih invalidov
v Trstu je določena z 18. členom Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-1) ter v Sklepu Vlade
Republike Slovenije št. 590-12/90-1/3-8 z dne 16.12.1992.

Financiranje posebnega zdravstvenega varstva po predpisih
o vojaških invalidih, o civilnih invalidih vojne, o varstvu vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja, udeležencev drugih vojn
ter o republiških priznavalninah se po določilu 7. člena navedenega zakona zagotavlja v Republiki Sloveniji iz proračuna.

Plan potrebnih sredstev za delovanje pisarne Zveze vojnih
invalidov v Trstu je 154,360.000,00 LIT (tolarska protivrednost
za odkup deviz: SIT - 12,800.000,00 upoštevan tečaj s provizijo na dan 5.12.1994).

Navedeno pomeni, da je zato za plačilo prispevkov za
obvezno zdravstveno varstvo, za doplačilo razlik do popolnega zdravstvenega varstva ter za posebno zdravstveno varstvo upravičencev s tega področja potrebno zagotoviti sredstva v proračunu Republike Slovenije, to je v okviru sredstev
socialnih transferjev za varstvo borcev in vojaških invalidov.

7047 — Zdraviliško — klimatsko zdravljenje
Pravica do zdraviliško - klimatskega zdravljenja se izvaja za
posamezne upravičence na podlagi Zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. list SFRJ,
št. 68/81, 10/82, 41/83, 75/85, 14/86, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/
90), Zakona o temeljnih pravicah nosilcev »Partizanske spomenice 1941« (Ur. list SFRJ, št. 53/82, 25/85, 75/85, 44/89, 87/
89, 20/90 in 42/90), Zakona o varstvu žrtev vojaške agresije na
Republiko Slovenijo v letu 1991 (Ur. list RS, št. 12/91-1) ter
Zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. list RS, št. 56/92).

Z uporabo predvidenih višin zneskov za posamezne vrste
pravic, plačila prispevkov, nadomestil in povračil, ki se bodo
financirale v okviru te postavke, predlagamo, je za leto 1995
za ta namen potrebno zagotoviti sredstva v višini
347,000.000,00 SIT.

Na podlagi navedenih zakonov imajo vojaški invalidi, žrtve
agresije na RS, civilni invalidi vojne, imetniki »PS 1941« ter
drugi odlikovanci pravico do zdraviliško - klimatskega zdravljenja ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev iz Pravilnika
o zdraviliško - klimatskem zdravljenju vojaških invalidov (Ur.
list SFRJ, št. 7/82, 30/86 in 9/90).

Transferi - socialno varstvo
7016 - Denarne pomoči - edini vir
Pravna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (UL
RS št. 54/92).

Ob upoštevanju sedanjih cen v naravnih zdraviliščih Republike Slovenije, števila upravičencev do zdravljenja ter dolžine
zdravljenja ocenjujemo, da je v republiškem proračunu za ta
namen potrebno zagotoviti 118,500.000,00 SIT finančnih sredstev.

V letu 1994 je prejemalo denarno pomoč kot edini vir povprečno mesečno 1.709 upravičencev: 1.610 upravičencev je
prejemalo le denarno pomoč edini vir, 99 upravičencev pa še
dodatek za tujo pomoč v višini 30% edinega vira. Za leto 1995
je planiranih povprečno 1.700 prejemnikov edinega vira in 162
prejemnikov dodatka edinega vira. Poleg samih denarnih
pomoči je v planiranem znesku upoštevan tudi strošek poštnine za nakazila prejemnikom, ki je znašal za leto 1994 9,1
milijona SIT.

7048 - Ortop. pripomočki, prispevki za zdravstveno zavarovanje In druga povračila
Pravna osnova za plačila zdravstvenih prispevkov, različnih
nadomestil in povračil, ki nimajo značaja rednih mesečnih
prejemkov, so pa do njih upravičeni vojaški invalidi žrtve
agresije, civilni invalidi vojne in drugi odlikovanci, je določena
v Zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev (Ur. list SFRJ, št. 68/81, 10/82, 41/83, 75/85, 44/
89, 87/89, 20/90 in 42/90) in vsi zakoni, ki določajo pravice
odlikovancev (imetnikov »PS 1941«, narodni heroji - Ur. list
SFRJ od št. 67/72 do 42/90) ter Zakon o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92).

7017 - Denarni dodatek
Pravna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (UL
RS št. 54/92).
Po uveljavitvi zakona o socialnem varstvu je od 1.1.1994 do
konca leta prejemalo denarni dodatek povprečno mesečno
20.874 družin po zakonsko opredeljenih višinah. V povprečju
je družina prejemala 11.977,00 SIT mesečno. Od meseca
januarja 1994 do decembra se je število prejemnikov denarnega dodatka povečalo od 19.969 na 22.320, kar pomeni
12%-no povečanje.

Oblike varstva po navedenih zakonih so pravica do letnega
denarnega prejemka za rekreacijo, pravica do brezplačne in
znižane vožnje, stroški obveznega in t. i. popolnega zdravstvenega varstva, povračilo za pogreb odlikovancev. Razen
tega sem sodijo še stroški različnih zdravniških komisij,
najemnin za seje teh komisij, stroški objav različnih sklepov
v uradnih listih ipd.

Število prejemnikov se mesečno spreminja, saj se pravica
dodeljuje začasno (največ za dobo 6. mesecev). Za leto 1995
je planirano 8% povečanje števila prejemnikov denarnega
dodatka. V planirani postavki so zajeta sredstva za izplačilo
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denarnih dodatkov, izjemnih enkratnih pomoći in PTT strošek
za izplačila.

bilo sicer potrebno zagotoviti 1.496.232.000,00 SIT, ob pričakovanem naraščanju števila koristnikov prehrambenih bonov.

7018 - Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih
oseb

Dotacije

Pravna podlaga postavke je Zakon o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb (UL SRS št. 41/83).

7089 — Sofinanciranje tiska

Dotacije javnim zavodom In ustanovam

V letu 1994 je prejemalo nadomestilo za invalidnost po
zakonu 5.121 oseb, 439 oseb pa razliko do nadomestila in
2049 oseb dodatke za pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Od skupaj 5560 prejemnikov pravic po
zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb je 3411 invalidov I. stopnje, 888 invalidov II. stopnje, 447
invalidov III. stopnje in 814 invalidov IV. stopnje. Invalidna
oseba po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb je v letu 1994 prejela povprečno 15.614,00
SIT. Višina pravic je vezana na povprečno plačo v Republiki
Sloveniji, in sicer se meseca aprila vsako leto višina pravic
uskladi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji, doseženi v preteklem letu. Glede na nestriktno izpolnjevanje
določb zakona, je bil sprožen ustavni spor, katerega odločitev
bo imela na postavki finančne posledice, kar je pred razsodbo
Ustavnega sodišča nemogoče predvideti.

Sredstva za sofinanciranje tiska se zagotavljajo v skladu
s spremenjenim dogovorom o sofinanciranju mladinske periodike iz republiškega proračuna že od leta 1990.
7091 - Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zveza prijateljev mladine Slovenije prejema sredstva v skladu
z dogovorjenimi merili za izvajanje programa Zveze družin in
delo Komisije za otrokove pravice.
8505 - Materinski dom
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).
V letu 1993 se je začela gradnja Materinskega doma v Ljubljani, ki se je dokončala v letu 1994. V letu 1995 bo Materinski
dom v Ljubljani nadaljeval z opravljanjem svoje dejavnosti
v novih prostorih, s katero je začel že v letu 1994. Planirana je
polna zasedenost doma (10 mater z otroki) z minimalnim
številom zaposlenih (3) in plačilom fiksnih stroškov delovanja
doma v Ljubljani. Prav tako začenja z delom tudi Materinski
dom v Novem mestu, za katerega bi morali zagotovili pokrivanje fiksnih stroškov poslovanja doma.

Sicer pa v letu 1995 predvidevamo spremembo obstoječega
zakona po razsodbi ustavnega spora.
8503 — Zdravstevno zavarovanje prejemnikov edinega vira
Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 9/92).
Planirana sredstva zagotavljajo plačilo zdravstvenega zavarovanja za 1.700 prejemnikov edinega vira, kakor tudi za tiste
občane, ki sicer bivajo v socialnih zavodih, pa jim oskrbne
stroške plačuje socialno varstvo (upravičenci do edinega vira,
če bi bivali doma) in niso iz drugega naslova zdravstveno
zavarovani (16. točka 15. člena).

8707 - Terapevtski center
V Sloveniji smo v letu 1994 odprli sprejemni terapevtski center
za narkomane. V ta namen smo v prejšnjih letih vlagali tudi
sredstva MDDSZ. S tem je bila končana prva tretjina del pri
projektu Človek za vzpostavitev modela zdravljenja narkomanov po metodi CEIS. V letu 1995 načrtujemo obnovo objekta
za terapevtsko bivalno skupnost. Proračunska sredstva bodo
namenjena obnovi in opremi objekta za terapevtsko skupnost. S tem bo v naslednjem letu lahko v Sloveniji začela
delovati prva terapevtska skupnost za zasvojene, skupnost,
v kateri bodo zasvojeni bivali in bili za nekaj časa odstranjeni
iz družbe. S tem bo deloma rešen problem zdravljenja narkomanov v tujini, ki je v zadnjem času vedno bolj pereč.

8504 - Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih oseb
Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 9/92).
Poleg same pravice iz naslova zakona o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb je država po zakonu
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna
zagotoviti tudi plačilo zdravstvenega zavarovanja tistim prejemnikom, ki iz drugega naslova niso zavarovani (16. točka
15. člena). Takih upravičencev je 3.010.

Plačilo storitev
Plačilo storitev |avnlm zavodom in ustanovam

Transferi - štipendije

7140 - Stroški Izvajanja Zakona o družinskih prejemkih

7054 - Republiške štipendije

V to postavko so vključeni vsi stroški izvajanja Zakona o družinskih prejemkih (doslej dveh ločenih postavkah - 7140 in
7141) in sicer:
.

Pravna podlaga za republiške štipendije je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. list RS, št.
5/91, 17/91, 12/92, 71/93 in 38/94) in Pravilnik o štipendiranju,
za katerega so predvidene spremembe. Po vljavnih kriterijih
bo letos prejemalo republiško štipendijo okrog 50.000 dijakov
in študentov, štipendijo za nadarjene pa okrog 6.000 dijakov
in študentov. Za tak obseg štipendij bi bilo potrebno zagotoviti 9.430.000.000,00 SIT.

- provizija za direktna izplačila družbenih pomoči otrokom;
- provizija Agenciji za plačilni promet;
- stroški PTT v zvezi z direktnimi izplačili družinskih prejemkov;
- stroške računalniških storitev v zvezi z direktnimi izpačili
(vzdrževanje programov in izvajanje obdelave za vse družinske prejemke - zbiranje in kontrola podatkov posredovanih
s strani CSD, prenos le teh v podatkovno bazo na računalniku
CVI, obdelava na IBM, priprava disket oz. trakov ter vseh
seznamov za potrebe izplačil in priprava statistik za potrebe
ministrstva);
- stroški za delo komisij za razvrščanje otrok glede na upravičenost do povišane DPO, stroški za delo zdravniških komisij
zaradi podaljšanja pravice do nadomestila, stroški za delo
konzilija Pediatrične klinike v Ljubljani;
- pavšali občinam za stroške izvajanja programa nadomestil
plač v času PD po stari zakonodaji do izteka.

štipendijo za nadarjene bo prejemalo okrog 6.000 dijakov in
študentov.
Transferi - ostalo
5629 - Subvencioniranje študentske prehrane
Glede na višino sredstev, predvidenih v predlogu proračuna
za letošnje leto v ta namen, bo potrebno omejiti dosedanje
pravice in zaostriti kriterije. Po dosedanjih kriterijih (60%
vrednosti kosila, za 20 kosil mesečno vsai 55% študentom) bi
poročevalec, št. 17/1
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dosedanjem načrtovanju in vodenju preventivnih programov,
še zlasti pa, ker s sredstvi pokrivamo tudi podporo voluntersko neprofitnomu sektorju. Predvidena sredstva širitve teh
programov ne bodo omogočala.

Pravna podlaga:
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 65/
93).
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih
prejemkih (Ur. list R Slovenije, št. 71/94).

1283 - Delavnost centrov za socialno delo
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS, št. 54/
92).

1276 - Vodenje, varstvo In zaposl. pod posebnimi pogo|l
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

Ker podzakonskega akta, ki določa standarde in normative
storitev po zakonu o socialnem varstvu, še ni, upoštevamo za
leto 1995 obstoječe stanje v centrih za socialno delo v Republiki Sloveniji tako glede stanja zaposlenosti kot ostalih stroškov. Glede na predvideni podzakonski akt ugotavljamo, da je
v centrih zaposleno premalo strokovnih delavcev, zato je
v planu predvideno povečanje njihovega števila za 5%, kar bo
še vedno pod predvidenimi normativi.

V letu 1995 planiramo delovanje 40 VDC v poprečni mesečni
višini 82,5 mio SIT, kar pomeni 83,7% povečanje v primerjavi
s preteklim letom. Vzrokov za takšno povečanje je več in
sicer:
- samo število VDC se predvidoma ne spreminja, se pa
predvideva bistvena sprememba v številu varovancev. Decembra 1994 je bilo 1160 varovancev, ki se bo do konca leta 1995
povečalo na 1560 (34,5%). S sprejemom približno 100 varovancev že v začetku leta 1995 bomo zapolnili obstoječe kapacitete (večina sprejemov bi morala biti izvršena že v letu 1994,
česar pa zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo storjeno), preostale varovance pa bodo VDC sprejeli po opravljenih adaptacijah oz. razširitvenih investicijskih delih,
- povečanje števila varovancev bo pomenilo bistveno povečanje zaposlenih delavcev v VDC in s tem večja sredstva za
OD kakor tudi ostalih pripadajočih stroškov,
- v letu 1995 bodo stroške postake za VDC bremenili tudi
celotni stroški VDC Radlje ob Dravi in Sežana, Ajdovščina,
Krško, Nova Gorica, Postojna ter Novo mesto, za katere so se
do sedaj zagotavljala le delna povračila stroškov delovanja,
- z uveljavitvijo Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev v začetku leta 1995 se bo povečal obseg
storitev, ki jih bo nudil VDC in sicer prvo socialno pomoč,
osebno pomoč, pomoč družini za dom, na domu in socialni
servis, institucionalno varstvo ter vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
- glede na sprejeti zakon o razmerjih plač v j&vnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL RS št.
18/94) bodo na podlagi izdanih soglasij k prvi razporeditvi
delavcev v VDC izplačani obračuni razlik bruto plač v začetku
leta 1995.

V postavki so tako zajete plače zaposlenih, materialni stroški
kot 20%-ni delež v strukturi sredstev in amortizacija kot
5%-ni delež skupnih sredstev. Poleg tega bomo redno
mesečno zagotavljali sredstva za plačila najemnin, sofinanciranje pripravništva v višini 40% zajamčene plače in stroške
komisij za razvrščanje, disciplinskih centrov, postpenale in
upravičenega nujno potrebnega pogodbenega dela (za centre, ki še nimajo redno zaposlenih nujno potrebnih kadrov:
pravniki, računovodje, čistilke), stroške najemnin za poslovne
prostore in financiranje pripravnikov po določilih kolektivne
pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva..
1285 - Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva
Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).
Z uveljavitvijo zakona o socialnem varstvu je država začela1
s sistematično podporo sofinanciranja stroškov izobraževa
nja in usposabljanja delavcev socialnega varstva. V šolskem
letu 1994/95 je vpisano v tretji letnik Visoke šole za socialno
delo v Ljubljani 32 strokovnih delavcev iz javnih zavodov, ki
opravljajo storitve socialnega varstva, ki jim ministrstvo delno
krije stroške šolanja. V letu 1995 bodo planirana sredstva
porabljena skladno s pravilnikom o izobraževanju delavcev
socialnega varstva, ki je bil sprejet v letu 1994.

Sredstva, predvidena s predlogom proračuna, ne bodo omogočila realizacije vseh dodatnih finančnih obveznosti, obsega
storitev in programov.

1286 - Strokovni nadzor

1279 - Institut - SVC

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

Strokovni nadzor mora zagotavljati država in v celoti kriti
stroške strokovnjakov s posameznih področij, ki sodelujejo
v nadzoru.

Inštitut socialnega varstva je organiziran kot samostojna
enota v Inštitutu za zdravje Republike Slovenije. V polni
zasedbi bo institut deloval in opravljal zakonsko opredeljene
naloge v letu 1995, kar je upoštevano v planiranih sredstvih.

2445 - intervencije in Izveninstituclonalne obl. varstva

V okviru sredstev te postavke so vključena tudi sredstva za
delo socialne zbornice, ki se je v letu 1993 skladno z določbami zakona konstituirala in pričela z delovanjem. Glede na
obseg nalog in pomen programov, ki jih opravlja za področje
socialnega varstva, mora matično ministrstvo zagotoviti
potrebna finančna sredstva.

Za nepredvidene izjemne primere, ki jih ni možno opredeliti
v okviru dogovorjenih nalog drugih postavk v proračunu, in
terjajo takojšnje ukrepanje in sanacijo nastalega problema
v javnih zavodih s področja socialnega varstva, je nujno
zagotoviti določena sredstva, ki se lahko uporabijo le za
interventne namene.

1280 — Preventivni programi

6184 — Socialna rehabilitacija zasvojenih

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

Glede na sklepe parlamentarnega odbora za zdravstvo in
socialno politiko (oktober 1994) ter v skladu z dogovorom
med Ministrstvom za zdravstvo in MDDSZ (november 1994)
o delitvi sredstev za zdravljenje in socialno rehabilitacijo
narkomanov je MDDSZ prevzelo plačevanje stroškov oskrbe
narkomanov v komunah in terapevtskih skupnostih v tujini in
doma. Trenutno je na zdravljenju in socialni rehabilitaciji
v tujini približno 40 narkomanov, katerih povprečna mesečna
oskrba znaša 500 DEM. V naslednjem letu predvidevamo
povečanie števila tstih. ki bodo želeli v eno izmed komun,

Ob razpisu za leto 1993 se je pokazalo, da so potrebe v slovenskem prostoru mnogo večje od razpoložljivih sredstev. Načrtovalci in izvajalci preventivnih programov socialnega dela, ki
ima po zakonu prioriteto, so številni tako v javnih zavodih kot
drugih institucijah. Prijavljeni programi za leto 1993 in 1994
so bili ocenjeni pozitivno, zato bi bilo potrebno zagotoviti
večji obseg sredstev, zlasti zaradi doseženih uspehov pri
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sklenjeni z Ministrstvom za notranje zadeve. Gre za pokrivanje stroškov strokovnih delavcev in sodelavcev, ki zagotavljajo nujne ukrepe socialnih storitev za mladoletne tujce, ki so
nastanjeni v Prehodnem domu za tujce.

stroške oskrbe, ki predstavljajo nastanitev v komuni, pa bo
prevzela država.
7019 - Zdravstveno In pokojninsko zavarovanje rejnic In
rejnikov

7145 - Sofinanciranje strokovnega tiska

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).
i

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

V Republiki Sloveniji je 140 rejnic in rejnikov, ki opravljajo
rejništvo kot samostojen poklic. Za plačilo njihovega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva, katerih višina je odvisna od veljavnih prispevnih stopenj in pokojninske osnove. V planiranih
sredstvih za leto 1995 je zajeta obveznost MDDSZ še za leto
1994, saj smo z razpoložljivimi sredstvi pokrili le obveznosti
prispevkov za obdobje januar - avgust 1994.

Ministrstvo sofinancira strokovni tisk, ki se nanaša na
področje socialnega varstva: Socialno delo, razne publikacije
oziroma revije, ki obravnavajo teme s področja socialnega
varstva.
7147 - Interventni centri
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

7057 - Rejnine

Sredstva so namenjena za izvajanje programa regijskih interventnih služb in kriznih centrov, ki se ukvarjajo s problematiko hitrega ukrepanja in namestitve begavcev, trpinčenih,
zlorabljenih oziroma mladih v stiski, ki potrebujejo takojšnjo
namestitev in obravnavo. V Sloveniji deluje enajst regijskih
interventnih služb in krizni center v ljubljanski regiji. Sredstva
so namenjena najemu prostorov za interventne centre ter
krizni center, materialnim stroškom in plačilu zaposlenih
v kriznem centru v Ljubljani.

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).
V Sloveniji je bilo v letu 1994 povprečno 1652 rejencev v rejniških družinah. Za rejnike je po samoupravnem sporazumu
o skupnih osnovah in merilih za določanje rejnine in o plačevanju rejnine (UL SRS št. 22/86) potrebno zagotoviti sredstva
za povračilo materialnih stroškov rejencev in tudi za plačilo
dela rejnic oziroma rejnikov. Enkrat letno se po citiranem
sporazumu (meseca marca) rejnine uskladijo z rastjo povprečne neto plače v Republiki Sloveniji. V letu 1994 je znašala
povprečna rejnina 21.839,00 SIT na rejenca. V postavki je
združena tudi postavka - 1160 specializirano rejništvo, ki
pomeni novo kvaliteto rejništva.

7148 — Prevozi slepih
Ministrstvo krije invalidnim osebam: slepim, živčno bolnim in
živčno-mišično bolnim in njihovim spremljevalcem stroške
prevoza v javnem potniškem prometu na območju države
Slovenije.

7094 — Institucionalno varstvo v zavodih

7149 — Oskrba oseb neznanega bivališča

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).
V Sloveniji je 6 oseb neznanega bivališča, ki so nameščeni
v socialno varstvenih zavodih. Stroke njihovega bivanja in
oskrbe krije ministrstvo.

Gre za varstvo in bivanje otrok in mladostnikov na usposabljanju v zavodih. V Sloveniji je povprečno 2.230 otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki bivajo in
se usposabljajo v zavodih za duševno prizadete, vzgojnih
zavodih, zavodih za slušno in govorno prizadete, telesne
invalide, slepe in slabovidne in otroke in mladostnike z drugačnimi oziroma kombiniranimi motnjami.

8506 - Izgradnja neprofitnega sektorja
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

V letu 1994 se je povečal obseg financiranja institucionalnega
varstva in sicer:

Gre za finančno podporo neprofitnomu sektorju - organizacijam in združenjem, ki so v Sloveniji šele na začetku svojega
razvoja, zakon o socialnem varstvu pa jim zagotavlja enakovreden razvoj. Načrtujemo ustanovitev tripartitnega nacionalnega odbora za razvoj neprofitno - volunterskega sektorja,
aktivno sodelovanje pri pripravi sprememb oziroma zakonov,
formiranje Enote za proučevanje neprofitno - volunterskega
sektorja na Institutu za socialno politiko ter pobudo za formiranje Sklada za razvoj neprofitno - volunterskega sektorja.

- stroške usposabljanja v socialno varstvenih zavodih za
otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju, ki jih je
do 1.1.1993 plačevalo MŠŠ, je prevzelo MDDSZ (financiranje
pedagoških delavcev s pripadajočimi materialnimi stroški) in
- oskrbo otrok v Otroškem domu Maribor, ki jo je do 1.1.1993
plačevala dotedanja ustanoviteljica občina Maribor, je prevzelo MDDSZ.
Povečan obseg iz leta 1994 se v letu 1995 zmanjšuje zaradi
prenosa stroškov oskrbe v vzgojnih zavodih in organizacijah
za usposabljanje (katerih ustanovitelj je Ministrstvo za šolstvo
in šport) šoloobveznih otrok na Ministrstvo za šolstvo in šport.
V obdobju začasnega financiranja zagotavlja plačilo teh stroškov še vedno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

8507 - Razvoj terapevtskih skupin na področju zasvojenosti
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).
Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti
različnih nevladnih skupin za narkomane v Sloveniji, financiranju razvoja informacijskega sistema na področju zlorabe
drog znotraj socialnega varstva, sofinanciranje sprejemnega
terapevtskega centra na Malenškovi 11, ki ga vodi Socialni
forum za zasvojenosti in omame in podporo izveninstitucionalnemu obravnavanju ter pomoči alkoholikom in njihovim
družinam.

Tako so v planiranih sredstvih za leto 1995 na postavki upoštevana le sredstva za pokrivanje stroškov oskrbe institucionalnega varstva v zavodih, katerih ustanovitelj je Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve: Dornava, Draga, Črna na
Koroškem, Radovljica, Dobrna in Otroški dom Maribor. Poleg
tega v postavko združujemo postavko 1275 financiranje stanovanjskih skupin, ki predstavljajo le novo kvaliteto institucionalnega varstva in postavko 7095 prehodni dom za tujce, ki
prav tako predstavlja institucionalno varstvo.

4432 — RepubliSki zavod za zaposlovanje

Stroške v oddelku za mladoletnike krije MDDSZ po pogodbi,
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Sredstva so namenjena za delo Republiškega zavoda za zapo34

slovanje, na podlagi pogodbe o zagotavljanju sredstev za delo
in vključujejo sredstva za plače, materialne stroške in amortizacijo.

4438 — Prispevki delodajalcem za novozaposlene
Sredstva za povračila prispevkov delodajalcem za novozaposlene so namenjena pospeševanju zaposlovanja iskalcev prve
zaposlitve, dolgotrajno brezposelnih in upravičencev do
denarnega nadomestila ali denarne pomoči. Povračilo prispevkov je predvideno za približno 2000 udeležencev.

Za realizacijo s programom dela opredeljenih nalog in iz tega
izhajajoče opredelitve najnujnejše kadrovske zasedbe, bo
v letu 1995 zaposleno povprečno mesečno 760 delavcev.
7171 - Raziskave, razvoj

6530 — Presežki v državnih podjetjih

Sredstva so namenjena raziskavam in razvoju na vseh
področjih dela ministrstva, predvsem nalogam, ki so
pomembne za postavitev strokovnih osnov za nove sistemske
rešitve.

Sredstva so namenjena zagotavljanju pravic presežnim delavcem na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (nadomestilo OD
v času odpovednega roka in odpravnine) v državnih podjetjih,
kjer ima država vlogo delodajalca. Doslej so bila sredstva
zagotovljena na postavkah za posamezne dejavnosti (železarne, železnica, gozdarstvo). V predlogu proračuna za letošnje leto so sredstva v te namene predvidena v skupni združeni
postavki, da bi glede na izkušnje omogočili lažje in hitrejše
reševanje posameznih problemov.

7172 — Mednarodno sodelovanje
Sredstva so načrtovana za plačilo članarin v različnih mednarodnih organih in organizacijah, ki niso vključena v okvir
sredstev Ministrstva za zunanje zadeve (MOD), za finančne
obveznosti na področju bilateralnih pogajanj in sklepanja
sporazumov in na področju multilateralnih odnosov za sodelovanje z MOO in Svetom Evrope. Sredstva so načrtovana tudi
za udeležbo predstavnikov oz. delegacij Slovenije na mednarodnih konferencah in drugih oblikah mednarodnega sodelovanja s področja dela ministrstva.

Sredstva so planirana okvirno, saj so osnova za dodeljevanje
teh sredstev sprejeti programi za razreševanje presežnih
delavcev. sredstvi na skupni postavki, ki je bila v proračunu
zagotovljena pred letošnjim letom, bi omogočili lažje in
hitrejše reševanje posameznih problemov.
6532 - Presežki v državnih organih

8663 — Sofinanciranje institucij in programov izobraževanja
odraslih

Sredstva so predvidena za financiranje pravic morebitnih
presežnih delavcev po reorganizaciji državne uprave.

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov različnih
institucij, predvsem za podporo prestrukturiranju in prilagajanju znanj za spremenjene delovne programe. Glede na to so
sredstva pomembna oblika za dosego ciljev in ukrepov, začrtanih s poračunskim memorandumom na področju zaposlenosti oz. zmanjševanju nezaposlenosti. Večji delež teh sredstev je načrtovan za sofinanciranje Andragoškoga centra Slovenije, kot obveznost republike, sprejete ob ustanovitvi
centra.

7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev
Programi priprave na zaposlitev so namenjeni brezposelnim,
katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo direktne
vključitve v delo. Poleg standardnih oblik usposabljanja bi
v letu 1995 namenili več pozornosti usposabljanju težje zaposljivih kategorij brezposelnih. Tako bo poudarek na oblikovanju programov za mlade brez poklicne izobrazbe, starejše ter
dolgotrajno brezposelne. Prednost bodo imeli programi
usposabljanja z delovnim razmerjem.

4430 - Uresničevanje Resolucije o družinski politiki
Postavka vsebuje sofinanciranje programov v skladu z Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v R Sloveniji
(Ur. I. RS št.40/93) in v skladu s priporočilom št. R(94)14
odbora ministrov članic Sveta Evrope z dne 22. novembra
1994 o skladni in integrirani družinski politiki.

V te programe bo letos vključenih 10.000 brezposelnih.
7024 - Pospeševanje novega zaposlovanja
Povečane potrebe po delavcih dajejo bistveno večje možnosti
za zaposlitev mladih po končanem šolanju, zato je potrebno
s posebnimi programi pospeševati zaposlovanje pripravnikov
z daljšo čakalno dobo tako, da bo višina subvencije odvisna
od čakalne dobe.

To so programi ustvarjanja družini in otrokom prijaznega
okolja (pristopi v stavbe za otroške vozičke, voščila porodnicam ob rojstvu otroka, razvoj in izvajanje zunajšolskih vzgojnoizobraževalnih programov, varnosti otrok v prometu na
zelenicah in v naravi; vzpodbujanje družinskih dejavnosti
v športu, kulturi, prostem času. družini prijazni programi
medijev), priprava na življenje v dvoje in starševstvo, strokovna podpora preventivnim posvetovalnim skupinam zakoncev, vzpodbujanje programov povezave med možnimi dobrotniki in donatorji ter pomoči potrebnimi družinami. Predvidene
so akcije v sredstvih obveščanja, podpora obstoječim nevladnim organizacijam s tako dejavnostjo in vzpodbujanje nastajanja novih nevladnih organizacij, ki bi po možnosti brez
državnega sofinanciranja, ali ob minimalnem sofinanciranju
trajno izvajale določene programe.

V te programe bo glede na višino sredstev vključenih 8.000
udeležencev.
7025 - Pospeševanje zaposlovanja Invalidnih oseb
Obseg dejavnosti na področju usposabljanja in zaposlovanja
invalidov bo približno enak kot v letu 1994, razen na področju
subvencij invalidskim podjetjem in pripravi na zaposlitev, kjer
se bo obseg povečal.

Subvencije - ostale

Glede na višino sredstev bo letos lahko vključenih 500 udeležencev v usposabljanje in pripravo na zaposlitev, 300 udeležencev v druge programe zaposlovanja in 2700 udeležencev
v okviru subvencij invalidskim podjetjem.

4434 - Zagotavljanje celotne zaposlitve

7027 - Preusposabljanje In dokupi delovne dobe

Sredstva so namenjena enemu od ukrepov na tržišču dela, ki
omogoča obstoj podjetij oz. dejavnostim, odvisnih od sezonskih vplivov (predvsem turizem) in morajo ohraniti ustrezno
kadrovsko sestavo za doseganje ustrezne kvalitete poslovanja. Sofinanciranje oz. združenje kadrov v času mrtve sezone
pomeni finančno cenejšo obliko od odpuščanja delavcev.

Sredstva so namenjena predvsem preusposabljanju s strokovnim in finančnim preventivnim sodelovanjem pri razreševanju presežnih delavcev pred prehodom v odprto brezposelnost.

Subvencije

V te programe bo lahko vključeno približno 2000 delavcev.
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7029 - Javna dela

sistematično uvajati različne oblike motiviranje, delavnice
»Kako do zaposlitve«, »Odkrivanje poklicnega cilja« in druge
oblike. Za vzpodbujanje samoaktivnosti brezposelnih so
poleg naštetih oblik nujne tudi informacije o poklicih, možnostih usposabljanja in izobraževanja ter o potrebah po delavcih. V letu 1995 bo ena od prioritet postavitev sistema in
izdelave različnega informativnega gradiva za samoumerjanje
in samopostrežbo zaposlovanja. Naloga je zelo obsežna in
zahtevna, zato bo trajala več let.

Ocenjujemo, da bo zaradi reorganizacije lokalne samouprave,
obseg standardnih oblik javnih del v prvi polovici leta 1995
nekoliko upadel, normaliziral naj bi se šele v drugi polovici
leta. Da bi vsem občinam in drugim naročnikom omogočili
prijavo programov tudi med letom in s tem dosegli njihovo
večjo kvaliteto, bo potrebno sprejemati in obravnavati prijavljene programe tekom celega leta.
Število udeležencev v programih javnih del bo po oceni doseglo 4000, s hitrejšim vključevanjem v drugi polovici leta, saj bo
v novih občinah potrebno veliko angažiranje za predstavitev
pomena in vloge javnih del za lokalno skupnost in razreševanje problema določenih kategorij brezposelnih. Poleg tega
bodo v sodelovanje pri izvajanju programov javnih del vključene tudi druge, zlasti prostovoljne dobrodelne organizacije.

V letu 1995 se bo kot redno dejavnost za brezposelne
s čakalno dobo nad šest mesecev začel sistematično uvajati
»Klube za iskanje zaposlitve«. V tovrstne aktivnosti se bo
v letu 1995 predvidoma vključilo 500 brezposelnih oseb.
8666 — Uresničevanje sporazuma o Integraciji z ZRN
Po sporazumu med Vlado RS in Vlado ZRN o finančni pomoči
za ustvarjanje eksistenc in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev RS je Slovenije dolžna zagotoviti v letu 1995
protivrednost 5 mio DEM, to je tolarsko protivrednost deviznim sredstvom, ki jih nemška vlada zagotavlja za delavce,
v primeru vračanja iz ZRN.

Dodatno kvaliteto javnih del želimo doseči z večjim vključevanjem udeležencev v oblike dodatnega strokovnega usposabljanja, s ciljem povečevanja možnosti prehajanja v trajne
oblike zaposlitve.
V programe javnih del bo letos vključenih priblijno 3000
udeležencev.

V načrtovana sredstva so vključena tudi sredstva, ki jih v letu
1994 v ta namen po sporazumu nismo zagotovili glede na
porast deviznega tečaja od planiranih sredstev do nakazila
sredstev.

7032 - Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest
Sredstva so namenjena eni od oblik aktivne politike zaposlovanja, ki omogoča ohraniti delovna mesta, ki so ekonomsko
utemeljena, s prevzemom določenih stroškov delovne sile
v določenem krajšem obdobju tistim podjetjem, ki se programsko ali tržno preusmerjajo, imajo ustrezen program ter
možnosti razvoja in tega ne bi mogle doseči brez pomoči.

Drugi odhodki
4904 - Sofinanciranje ZZB-NOV
6178 - Sofinanciranje OOZZB-NOV
Na podlagi 1. člena Zakona o financiranju Zveze združenj
borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (Ur. list RS, št. 8/
90) se sredstva za delovanje zveze zagotavljajo v proračunih
družbenopolitičnih skupnosti. Sredstva za financiranje zveze
zagotavljajo na podlagi letnega programa dela zveze za
namene, kot je to določeno za sredstva za delo organov
države in občin.

8664 - Izvajanje sanac. In prestrukt podjetij (SRSP)
Z načrtovanimi sredstvi bi omogočili nadaljevanje izvajanja
sanacijskih programov preko Sklada RS za razvoj s prevzemanjem dela stroškov za zagotavljanje sredstev za nadomestilo
plač delavcem - trajnim presežkom, za izvajanje drugih pravic presežnih delavcev in izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v podjetjih, ki so prenesla sredstva v Sklad RS
za razvoj. Teh bo še nad 50.

Po določbah 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list
RS, št. 72/93) občina samostojno opravlja lokalne zadeve
javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so
določene z zakonom. Dejavnost Zveze združenj borcev NOB
Slovenije, kot nepolitične veteranske organizacije, zajema
delovanje za mir, varnost, demokracijo in obrambo, ohranjanje in razvijanje zgodovinskih izročil, skrb za uresničevanje
posebnega družbenega varstva borcev in mednarodno sodelovanje.

V okviru teh sredstev so planirana tudi sredstva za reševanje
podjetja TAM, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije
in Državnega odbora.
8665 - Tehnična izvedba IPP
Sredstva so načrtovana za nadaljevanje izvajanja projekta
Socialni programi v okviru integralnega projekta prestrukturiranja gospodarstva oz. za stroške tehnične izvedbe tega projekta. Vključena je zahtevna strokovna pomoč v podjetjih,
preverjanje in spremljanje učinkov prgoramov, svetovanje,
delo strokovnih kmisij za oceno elaboratov in drugi stroški
strokovnega dela, ki jih zahteva izvajanje programov. Ti se
bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu, zato je potrebno
zagotoviti sredstva v realno enaki višini kot letos.

Po zakonu o financiranju Zveze združenj borcev NOV je bila
zveza, kar zadeva njene teritorialne organizacijske enote
- njena občinska združenja, financirana občinskih proračunov. Dejavnost zveze in vanjo vključenih združenj, kot je
opredeljena v zakonu o financiranju Zveze združenj borcev
NOV Slovenije pa presega naravo lokalnih zadev javnega
pomena, zato je predvideno enotno financiranje iz sredstev
državnega proračuna.

8674 - Pomoč pri samozaposlovanju

Sredstva za leto 1995 so predvidena glede na višino sredstev,
ki je bila za ta namen zagotovljena v letu 1994, ter z upoštevanjem odstotka rasti povprečne plače v letu 1995.

V programe za pomoč pri samozaposlovanju bo letos, glede
na višino predvidenih sredstev, vključenih približno 8000 udeležencev. Programi obsegajo uvodna usposabljanja, usposabljanja pred samozaposlitvijo, usposabljanja po samozaposlitvi in subvencije.

6180 — Sofinanciranje Zveze veteranov vojne 1991
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.
list RS, št. 71/94) določa, da Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo
na varstvo in pravice vojnih veteranov. V ta sklop spada tudi
zakonska pravica, ki jo imajo vojni veterani na uporabi proračunskih sredstev za širšo dejavnost in do sprejema navedenega zakona ni bila enotno niti enako tretirana. Gre za sofinanciranje veteranskih organizacij, ki je bilo razdeljeno na tri
ministrstva (MDDSZ, MO, MNZ), od katerih eno niti ni zagotovilo posebnih oziroma namenskih sredstev, s proračunom za

V program strokovne pomoči po samozaposlitvi bo zajet tudi
del tistih, ki so v preteklih letih realizirali svojo samozaposlitev
in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Program bo oblikovan v sodelovanju s svetovalno mrežo Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo.
Z namenom, da bodo predvsem dolgotrajno brezposelni učinkovitejši pri iskanju zaposlitve se bo v letu 1995 Zavod pričel
poročevalec, št. 17/1
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leto 1995 pa bi se sredstva zagotovila na eni, skupni postavki
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

a) na področju socialnega varstva
Država Republike Slovenije je po zakonu o socialnem varstvu
ustanoviteljica javnih socialno varstvenih zavodov: centrov za
socialno delo, domov za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodov, varstveno delovnih centrov, domov za otroke,
socialno varstvenih zavodov za usposabljanje. Glede na vzpostavljanje mreže v slovenskem prostoru je ustanovitelj dolžan
zagotoviti najnujneše pogoje za delovanje javnih socialno
varstvenih zavodov, zato so sredstva v republiškem proračunu predvidena za:

6181 - Sofinanciranje vet. org. slov. polic. »SEVER«
Pravna podlaga za predlagana sredstva na postavke je enaka
kot pri postavki 6180.
Predlagana sredstva za ta namen v letu 1995 pomenijo nova
minimalna sredstva za sofinanciranje veteranskih organizacij
slovenske policije z imenom Združenje »SEVER«.
Izhodišče za oblikovanje obsega teh sredstev je bilo v višini
Združenja veteranov vojne za Slovenijo po glavi v letu 1994 in
števila veteranov Združenja »SEVER«.

- investicije centrov za socialno delo: tekoča obveznost ustanovitelja kot sofinanciranje ali odkup objektov, adaptacije
obstoječih prostorov, najnujnejša oprema, zamenjave dotrajanih avtomobilov, nabave novih potrebnih službenih vozil.
Predvidena sredstva, ki pomenijo le tretjino potrebnih sredstev, bo letos zadoščala le za najbolj pereče probleme.

7190 - Priznanja socialnega varstva
Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

- investicije varstveno delovnih centrov: objekti in oprema
Sredstva za delovanje VDC so do sprejema zakona o socialnem varstvu zagotavljale občine kot ustanoviteljice. S prenosom ustanoviteljstva na republiko ugotavljamo zelo različno
stanje tako v osnovnih pogojih za delovanje (objekti, oprema)
kot tudi glede kadrovskih in tehničnih normativov. Ker je bil
osnovni namen prenosa ustanoviteljstva zagotoviti čimbolj
enake kvalitativne in kvantitativne pogoje, to zahteva
finančno podporo, ki jo mora zagotoviti ustanovitelj. Glede na
predvideno višino sredstev pa tudi letos ne bo mogoče zagotoviti sanacije najbolj perečih problemov skladno z mrežo
javne službe na tem področju;

Pravilnik o priznanjih socialnega varstva določa pogoje in
merila za priznanja socialnega varstva, zato je potrebno v ta
namen zagotoviti potrebna sredstva.
7193 - Sofinanciranje društev
Sredstva so načrtovana v realno enaki višini kot so bila zagotovljena letos. Namenjena so sofinanciranju društev z vseh
področij dela ministrstva, ki nimajo drugega, rednega vira
sredstev za svoje delo.

- investicije socialno varstvenih zavodov za usposabljanje:
dokončanje izvedbe programa prenove zavodov za usposabljanje in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami
v duševnem in telesnem razvoju. Dokončanje začete investicije v Dragi pri Igu in zgotovitev sredstev za vzdrževanje
objektov Centra v Dobrni in Mariboru;

7197 - Vzdrževanje grobov v RS
7198 - Vzdrževanje grobov v tujini
Pravno osnovo za financiranje navedenega področja predstavlja Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in
grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Ur. list SFRJ, št. 60/75) ter Zakon o pokopališčih in
grobovih borcev v tujini (Ur. list SFRJ, št. 29/73 in 29/76) in na
njegovi podlagi sprejeti Pravilnik o načinu urejanja in vzdrževanja pokopališč in grobov borcev v tujini ter zbiranja podatkov in vodenja evidence (Ur. list SFRJ, št. 56/77).

- domovi za starejše: višina predvidenih sredstev ne bo
zadoščala niti za dokončanje vseh investicij, ki so v teku po
sprejetem programu, zato v program ni vključen začetek
predvidene novogradnje v občini Trebnje in Šentjur ter sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del objektov.

Na ozemlju Republike Slovenije so večja pokopališča zavezniških in drugih tujih armad v Ljubljani, Novi Gorici, Ptuju,
Tolminu in še v 33 drugih občinah. Republika Slovenija pa je
dolžna urejati in vzdrževati pokopališča borcev NOV v zamejstvu v R Italiji, v R Avstriji, sedaj po nastanku samostojne
države Slovenije pa tudi pokopališče Rab v R Hrvatski, kjer so
pokopani slovenski interniranci - žrtve italijanskega fašizma
ter Šarvar na Madžarskem.

2456 — Poslovni prostori RZZ '
Prostorske kapacitete zavoda so bile grajene za šestkrat
manjši obseg števila brezposelnih in v sedanjih razmerah
v nekaterih območnih enotah in uradih za delo ne zagotavljajo najosnovnejših pogojev za delo s strankami.
S predvidenimi sredstvi za letošnje leto bo mogoče končati le
investicije, ki so bile začete že v letu 1993.

Upoštevali smo naslednje predvidene izdatke za naslednja
grobišča v Republiki Sloveniji:

6192 - Zavetišče za ženske in otroke - žrtve nasilja

a) Večja vzdrževalna ali obnovitvena dela na pokopališču
v občinah: Ajdovščina, Celje, Dravograd, Kamnik, Kranj,
Lj.-Bežigrad, Logatec, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica, Postojna, Jesenice, Ptuj, Radovljica ter pokopaliča
borcev, ki so z novim zakonom o ministrstvih vključena v naše
ministrstvo;
b) Dokončna realizacija pogodbenih obveznosti (Reber,
Pivka, Loče, Predel) iz javnih razpisov iz leta 1994; c) Najemnina za grobne prostore na pokopališču Žale za avstrijsko
vojaško pokopališče, za nemško vojaško pokopališče in za
italijansko vojaško pokopališče.

Ustanovitev zatočišča za ženske in otroke - žrtve nasilja
v Sloveniji ne izhaja le iz pozivov OZN državam, riaj uredijo
učinkovite pravne, socialne in preventivne ukrepe za ukinjanje nasilja nad ženskami in otroci na vseh ravneh. Odbor
Evropskega sveta za pravice žens je že s sklepom leta 1987
priporočil vsem državam, naj priskrbijo najmanj eno mesto
v zatočišču na 10.000 prebivalcev. To bi za Slovenijo pomenilo približno 200 mest, nimamo pa še nobenega. Žal ne zato,
ker takega zatočišča nebi potrebovali, saj lahko že iz pogostosti dnevnih klicev na SOS telefon mogoče sklepati, da je
potreba po tovrstni pomoči izredno velika. Naše ministrstvo je
v letu 1994 omogočilo pripravo vsebinskega projekta za ustanovitev tovrstnega zatočišča.

4433 — Sofinanciranje PHARE programov
Ob zagotovljenem financiranju PHARE programov na
področju dela ministrstva v višini 2 mio ECU-jev, to je
potrebno zagotoviti določena proračunska sredstva za realizacijo teh programov.

Osnova za delo zatočišča so ustrezni prostori, zato je
potrebno v letu 1995 zagotoviti sredstva za nakup, adaptacijo
ali izgradnjo.
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1268 — Računalniška oprema za uvedbo informacijskega
sistema

2000 (v nadaljevanju: Plan zdravstvenega varstva), bo ministrstvo dajalo prednost zdravstvenemu osveščanju prebivalstva
in krepitvi zdravja ljudi.

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 54/
92).

Za sprejem ustreznih ukrepov in za vodenje zdravstvene politike bo ministrstvo zagotavljalo kvalitetno in ažurno spremljanje zdravstvenega stanja in zdravstvenih potreb prebivalstva.

Centrom za socialno delo kot glavnim izvajalcem storitev
socialnega varstva skladno z zakonom je potrebno zagotoviti
ustrezno tehnično opremo kakor tudi ustrezen računalniški
program. Glede na slabo tehnično opremljenost centrov gre
za postopno posodabljanje in zamenjavo obstoječe zastarele
opreme s premajhnimi kapacitetami.

Obenem bo ministrstvo spodbujalo razvoj medicinske stroke
preko klinik, inštitutov in razširjenih strokovnih kolegijev na
posameznih področjih. Posebej pa bo usmerjalo in usklajevalo uvajanje novih dejavnosti in postopkov, ob uvajanju nove
medicinske tehnologije in v skladu z novimi medicinskimi
spoznanji.
V skladu s prenosom javnih pooblastil na Zdravniško zbornico Slovenije in na Lekarniško zbornico Slovenije bo ministrstvo tudi v letu 1995 zagotovilo opravljanje strokovnega nadzora in drugih nalog, ki so pogoj za kvalitetnejše delo zdravstvenih strok. Večjo pozornost bo ministrstvo posvetilo tudi
izvajanju drugih vrst nadzora nad zdravstveno dejavnostjo.

7139 - Razvoj in vzdrževanje informacijske podpore za
izvajanje zakona
Planirana sredstva bodo namenjena razvoju in vzdrževanju
informacijskega sistema za izvajanje Zakona o družinskih
prejemkih (povezava med zunanjim izvajalcem računalniških
storitev in ministrstvom preko javnega omrežja in elektronske
pošte, modemska povezava CSD z IBM na CVI, organizacija
oblikovanja in koriščenja baze podatkov, izobraževanje delavcev centrov in nadaljnje opremljanje centrov z najnujnejšo
računalniško opremo, prilagajanje informacijskega sistema
zakonskim spremembam, prilagajanje obdelave spremembam v sistemskem software-u, dopolnitve programov in baz
podatkov na osebnih računalnikih na posameznih centrih).

V letu 1995 bomo zagotavljali aktivno vključevanje slovenskega zdravstva v mednarodni prostor. Preko Urada SZO se
bo Republika Slovenija vključevala v 29 specializiranih programov SZO, v njihovo oblikovanje in potek na nacionalni
ravni. Z intenzivnim vključevanjem v mednarodni prostor
bomo skušali uveljavljati slovensko zdravstvo doma in v tujini.
Pospešili bomo tudi pripravo novih, oziroma revizijo in preoblikovanje obstoječih sporazumov o sodelovanju Slovenije
z drugimi državami na področju zdravstva in pri urejanju
vprašanj zdravstvenega zavarovanja na meddržavni ravni.

6194 - Vzpostavitev računalniškega programa za arhiviranje dokumentacije v CSD
Gre za novo nalogo, ki izhaja iz utemeljene potrebe po ureditvi arhivskega gradiva centrov za socialno delo z metodo
računalniško podprtega mikroarhiviranja. Ker gre na centrih
za socialno delo za ogromne količine gradiva, ki je potrebno
arhiviranja, je k realizaciji zastavljenega programa nujno pristopiti in realizirati nalogo.

S sprejemom Plana zdravstvenega varstva bo ministrstvo
določilo natančnejša merila za mrežo javne zdravstvene
službe na vseh ravneh v skladu z zakonskimi pristojnostmi.
Tako določeno mrežo javne zdravstvene službe bo upoštevalo
pri investicijskih vlaganjih v javne zdravstvene zavode na
sekundarni in terciarni ravni, kjer je Republika Slovenija pristojna zagotavljati materialne pogoje za delo in poslovanje.
Zagotavljali bomo tudi nujno investicijsko vzdrževanje v teh
zdravstvenih zavodih, ko le-to zaradi svoje zahtevnosti presega možnosti zdravstvenih zavodov iz amortizacijskih sredstev in to zahtevajo prostorski ter drugi materialni pogoji za
izvajanje dejavnosti.

6499 - Vzpostavitev informacijskega sistema na področju
varstva borcev
Informacijski sistem na tem področju je bil delno vzpostavljen
že leta 1987 in sicer za občinski nivo. Nujno potrebno ga je
nadgraditi zaradi zastarelosti, zaradi prenosa nalog na
upravne enote, predvsem pa s ciljem, da omogočimo realizacijo novih zakonov, zakona o vojnih veteranih, zakona
o žrtvah vojnega nasilja in zakona o vojnih invalidih. Projekt
mora biti enoten za celotno področje, ki je v pristojnosti
ministrstva. Z novim sistemom je potrebno zagotoviti zajem in
obdelavo podatkov za 60.000 novih upravičencev poleg dosedanjih 30.000. Vključene bodo upravne enote, ki so prevzele
naloge na tem področju iz občin. Cilj projekta je tudi poenotenje in avtomatizacija finančnega poslovanja.

Zaradi reorganizacije lokalne samouprave bo ministrstvo
v letu 1995 moralo tesneje sodelovati in se povezovati z novo
nastalimi občinami zaradi zagotavljanja izvajanja nalog iz
njihove pristojnosti na področjih zdravstvenega varstva (organizacija posvetov, priprava dodatnih gradiv, intenzivnejše
delo na usklajevanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni).
V skladu z veljavnim Zakonom o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94) ima MZ v svoji
sestavi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ki je
prevzel v svojo pristojnost opravljanje nalog sanitarne inšpekcije iz občin in izvajanje drugih zakonsko določenih nalog
tega inšpektorata.

2613 Inšpektorat RS za dalo
4527 - Materialni stroški
Sredstva so planirana na osnovi ocenjenih potreb za delo
Inšpektorata za delo s 70 zaposlenimi, s 13 enotami in enaindvajsetimi izpostavami po Sloveniji, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za najemnino poslovnih prostorov, opreme, prevoznih sredstev in plačilo sorazmernega dela administrstivno-tehničnega kadra.

Ministrstvo za zdravstvo bo sodelovalo pri dograjevanju
sistema pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja predvsem glede določanja razmerja med obsegom obveznega
zdravstvenega zavarovanja in doplačil (oziroma prostovoljnega zdr. zavarovanja) in opredeljevanja standardov zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

V letu 1995 bo predvidoma sprejeta zakonodaja s področja
nalezljivih bolezni, evidenc v zdravstvu ter zdravil in strupov.
Z zakonom se bo posodobila ureditev prometa z zdravili
v državi in uskladila z zakonodajo Evropske unije in drugimi
razvitimi državami. V letu 1995 bo ministrstvo pripravilo
zakonske podlage za področje proizvodnje ter prometa
mamil, psihotropnih snovi in kemikalij, da bo to področje
doslednejše urejeno in da bo zagotovljena kontrola nad prometom z navedenimi snovmi. Podobne naloge ima ministrstvo tudi na področju prometa s strupi.

1. Predstavitev temeljnih smeri politike Ministrstva za zdravstvo za leto 1995
Ministrstvo za zdravstvo bo s proračunskimi sredstvi v letu
1995 zagotavljalo uresničevanje nalog iz svoje pristojnosti
upoštevaje zdravstveno politiko Republike Slovenije. Na
osnovi analiz s področja zdravstvenega stanja prebivalstva,
stopnje razvoja zdravstvene dejavnosti in medicinske stroke,
predvsem pa ob upoštevanju usmeritev v Planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije Zdravje v Sloveniji do leta
poročevalec, št. 17/1
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Ministrstvo bo nadaljevalo s spremljanjem in analiziranjem
veljavne zdravstvene zakonodaje in predlagalo dopolnitve in
spremembe na posameznih področjih.
Zaradi posledic nepokritih izgub pri poslovanju bolnišnic, ki
povzročajo likvidnostne in druge motnje pri tekočem poslovanju ter vplivajo na povečanje stroškov tekočega poslovanja,
bodo v letošnjem letu na osnovi izdelanih programov sanacije
za posamezne bolnišnice in v skladu z odločitvami ustanovitelja postopno zagotovljeni materialni in drugi pogoji za pozitivno tekoče poslovanje teh bolnišnic in odpravo posledic
nepokritih izgub iz preteklih let.

mednarodnih strokovnih srečanjih, izobraževanjem slovenskih strokovnjakov s področja zdravstva na tečajih, seminarjih, učnih delavnicah in v drugih oblikah, izvajanje mednarodnih projektov in programov, ki se odvijajo v naši državi.
Z izmenjavo strokovnjakov, nemotenega pretoka znanja, izkušenj in spoznanj v zdravstvu bo sprotno zagotovljen dotok
novih znanj in mednarodnih primerjav na tem področju.
5617 432 — Programi preprečevanja zlorabe drog

Uresničevanje programov, ki bodo v letu 1995 financirani
s proračunskimi srestvi Ministrstva za zdravstvo, je povezano
z izvajanjem zdravstvene zakonodaje, uresničevanjem ciljev
Plana zdravstvenega varstva ter zagotavljanjem materialnih
pogojev za delovanje javnih zdravstvenih zavodov za sekundarni in tercialni ravni v Republiki Sloveniji.

Iz vsebine nacionalnega programa preprečevanja zlorabe
drog izhaja, da je reševanje te problematike zahtevno in terja
koordinirano delovanje ter stalno povezovanje strokovnih
institucij, skupin civilne družbe in države. V okviru Ministrstva
za zdravstvo bomo v letu 1995 namenjali sredstva te postavke
za razvojno raziskovalne programe na tem področju, za preventivne, izobraževalne in terapevtske programe, medijske
akcije ter delovanje lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo že
od leta 1992. Sredstva bo ministrstvo razporedilo po opravljenih javnih razpisih in v skladu s prioritetnimi cilji iz sprejetega
nacionalnega programa.

Pri tem bodo imeli prednost naslednji programi:

7082 432 — Zdravstveno informacijski sistem

- nacionalni program za področje raziskovanja zdravja prebivalstva z zagotavljanjem strokovnih in analitičnih podlag za
sprejem ukrepov in za doseganje poglavitnih ciljev na
področju zdravstva;

V skladu z obveznostjo RS za zagotavljanje enotnosti zdravstveno informacijskega sistema bo ministrstvo zagotovilo
dokončanje projekta »Elementi enotnosti zdravstveno informacijskega sestema«. Cilj je zagotoviti koordiniran razvoj
zdravstveno informacijskega sistema in podsistemov,
v skladu z uresničevanjem prednostnih nalog na področju
zdravstvenega varsta.

2. Vsebinska obrazložitev programov Ministrstva za zdravstvo In organov v sestavi

- razvijanje in uresničevanje republiških programov in ukrepov pospeševanja in krepitve zdravja ter izvajanje zdravstveno
razvojnih programov;

7085 432 - Svet za zdravje - programi krepitve zdravja

- omogočanje razvoja strokovne dejavnosti na terciarni ravni
(vprašanja medicinske doktrine, izpopolnjevanje programa
transplantacij);

Krepitev in pospeševanje zdravja je sestavni del planskih
ciljev na področju zdravstvenega varstva. Gre za dejavnosti, ki
bistveno presegajo okvire zdravstvene službe, saj morajo
glede na naravo programov in ciljne skupine vključevati organizacije, skupine in druge dejavnike zunaj obstoječe zdravstvene strukture. V letu 1992 oblikovano strategijo te nove
dejavnosti, ki je vključena v Plan zdravstvenega varstva RS,
smo pričeli izvajati v preteklih 2 letih in jo bomo nadaljevali
tudi v letu 1995. To pomeni povezati in uskladiti aktivnosti
v okviru akcij »Zdrava mesta«, program CINOI, »Zdrave šole«
in dcuge programe, namenjene spodbujanju in utrjevanju
zdravega načina življenja, spremljanju zdravih življenjskih
navad oziroma opuščanju razvad, tako da bodo programi in
informacije dostopne kar največjemu številu ljudi v njihovem
vsakdanjem okolju.

- razvoj enotnega zdravstveno informacijskega sistema
v Republiki Sloveniji;
- zdravstveno raziskovalno delo na področju zdravstva
s posebnim poudarkom na raziskavah s področja varovanja
zdravja in na javno zdravstvenem področju s pričetkom
novega projekta »Zdravje«;
- zagotavljanje z zakonom določenega obsega zdravstvenih
storitev določenim kategorijam oseb, za katere po zakonu
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja sredstva proračuna RS;

7086 432 — Zbiranje krvi in organov za presajanje

- uresničevanje letnega programa investicij ob upoštevanju
potrebne mreže javne zdravstvene službe in dokončanja investicij, nadaljevanje, oziroma dokončanje nadomestnih gradenj bolnišničnih objektov ter dograditev ali nadomestne
gradnje dotrajanih in nefunkcionalnih stavb, bolnišnic ter
zavodov;

V skladu z določilom 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju bo ministrstvo zagotavljalo sofinanciranje organiziranja krvodajalskih akcij na območju Slovenije, ki jih organizira in izvaja RKS in občinske organizacije
RK. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi nekatere projekte za
pričetek organizirane izmenjave organov in tkiv za presajanje
v Sloveniji.

- pokrivanje dela izkazanih in še nepokritih izgub pri poslovanju bolnišnic na podlagi izdelanih programov sanacij za
posamezne bolnišnice ter na osnovi sprejetih ukrepov za
odpravo izgub v okviru ustanoviteljsih pristojnosti;

1292 — Sekundariji
S 1. marcem 1993 je nastopila nova obveznost za republiški
proračun po tretjem odstavku 34. člena in po prvem odstavku
98. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92).
Z zakonom je bil uveden dveletni obvezni sekundariat za
zdravnike. Ta zakonska določba pomeni, da se zdravnik v tem
času usposablja za samostojno delo v svoji stroki, v času
sekundariata pa sme delati le pod vodstvom mentorja. Zdravstveni zavodi so dolžni sprejeti na usposabljanje sekundarije,
tudi če imajo že zasedena vsa z normativi predvidena delovna
mesta. Sredstva za plačilo plače, prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje
v skladu z določbo 3. odstavka 34. člena zakona poravnava
državni proračun.

- izvajanje dejavnosti nadzora v okviru Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije kot organa v sestavi Ministrstvo za zdravstvo; v tem okviru bodo izvajani pregledi vzorcev
vode, živil in predmetov splošne rabe, ustrezne meritve in
analize imisij onesnaženosti ter izvajanje nadzora nad viri
ioniziranih sevanj v skladu s sprejetimi programi ukrepov na
navedenih področjih.
3. Vsebinska obrazložitev proračunskih postavk
ft>81 432 - Mednarodno sodelovanje
Glede na polnopravno članstvo RS v OZN, SZO in ostalih
Mednarodnih institucijah bo ministrstvo zagotavljalo mednarodno vključevanje zdravstva s sofinanciranjem udeležbe na

Zdravnikov sekundarijev, za katere zagotavlja sredstva prora39
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čun, je v začetku leta 1995 115. Do konca leta 1995 bo po
predvideni dinamiki 210 zdravnikov sekundarijev.

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo izvaja socialno medicinsko, higienskoepidemiološko in zdravstvenoekološko dejavnost.

5218 432 - Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirnimi sevanji
in ukrepih za varstvo jedrskih objektov in naprav (Ur. I. SRS,
št. 28/8) ter pravilnikom ministrstvo zagotavlja izvajanje meritev radioaktivnosti življenjskega okolja po programu meritev,
ki je bil potrjen v okviru republiškega programa ukrepov za
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo. Za
tekoče leto predložijo pooblaščeni izvajalci meritev letni program meritev s specifikacijo stroškov za program nadzora
radioaktivnosti življenjskega okolja.

Program dejavnosti in nalog na nacionalni ravni za tekoče
leto vsebuje natančno opredelitev ciljev in vsebine nalog
z roki za pripravo in oddajo statističnih zbirk, poročil ter
projektov.
Naloge obsegajo proučevanje in spremljanje zdravstvenega
stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje
ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalviranje programov
republiškega pomena za krepitev, ohranitev in povrnitev
zdravja. Program obsega tudi pripravo strokovnih podlag za
razvoj in organizacijo zdravstvene dejavnosti, zdravstveno
ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega
varstva.

7075 - Raziskovalne naloge
6130 — Ciljni raziskovalni projekt »Zdravje«
V 7. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju je določeno, da RS zagotavlja finančna sredstva
za znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstva.
Ministrstvo bo v letu 1995 zagotavljalo nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnih nalog, ki jih sofinancira tudi Ministrstvo za
znanost in tehnologijo. Na osnovi javnega razpisa bo ministrstvo sofinanciralo tudi raziskovalne naloge, ki so posebnega
pomena za javno zdravstveno področje in za nadaljevanje
dolgoročnih raziskav na področju zdravstva ter za študije, ki
potekajo v okviru SZO. v letu 1995 bo ministrstvo strokovno in
finančno sodelovalo v ciljnem raziskovalnem projektu
»Zdravje«.

V program so vključene tudi naloge posebnega republiškega
pomena za izvajanje in delovanje zdravstvenega in zdravstveno-ekološkega inforamcijskega sistema ter vodenje baz
podatkov in evidence s področja zdravstvenega varstva.
7121 — Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja
V skladu s 13. alineo 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja RS plačilo zdravstvenih storitev za osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu, oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov. Ministrstvo poravnava izstavljene račune za opravljene
zdravstvene storitve.

7077 432 — Univerzitetne naloge
Ministrstvo bo financiralo naloge v zvezi z oblikovanjem doktrine in opredeljevanjem dejavnosti na terciarni ravni, ki jih
bodo izvajali razširjeni strokovni kolegiji. Ta dejavnost se po
zakonu financira iz državnega proračuna.

Obveznost zagotavljanja nujnega zdravstvenega varstva nezavarovanih oseb izhaja iz 14. alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ministrstvo
poravnava račune za nujne zdravstvene storitve v primerih, ko
zdravstveni zavodi niso mogli zagotoviti plačila od oseb, ki so
nezavarovana, oziroma so iz držav, s katerimi ni sklenjenih
konvencij. Republika Slovenija še nima sklenjenih konvencij
z sosednjimi državami, zato ministrstvo planira povečanje
proračunskih postavk za nujno zdravstveno varstvo, posebej
tudi, ker je prenehala veljati določba o zavarovanju ožjih
družinskih članov, ki v RS nimajo stalnega prebivališča in
zato, ker je v RS veliko število oseb iz bivših jugoslovanskih
republik brez statusa begunca in možnosti plačila za nujne
zdravstvene storitve.

7079 432 - Aplikativne študije
V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju bo Ministrstvo za zdravstvo naročalo najnujnejše aplikativne študije za proučitev zahtevnejših
strokovnih vprašanj kot podlago za pripravo in sprejem predpisov in ukrepov na posameznih področjih delovanja ministrstva. Izvesti bo potrebno tudi določene predhodne študije
o sodelovanju strokovnjakov iz razlišnih institucij za prilagoditev naših predpisov zahtevam Evropske unije.

7123 442 - Strokovni nadzor in javna pooblastila
Po določilih 85. in 86. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
ter 39. in 41. člena Zakona o lekarniški dejavnosti opravljata
Zdravniška zbornica Slovenije in Lekarniška zbornica Slovenije strokovni nadzor s svetovanjem. Te naloge izvjata zbornici kot javna pooblastila in so financirane iz proračuna.
Ministrtstvo bo v letu 1995 fianciralo strokovni nadzor in javna
pooblastila na osnovi sprejetega letnega programa strokovnega nadzora na obeh področjih.

7083 432 - Zdravstveno—vzgojna dejavnost
Založniška dejavnosti v okviru organizirane zdravstvenovzgojne dejavnosti prebivalstva je pomembna obveznost RS
na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in Plana zdravstvenega varstva RS do leta 2000.
Zdravstvenovzgojna dejavnost je pomemben element vseh
prednostnih ciljev, navedenih v planu in obsega navajanje na
zdrav način življenja in spremljanje zdravju škodljivih vzorcev
vedenja za vse prebivalstvo in usmerjeno po posameznih
skupinah prebivalstva. Aktivnosti bodo usmerjene zlasti v preprečevanje kajenja, čezmernega uživanja alkoholnih pijač,
uvajanju zdrave prehrane, povečanju telesne aktivnosti ljudi,
pospeševanju zdrave spolnosti, zboljševanju duševnega
zdravja, preprečevanju nesreč v prometu ter preprečevanje
narkomanije.

7124 442 - Obrambne priprave
Sredstva za obrambo in zaščito bo ministrstvo uporabilo
skladno z obrambnim načrtom zdravstvenega varstva za vzdrževanje zalog zdravil in sanitarnega materiala v zdravstvenih
zavodih ter medicinske opreme ter za opremljanje ministrstva
za izvajanje nalog iz obrambnega načrta.

Zdravstvenovzgojna gradiva so nujen pogoj za izvajanje navedenih aktivnosti in za doseganje zastavljenih ciljev. Sistematično in usklajeno delo na področju zdravstvene vzgoje prebivalstva zahteva, da za to namenimo ustrezna proračunska
sredstva.

Sredstva bo ministrstvo namenilo tudi za naloge na področju
obrambnih priprav zdravstva in katastrofalne medicine.
Zdravstvena oskrba slovenske vojske temelji v večinskem
delu na storitvah javne zdravstvene službe, zato v Ministrstvu
za zdravstvo načrtujemo način in izvedbo zdravstvenih pregledov nabornikov, organizacijo zdravstva v primeru vojne
(»poljske bolnišnice«, mobilne kirurške ekipe ipd.), njihovo
opremo in kadrovsko zasedbo.

7084 432 — Spremljanje zdravstvenega stan|a prebivalstva
V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju ter 22. člena zakona o zdravstveni
dejavnosti, na tej osnovi pa z letnim delovnim programom
poročevalec, št. 17/1

Programi delovanja zdravstva v primeru naravnih in drugih
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nesreč (katastrofna medicina) zagotavljajo organizacijo in
pogoje za delovanje zdravstva v teh primerih.

v katerem bodo imele prednost investicije za dokončanje
začetih investicij in drugih investicij zaradi obstoječih nefunkcionalnih prostorskih zmogljivosti.

7125442 — Publicistična dejavnost
Ministrstvo bo zdravstvene zavode in ostalo zainteresirano
javnost obveščalo o svoji dejavnosti in v ta namen redno
idajalo Informativni bilten. Po potrebi bodo objavljena tudi
druga gradiva, publikacije in brošure, v katerih bodo
pomembnejše informacije s področja zdravstva.

Planirane investicije temeljijo na posnetku stanja v zvezi
z investicijskimi namerami zdravstvenih zavodov, stopnji priprave dokumentacije in izdanih dovoljenjih, vrednosti investicijskih programov ter o stanju že realiziranih vlaganj pri
posamezni investiciji.
Prednost pri investicijskih vlaganjih v letu 1995 bodo imele
investicije v teku (dokonačnje gradenj bolnišnic Izola, Novo
mesto, Celje, Inštitut RS za rehabilitacijo, Jesenice), nujne
dograditve in prenove stavb (Klinični center, Onkološki inštitut, Psihiatrija Maribor) ter ureditve dotrajanih in nefunkcionalnih stavb nekaterih regijskih bolnišnic in zavodov za
zdravstveno varstvo (Nova Gorica, Trbovlje, Inštitut za varovanje zdravja, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Zavod za zdravstveno varstvo Koper in Nova gorica;
natančen plan investicij za leto 1995 bo ministrstvo predložilo
v sprejem Vladi RS).

9001 - Humanitarna pomoč in zdravstvena oskrba
Na osnovi sprejetega programa organizacije in izvedbe zdravljenja ranjencev iz Bosne v RS bo ministrstvo zagotovilo
zdravstveno oskrbo omejenega števila najtežjih pacientov
v slovenskih zdravstvenih ustanovah, v skladu s programom
sprejetim na Vladi RS bo ministrstvo pokrivalo stroške zdravljenja tistim zdravstvenim zavodom, v katerih bodo opravljeni
dogovorjeni zdravstveni programi oziroma storitve za
ranjence iz Bosne ter stroške dela triažne skupine, ki bo
delovala na območju Bosne.

V okviru investicijskih vlaganj za leto 1995 pa še ni rešeno
soinvestiranje v javne zdravstvene zavode na primarni ravni
na demografsko ogroženih območjih, kar Zakon o zdravstveni
dejavnosti v 5. členu v določeni meri nalaga Republiki Sloveniji.

1964 - Medicinski tisk
Pri izvajanju programov s področja zdravstvenga varstva so
posebno pomembni ustrezni medicinski učbeniki, tematski
zborniki in druga strokovna gradiva, ki so nujno potrebna za
širitev in prenos znanja.

2568 478 - Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih zavodih
V letu 1995 bo potrebno v skladu z zakonskimi obveznostmi
ustanovitelja zagotoviti sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prostorskih zmogljivosti zdravstvenih zavodov sekundarni in terciarni ravni, ko le-to presega razpoložljiva namenska sredstva zavoda in sofinanciranje obnove, oziroma zamenjave opreme, za katero ne zadoščajo amortizacijska sredstva
zavoda.

Ministrstvo za zdravstvo bo zato sofinanciralo izdajo strokovnih publikacij, zbornikov in monografij v primerih, ko gre za
strokovna gradiva, ki pomenijo predvsem prispevek k izgradnji, razširjanju in uprabi strokovne doktrine na posameznih
področjih in omogočajo dostopnost doktrinarnih usmeritev
vsej zdravstveni službi. Raze tega v določenih primerih ta
gradiva predstavljajo tudi promocijo slovenske zdravstvene in
medicinske stroke v domovini in izven nje.

6563 - Sanacija izgub
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12, 8., 49.
člen), določil zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Ur. I. RS št. 9, 7. člen) ter v skladu z določili
ustanovitvenih aktov javnih zavodov na sekundarni in terciarni ravni je Republika Slovenija kot ustanovitelj bolnišnic in
drugih zdravstvenih zavodov dolžna za pokrivanje izgub pri
poslovanju.

7184 - Demografsko ogrožena območja
Za delovanje osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti na
demografsko ogroženih območjih v RS bo ministrstvo
v skladu z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju zagotavljalo dopolnilna sredstva
za vzdrževanje dežurne in reševalne službe na teh območjih.
Pri tem bodo vpoštevani kriteriji za zagotavljanje dopolnilnih
sredstev zdravstvenim zavodom na demografsko ogroženih
območjih.

Nekatere bolnišnice so v preteklih letih poslovale z izgubami
po zaključnem računu, ki niso bile pokrite in ki zaradi deleža
v celotnem prihodku vplivajo, na tekočo likvidnost, dražijo
tekoče poslovanje in v posameznih bolnišnicah že povzročajo
resne motnje pri izvajanju dejavnosti (visoke neporavnane
obveznosti do dobaviteljev, zaračunavanje zamudnih obresti,
zaustavitev dobav).

7189 467 - Nagrade in priznanja
Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti bo
ministrstvo v letu 1995 na osnovi pravilnika zagotovilo podelitev posebnim družbenim priznanj na področju zdravstvenega
varstva.

Ministrstvo za zdravstvo je v teh bolnišnicah zagotovilo izdelavo sanacijskih programov in izvajanje ukrepov za odpravo
izgub. Cilj je vzpostavitev pozitivnega tekočega poslovanja,
kar pa ni izvedljivo brez določenega dela kritja obveznosti iz
naslova nepokritih izgub iz preteklih let v posameznih bolnišnicah.

7195 467 - Sofinanciranje društev s področja zdravstva
Skladno z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja ministrstvo sredstva
za aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih
društev in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdravstvenega varstva. Ministrstvo bo na podlagi predloženih
delovnih načrtov in programov društev in organizacij na
področju zdravstvenega varstva zagotovilo sifinanciranje
aktivnoti teh društev v letu 1995 na podlagi javnega razpisa.

Leto 1994 je 8 bolnišnic zaključilo z izgubo pri poslovanju
v višini 1.532.222 tisoč sit. Nepokrita izguba iz prejšnjih let pa
znaša za bolnišnice v RS 1.597.019 tisoč sit.
Proračunska sredstva v višini 48.330 tisoč sit, namenjena
sanaciji izgub v letu 1995 ne omogočajo uresničevanja predlaganih ukrepov sanacije po že izdelanih sanacijskih programih kot tudi ne po programih sanacije v pripravi. Zato bo
v proračunu potrebno poleg sredstev v višini 48,3 mio sit
zagotoviti dodatna sredstva, če želimo zagotoviti nemoteno
poslovanje bolnišnic in poravnavo še nepokritih izgub
v skladu z zakonskimi pristonjnostmi.

2446 473 - Investicije v zdravstvu
Po določilih 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima Republika Slovenije obveznost
zagotavljati materialne pogoje za delovanje javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni. S Planov zdrav' stvenega varstva RS do leta 2000 bodo sprejeta merila za
mrežo javne zdravstvene službe. Temu mora slediti dejanska
usposobitev zmogljivosti in v tem okviru je na podoročju
investicij nujno dokončanje začetih investicij v ključne bolnišnične zmogljivosti. Ministrstvo načrtuje postopno realizacijo
točno določenega in verificiranega investicijskega programa,

2712 Urad RS za sodelovanj« » Svetovno zdravstveno organizacijo
Urad RS za sodelovanje s SZO kot organ v sestavi ministrstva
bo v letu 1995 usklajeval vključevanje RS v programe SZO. Na
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- šport
- predšolska vzgoja
Skupaj dejavnost

V okviru urada bo potekalo usklajevanje dela nacionalnih
koordinatorjev, ki bodo v letu 1995 delovali predvsem na
področju promocije zdravja na vseh nivojih.

Ob teh sredstvih pa se zagotavljajo še sredstva za delo organov, tako da skupni obseg razpoložljivih sredstev znaša
84.085,3 milijone SIT.

Ministrstvo bo po sklepu Vlade RS v sodelovanju z usposobljenimi nacionalnimi institucijami in ERU WHO/EURO
v Koebenhavnu organizator Evropske ministrske konference
»Zdravstveni sistem v prehodnem obdobju«, ki bo v Republiki
Sloveniji junija 1996. V ta namen bo ministrstvo že v letu 1995
izvedlo priprave in organizacijo konference, v ta namen pa
tudi zagotovilo kritje dogovorjenega dela sredstev.
2713 Zdravstveni Inšpektorat RS
V letu 1995 bo deloval Zdravstveni inšpektorat RS kot samostojen organ v sestavi ministrstva. Na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 71/94) je
Zdravstveni inšpektorat s 01.01.1995 prevzel 110 delavcev, ki
so doslej opravljali naloge sanitarne inšpekcije v občinah.
Zdravstveni inšpektorat bo deloval s sedežem Inšpektorata
v ljubljani, na 11 lokacijah zdravstvene inšpekcije na državni
meji ter na 16 delovnih enotah zdravstvene inšpekcije z 29
izpostavami.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev temeljnih smeri politike na teh področjih z vsebinsko obrazložitvijo posameznih
postavk proračuna.
1. Izobraževanje
Osnovo za financiranje vzgojnoizobraževalne dejavnosti na
področju šolstva predstavljajo:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/91) ter naslednji področni zakoni;
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/
86);
- Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list
SRS, št. 19/76);
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list SRS, št. 17/71);
- Zakon o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim
oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SRS (Uradni list SRS, št. 31/72);
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93);
- Zakon o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/
80, 6/83, 25/89 in 35/89);
- Zakon o nagradah RS na področju šolstva (Uradni list RS,
št. 56/94);
- Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih
zavodih (Uradni list RS, št. 16/92 ter 42/93);
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94);
- Sklepi o normativih in standardih za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v osnovnih šolah, glasbenih šolah,
domovih za učence osnovnih šol/srednjih šolah, izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju v vzgojnoizobraževalnih zavodih, domovih za učence srednjih šol (Uradni
list RS, št. 4/92) ter v višjem in visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 39/92);
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in št. 34/93);
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94);
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 41/94);
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem
in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/
94).

9004 Meritve in analize imisij onesnaženosti
Zdravstveni inšpektorat RS bo opravljal nadzor z vidika varovanja zdravja ljudi na področju imisije - zrak, imisije - tla,
hrupa, vibracij in odpadkov. Za izvajanje nadzora na navedenih področjih so zagotovljene ustrezne pravne podlage, razen
za področje vibracij, kjer je predpis v pripravi.
9005 Pregled vzorcev
Na podlagi Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 55/78 in 58/85) bodo
zdravstveni inšpektorji v okviru izvajanja zdravstveno
- inšpekcijskega nadzora nad zdravstveno neoporečnostjo
živil in predmetov splošne rabe odrejali odvzeme vzorcev živil.
Pri pripravi plana odvzema vzorcev bo upoštevana usmeritev
svetovne zdravstvene organizacije, da naj bi na 1000 prebivalcev odvzeli 15 vzorcev. V skladu s Pravilnikom o higienski
neoporečnosti pitne vode (Ur. I. SFRJ, št. 33/87) bo Zdravstveni inšpektorat nadzoroval vzorce pitne vode in ugotavljal
higiensko neoporečnost.
9006 ionizirana sevanja
Nadzor nad ionizirnimi sevanji bo Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije izvajal na podlagi Zakona o izvajanju
varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost
jedrskih objektor in naprav (Ur. I. SRS, št. 28/80), Zakona
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih
ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. I. SFRJ, št. 62/84) in
Zakona o prevozu nevarnih snovi (Ur. I. SFRJ, št. 27/90).

Osnovno šolstvo
Dejavnost osnovnošolskega izobraževanja se kljub postopnemu upadanju števila vključenih otrok v osnovno šolo tudi
v šolskem letu 1994/1995 ohranja na približno enakem nivoju
števila oddelkov. Tako so v osnovno šolo v tekočem šolskem
letu otroci vključeni v 9.431 oddelkih, kar je za 12 oddelkov
manj kot v predhodnem šolskem letu, pri tem pa je bilo
oblikovanih 24 oddelkov podaljšanega bivanja več kot leto
poprej, tako daje skupno število oddelkgv nekoliko višje.

Glavne naloge bodo posodabljanje evidence in racionalizacije nadzora nad viri ioniziranih sevanj, izvajanje sistematičnih preiskav radioaktivnih imisij iz rudniških, zdravstvenih,
jederski in drugih objektov, kjer lahko pričakujemo ionizirana
sevanja nad predpisano mejo in posodabljanje in racionalizacija mreže merilnih mest za zgodnjo opozarjanje pred radioaktivnimi imisijami.

Na področju osnovnega izobraževanja je obveznost financiranja deljena med Ministrstvom za šolstvo in šport in občine, pri
čemer se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za
plače in del osebnih prejemkov zaposlenih v osnovnih in
glasbenih šolah ter zavodih za usposabljanje, ki izvajajo
obvezni program osnovnega izboraževanja.

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 1995 pokriva dejavnost
štirih različnih področij, za kar so predvideni naslednji deleži
sredstev:
% Proračuna za
Predvideno
dejavnost
v MIO SIT
Dejavnost
98,90
82.775,6
- izobraževanje
- mladinski pro0,21
172,4
gram
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697,5
50,2
83.695,8

0,83
0,06
100,00

podlagi srednjeročnega programa o sodelovanje med SZO in
Ministrstvom za zdravstvo 1995-1996 bo potekala priprava
novih in preoblikovanje že obstoječih sporazumov o sodelovanju zdravstva RS z drugimi državami.

V letu 1995 bo potrebno zagotoviti proračunska sredstva za
12 plač zaposlenim (v proračunu leta 1994 zaradi zamika
v izplačilih le 11), ob 13,2 odstotnem povečanju povprečne
izhodiščne osnove glede na povprečje v letu 1994 pa bo
potrebno zagotoviti še sredstva za polno uveljavitev spre42

memb po zakonu o razmerjih plač, predvsem uveljavitve
povečanih količnikov za napredovanje pedagoških in strokovnih delavcev, od septembra 1994 dalje.

programi, ki bi jih bilo potrebno finančno podpreti ter omogočiti razširitev tudi na druge šole. Taki programi so npr. razvoj
laboratorijev za elektrotehniko, elektroniko, hidravliko etc., ali
pa razvoj multimedijskih centrov. Pri njihovi pripravi sodelujejo številne šole in učitelji, potrebna pa je tudi ustrezna
finančna pomoč, ki pa bo v tekočem letu le minimalna.
Priprave in izvedba mature

Razvojne naloge osnovne šole vključujejo sredstva za nekatere pomembne razvojne projekte, ki se uresničujejo v osnovnih šolah. Poleg že utečenih je za leto 1995 predvidena
razširitev projektnega delovanja za »zdravo šolo«, ki je bilo
inicirano v letu 1994 in se izvaja v koordinaciji Mednarodne
zdravstvene organizacije ter Ministrstva za zdravstvo, nov
projekt pa je tudi projekt za zmanjšanje zasvojenosti mladine,
ki se bo eksperimentalno izvajal v ljubljanjskih šolah.

bodo v prvi polovici leta 1995 v polnem razmahu, saj bo
matura prvič izvedena prav v letu 1995. V okviru te postavke
se financira delovanje republiških predmetnih komisij in republiške maturitetne komisije, nova naloga pa je financiranje
avtorstva pri pripravi več kompletov izpitnih vprašanj za preko
30 maturitetnih predmetov in predmaturitetne teste pri teh
predmetih. V proračunu so posebej predvideni tudi stroški
njene izvedbe, ki obsegajo kritje stroškov poprave testnih pol
zunanjih ocenjevalcev za cca. 10.000 udeležencev mature, pri
čemer je ob junijskem predviden tudi jesenski rok ter dela,
poveana z vpisom na Univerzo.

Srednje iolstvo
Dejavnost srednjega izobraževanja je v letu 1995 predvidena
v povečanem obsegu, na kar vpliva več dejavnikov. Najpomembnejši je povečan vpis v srednje šole v šolskem letu 1994/
1995 za 170 oddelkov (4,8% ), pri čemer ugotavljamo, da se
v višjih letnikih bolj povečuje število vpisanih v 4-letne programe, kar še povečuje število vključenih v šole in podaljšuje
čas šolanja. Ob tem narašča število oddelkov, priznanih po
koncesijskih pogodbah za izobraževanje tistih poklicev, za
katere javne šole ne izobražujejo, ker le-ti preraščajo v višje
letnike. Predvidenih pa je tudi 20 oddelkov več za dijake, ki
želijo pridobiti poklic po 4-letnem izobraževanju in so se
v diferencialne programe vključili kot absolventi 3-letnih šol.
Tako je za šolsko leto 1995/1996 predviden vpis v 3.921
oddelkov različnih programov, kar je v primerjavi s predhodnjim letom 150 oddelkov ali 4% več.

Zdravniški pregledi učencev
se v skladu z zakonodajo opravljajo pred vstopom na delovno
prakso, ki je obvezna v nekaterih programih živilske, pedagoške, trgovske, pomorske in še kakšne stroke.
Izpiti občanov
Občani imajo po zakonu pravico izobraževati se in pri tem
izpite opravljati v srednjih šolah kot občani. Stroški se pokrivajo iz javnih sredstev.

Ob povečanju obsega dejavnosti za to področje veljajo tudi
druge, že naštete značilnosti povečanja obsega sredstev,
potrebnih za zagotovitev dvanajste plače, dvig nominalnih
plač v skladu z memorandumskimi izhodišči ter povečanje
sredstev za zagotovitev višjih količnikov za napredovanje
pedagoških in strokovnih delavcev, od septembra 1994 dalje.

Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami
v telesnem in duievnem razvoju
Dejavnost zavodov se izvaja v skladu z obstoječo področno
zakonodajo in posebnimi normativi. Izobraževanje in usposabljanje poteka tako na osnovnošolskem, kot srednješolskem področju. '
Število vključenih otrok in mladine se iz leta v leto bistveno ne
spreminja, pri financiranju pa se uveljavljajo podobne zakonitosti in kriteriji kot v osnovnem in srednjem šolstvu. Nekoliko
višja sredstva za to dejavnost so odraz urejanja pogojev dela
s kolektivno pogodbo za področje šolstva, kjer je bilo zaradi
težjih pogojev dela uveljavljenih več sprememb s finančnimi
posledicami. V letu 1995 bo kritično pokrivanje materialnih
stroškov v zavodih.

Povečan obseg dejavnosti vpliva tudi na povečane potrebe po
sredstvih za kritje materialnih stroškov, ki postajajo še posebej pereče ob vse večjem deležu najemnin za učne prostore,
telovadnice in delavnice, povečevanju deleža praktičnega
pouka in laboratorijskih vaj v strukturi učnih načrtov, bistveno
povečanih in spodbujenih potrebah po izobraževanju učiteljev, tako strokovnem - permanentnem, kot izobraževanju
učiteljev v smislu priprav na maturo, višjih stroških zavarovanja premoženja in višanju deleža stroškov energetike v vseh
priznanih stroških. Izboljšanje materialnega stanja šol bi bilo
mogoče doseči le ob bistvenem realnem povečanju materialnih sredstev za srednje šole, kar pa zaradi omejenih sredstev
v letu 1995 ne bo mogoče doseči.

Visoko iolstvo
V okviru obeh slovenskih univerz se bo v šolskem letu 1994/
1995 predvidoma izobraževalo 34.179 študentov, kar je zaradi
večje prehodnosti in večjega vpisa v višje letnike 1.446 ali
4,4% študentov več kot v predhodnem letu. Ob predvidenem
povečanju števila vpisnih mest v 1. letniku (za 300 do 400) se
programska ponudba visokošolskih zavodov nadalje širi
s prenovljenimi ali novimi študijskimi programi.

Amortizacijska sredstva so obračunana le 30%, kar ne omogoča redne, tekoče zamenjave odpisane opreme z modernejšo opremo učilnic za splošno teoretične, strokovne ali
praktične predmete. V letu 1995 ne zagotavljamo niti njihove
tekoče revalorizacije.
Dijaški domovi

Novi programi Univerze v Ljubljani:

so javni zavodi, za katere se iz javnih sredstev krijejo stroški
vzgojne dejavnosti: plače vzgojiteljev in pripadajočega režijskega dela kadrov; v skladu z obstoječimi normativi in zakonodajo. Delno se krijejo tudi stroški, ki nastajajo z delovanjem
domov ter njihovim vzdrževanjem in obnovo. Ker z javnimi
sredstvi pokrivamo večji del stroškov (prehrane ne), so oskrbnine dijakom zato dostopnejše.

- Filozofska fakulteta - drugi letnik enopredmetne smeri
- prevajalstvo - anglistika in nemcistika; drugi letnik primerjalnega jezikoslovja, tretji letnik sociologije, kulture, tretji
letnik pedagogike oz. andragogike (2 ločeni smeri),
- Pedagoška fakulteta - tretji letnik socialne pedagogike,
četrti letnik matematika - fizika,
- Visoka šola za socialno delo - četrti letnik visokošolskega
programa,
- FDV - prvi letnik kulturologije, tretji letnik komunikologije,
- Ekonomska fakulteta - četrti letnik visokošolskega študija
s precej smermi,
- Fakulteta za šport - četrti letnik prenovljenega programa
(s precej smermi),
- Visoka pomorska in prometna šola - četrti letnik visokošolskega programa,
- Visoka šola za zdravstvo - tretji letnik visokošolskega
programa (sanitarno inženirstvo),

Obvezne izbirne vsebine
predstavljajo obvezni del izbire učencev in so sestavni del
predmetnika. Prispevek za uro vsebin na učenca je vkalkuliran v višini 29,12 SIT; je zelo nizek in odraz nivoja plač
v šolstvu.
Razvojne naloge
V srednjih šolah so bili v preteklih letih začeti številni razvojni
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Visokošolske knjižnice

- BF - agronomija in zobotehnika - drugi letnik višješolskih
programov (doslej 7 let tega ni bilo).
Novi programi Univerze v Mariboru:

V letu 1995 se zagotavljajo sredstva za dve samostojni knjižnici:

- Ekonomsko poslovna fakulteta - četrti letnik prenovljenega programa,
- Pedagoška fakulteta - prvi letnik sociolog - filozof, prvi
letnik matematike (enopredmetna pedag.), prvi letnik nemščine (enopredmetna),
- Visoka kmetijska šola - četrti letnik visokošolskega programa, prvi letnik sadjarstvo - vrtnarstvo.

CTK v Ljubljani ter UK v Mariboru. V letu 1994 je bila dejavnost
teh knjižic (predvsem v sistemu plač) delno sanirana, kar ob
zagotovitvi ene dodatne akontacije za plače zahteva realno
višja sredstva. Za druge visokošolske knjižnice se zagotavlja
kritje stroškov članarin za računalniško podprt sistem
COBISS ter nabave strokovne literature, ki pa bo glede na leto
poprej razpolovljena.

V jeseni 1995 pa se nadalje predvidevajo novi programi na
Univerzi v Ljubljani:

Izobraževanje odraslih
Leto 1994 je predstavljalo začetek vzpostavitve javne službe
v izobraževanju odraslih s financiranjem mreže javnih zavodov. Mreža se v letu 1995 kljub predvidevanju ne bo razširila.
Planska sredstva so predvidena za plače strokovnih delavcev
v teh javnih zavodih ter financiranju izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu (za dokončanje osnovne šole,
pridobitev prvega poklica, za resocializacijo in zviševanje
stopnje izobrazbe, programi za zviševanje splošnoizobraževalne, politične in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno
opismenjevanje in učenje tujih jezikov, etc.). Pri financiranju
izobraževanja odraslih predstavljajo sredstva ministrstva praviloma le tretjinski delež.

- vzhodno-azijske študije na Filozofski fakulteti,
- bistveno povečan vpis (za 150 kandidatov) na visoki
poslovni šoli Ekonomske fakultete,
- 1. letnik novega visokošolskega strokovnega programa
Visoke upravne šole
- laboratorijska biomedicina na Fakulteti za farmacijo,
- predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti.
Novi programi na Univerzi v Mariboru:
- slovenski jezik s književnostjo na Pedagoški fakulteti.
Novi programi na samostojnih visokošolskih zavodih:

V letu 1994 ni bila uresničena naloga ustanovitve dveh zavodov Univerze za tretje življenjsko obdobje (VTŽO) ter Izobraževalnega centra za demokracijo (ICD), zato se naloga prenaša v letu 1995.

- varnost in notranje zadeve na Visoki šoli za notranje zadeve,
- hotelirstvo in turizem na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu.

Novo nalogo predstavlja eksperimentalno izvajanje programa
Centra za mlajše odrasle, kamor bi se lahko vključili manjši
odrasli, ki nimajo dela in se ne izobražujejo. Na ta način bi jim
pomagali, da bi ponovno našli pot v poklicno in strokovno
izobraževanje, ki bi jim omogočilo zaposlitev.

Na področju visokega šolstva se tako ob dvanajsti plači in
predvidenem dvigu izhodiščne osnove zagotavlja še 11,4%
sredstev in sicer za povečan obseg dejavnosti ter uresničevanje zakona o razmerjih plač (za tretjino leta), ki je rezultiral
v povprečnem dvigu plač za cca 35%.

2. Ostale naloge v šolstvu
Kritje stroškov znanstveno-raziskovalnega in umetniškega
dela visokošolskih učiteljev se bo tudi v letu 1995 zagotavljalo
v enotnem znesku vsakemu visokošolskemu učitelju v nazivu
rednega in izrednega profesorja oziroma docenta, po predložitvi njihove namenske porabe.

Republiški izpitniu center bo v svoji polni sestavi deloval šele
z letom 1995, saj se je od svoje ustanovitve v letu 1993
postopno kadrovsko krepil. V letu 1995 pa bo prvič pripravil in
poskrbel za izvedbo mature v srednjih šolah, ki se je bo
udeležilo okrog 10.000 dijakinj in dijakov. Več kot 50% vseh
predvidenih stroškov predstavljajo materialni in nematerialni
stroški, povezani s koordinacijo dela in komunikacijami,
tiskanjem katalogov znanj in predmaturitetnih ter maturitetnih izpitnih pol, etc.

Lektorirati se kot del dejavnosti visokega šolstva financirajo
za tuje lektorje na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Pedagoški
fakulteti v Mariboru. Poleg tega sofinanciramo dejavnost slovenskih lektoratov v tujini. Povečanih obveznosti za slovenski
lektorat v Sidneyu v Avstraliji v letošnjem letu ne bo mogoče
prevzeti.

Zaradi bistveno zmanjšanega obsega sredstev mature ne bo
mogoče realizirati v zastavljeni obliki.
Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev za maturo

Podiplomski študij; financiranje v letu 1995 se glede na rast
plač ne ohranja na nivoju predhodnega leta, možnosti za
večjo finančno sanacijo v tem letu ni.

Zaradi prve prave izvedbe mature v letu 1995 bo izobraževanje
zunanjih ocenjevalcev testnih nalog zelo intenzivno v prvi
polovici leta, saj je bila doslej v tako izobraževanje vključena
le šestina vseh bodočih ocenjevalcev. Temu dejstvu primerno
so ovrednoteni tudi stroški.

Asistenti - stažisti; trenutno je pogodbeno urejeno financiranje 240 asistentov stažistov. Za zadostitev ciljem kadrovske
prenove visokega šolstva bi bilo ob naraščajočem številu
študentov nujno razpisati še okrog 160 novih mest, kar pa ob
zmanjšanju proračuna ne bo mogoče realizirati.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti deluje centralno
(opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za dejavnost
zavoda) ter lokalno, v okviru organizacijskih enot, ki so že bile
dograjene v letu 1994. Ker je za leto 1995 predvideno nadaljnje obnavljanje pridobljenih kapacitet v šolskih objektih, je
predvideno tudi postopno pridobivanje novih kadrov med
letom ter pokrivanje nekaterih novih stroškov z vzdrževanjem
objektov. Realno to zahteva višja sredstva kot v predhodnem
letu.

Računalniška dejavnost
V letu 1994 zaradi dolgotrajnih pripravljalnih in razpisnih
postopkov ni bilo mogoče uresničiti projekta »METULJ« za
vzpostavitev kvalitetnejše računalniške infrastrukture Univerze v Ljubljani (nakup komunikacijske opreme in izgradnja
omrežja med članicami univerze), zato planirana sredstva
niso bila v celoti porabljena. Obveznost se zato prenaša
v proračunsko leto 1995, sicer pa se v okviru te naloge
sofinancira še računalniška dejavnost v srednjem in visokem
šolstvu.
poročevalec, št. 17/1

Izobraževanje učiteljev ter šola za ravnatelje, mentorje in
pripravnike
Rast obsega in število programov za izobraževanje učiteljev
bo v letu 1995 zaključena, večji poudarek bo dan selektivnosti
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in prioritetni ponudbi nekaterih programov. Zaradi višjega
vrednotenja dela visokošolskih učiteljev, ki prvenstveno izvajajo te programe bo programska ponudba ob nespremenjenih
sredstvih realno zmanjšana za polovico. Število vključenih
v šolo za ravnatelje bo zaradi določb nove šolske zakonodaje
v prihodnjem letu višje kot je bilo doslej, pač pa bodo stroški
izobraževanja v tujini nižji.

Ob tem se financira še sklop mednarodnih raziskav, raziskave
v okviru problematike visokega šolstva ter področja izobraževanja odraslih.
Strokovne naloge
V tem sklopu je predvideno financiranje delovanja strokovnih
svetov na področju izobraževanja, ter strokovne analize ter
strokovne naloge, ki jih je potrebno izvesti s pomočjo zunanjih sodelavcev in institucij za potrebe nadaljnjega razvoja
izobraževanja na različnih področjih.

Sofinanciranje šolnin učiteljem
Zaradi izrednega interesa učiteljev za pridobitev ustrezne
izobrazbe ali pa višje stopnje kot je že imajo, ministrstvo
predvideva subvencioniranje šolnin za prioritetne študijske
smeri v skladu z razpisnimi pogoji, pri čemer bo število
sofinanciranih letos manjše kot v preteklem letu.

Šolski sejmi in razstave so za leto 1995 izpostavljeni kot
posebna postavka. Številne šole namreč sodelujejo na domačih strokovnih, pa tudi mednarodnih - pedagoških sejmih, za
kar pokrivamo stroške, ki nastanejo z zakupom in ureditvijo
sejemskega prostora, prevozi eksponatov in s sodelovanjem
udeležencev doma oziroma v tujini.

Izobraževanje otrok zdomcev
Sredstva se namenjajo dopolnilnemu pouku slovenskega
jezika in kulture za otroke naših državljanov v tujini, predvsem
na nivoju osnovnošolskega izobraževanja, v Nemčiji pa tudi
za učence srednjih šol. Za leto 1995 se povečuje obseg
dejavnosti v nekaterih državah, npr. v BIH, v Belgiji, Luksemburgu in Liechtensteinu. Kot nova naloga je predvidena izdelava učbenika za dopolnilni pouk naših otrok v tujini. Preostale naloge (zagotavljanje plač za učitelje, sofinanciranje
nakupa učil, didaktičnih pripomočkov, strokovno izpopolnjevanje učiteljev, šola v naravi s tečajem slovenskega jezika za
slovenske otroke, eksurzije slovenskih otrok iz tujine po
domovini, in drugo) pa so predvidene v zmanjšanem obsegu,
kot so se izvajale doslej.

Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja je nova naloga,
povezana z sprejetjem in uveljavitvijo zakona o poklicnem
izobraževanju. Sredstva so rezervirana za delno kritje stroškov ustanovitve javnega zavoda za poklicno izobraževanje
ter oblikovanje programov za redke poklice.
Projekt informatizacije šolstva se nadaljuje iz preteklih let.
V letu 1995 bo prioritetna vzpostavitev najnujnejših komunikacijskih povezav, preko katerih bodo šole z Ministrstvom za
šolstvo in šport informacijsko povezane.
Razvoj knjižničarstva v šolah je naloga, ki predpostavlja razvoj nekaj vzorčnih knjižnic v šolah, ki se bodo razvile v centre
izobraževanja knjižničarjev iz osnovnih in srednjih šol. Ta
naloga je le del obširnega večletnega projekta, ki predpostavlja pospešen razvoj knjižničarstva in mediotečne dejavnosti
v slovenskih šolah.

Mednarodna dejavnost in mednarodna šola
S sredstvi za mednarodno dejavnost zagotavljamo možnosti
mednarodnih povezav posameznim institucijam s področja
izobraževanja: štipendiranje po mednarodnih pogodbah,
udeležbo dijakov na mednarodnih olimpijadah, pokrivanje
stroškov izvajanja mednarodne mature, stroške tiskanja glasnika Unesco ter kritje stroškov sodelovanja učiteljev in drugih
strokovnjakov ter dijakov in študentov v raznih bilateralnih in
multilateralnih povezavah na področju izobraževanja.

Učbeniki in učna tehnologija
Sredstva se namenjajo odkupu avtorskih pravic za učbenike
ter sofinanciranju in pospeševanju video in multimedijske
produkcije kot didaktičnih pripomočkov v šolah.
Strokovna literatura in mladinska periodika ter društva
V okviru te postavke sofinanciramo izdajanje strokovne literature, ki je prvenstveno namenjena uporabi učiteljev v šolah ter
subvencioniranju nekaterih izdaj mladinske periodike, katerih
cena na ta način postane učencem dostopnejša.
S sofinanciranjem izobraževalne dejavnosti v društvih pa skušamo pospeševati obšolsko interesno dejavnost učencev,
vendar so glede na potrebe ta sredstva preskromna.

Stroški delovanja mednarodne šole se v letu 1995 močno
povečujejo, saj so bili za leto 1994 podcenjeni. Poseben
poudarek bo v letu 1995 dan izobraževanju učiteljev, pretežno
v tujini, kar s šolninami ob relativno majhnem številu učencev
v oddelku ni mogoče pokriti, zato je začetna udeležba javnih
sredstev za zagon te šole toliko večja.
Mednarodne izmenjave učiteljev
Naloga je nova, vključevanje tujih učiteljev (angleških, nemških in francoskih), kot asistentov v naše šole bo možno
izvesti v bistveno skromnejšem obsegu od načrtovanega.

Tekmovanje učencev in dijakov
V skladu s kriteriji se zagotavlja kritje stroškov priprav šolskih
tekmovanj v znanjih na različnih področjih na državnem
nivoju, nagrade najuspešnejšim ter v skladu z možnostmi tudi
del stroškov prirediteljev teh tekmovanj.
Nagrade v izobraževanju postajajo stalna proračunska
postavka po več letih, odkar so se najbolj zaslužnim za razvoj
na področju izobraževanja v letu 1994 podelile prvič v skladu
z novim zakonom.

Šolstvo narodnosti in zamejstva
je utečena naloga; s sredstvi proračuna se sofinancira izobraževalna dejavnost v skladu s posebnim zakonom, subvencionirajo se učbeniki z nizko naklado, zagotavlja se sodelovanje
šol z matičnim narodom. V zamejstvu pa subvencioniramo
dejavnost slovenskih glasbenih šol in domov ter zagotavljamo
učencem slovenske učbenike ter izobraževanje in strokovne
ekskurzije po domovini za učitelje v zamejskih šolah. Sredstva
so manjša kot v letu 1994.

Inventarizacija premoženja
Stroški uradnih cenitev šolskega premoženja, predvidenih
sodnih postopkov ob razmejitvah lastnine in vpisov v zemljiške knjige bodo po ocenah trenutnega stanja na tem
področju izredno zamudni in dragi in jih brez vključitve zunanjih strokovnjakov ne bo mogoče izvesti. Sredstva zadoščajo
za tretjino zastavljene naloge.

Raziskovalne naloge
Poudarek raziskovalnega dela na področju šolstva bo v letu
1995 predvsem na področju poučevanja in učenja maternega
jezika, poučevanju tujega jezika na razredni stopnji osnovne
šole, izboljšanju kvalitete naravoslovnega izobraževanja
v srednjih šolah ter proučevanju področij, ki so tudi v okviru
šolskega sistema in sicer naša naravna in kulturna dediščina.

3. Socialni transferi
Štipendije so v pretežni meri namenjene bodočim učiteljem
na najbolj deficitarnih predmetnih področjih. V letu 1995 bo
potrebno tudi zanje zagotoviti dvanajsto štipendijo. V okviru
teh sredstev pa se nudi tudi študijska pomoč nekaterim drugim nadarjenim udeležencem izobraževalnih programov
(Mundov sklad in drugo).

Poudarek bo tudi na proučevanju potreb po svetovalni mreži
v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, na preverjanju in ocenjevanju znanja v šolah ter spremljanju dela z nadarjenimi
učenci.
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Študentski domovi

- Srednja gostinska šola Celje: pričetek gradbenih del
- Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice: priprava
dokumentacije in začetek gradnje
- Poklicna šola Ljubljana: priprava dokumentacije
- Gimnazija Trbovlje: izvedba prizidka
- Gimnazija Vič: pričetek izgradnje prizidka in sanacija
stavbe
- Srednja ekonomska šola Nova Gorica: priprava dokumentacije

V študentskih domovih se normativno pokrivajo stroški nastanitvene dejavnosti (kadri in vzdrževanje stavb), medtem ko
materialne stroške pokrivajo študentje sami. Zmanjšana sredstva ne bodo omogočila pospešene obnove teh domov.
Regresiranje prevozov
Iz javnih sredstev regresiramo 20% cene mesečnih vozovnic
dijakom in študentom za medkrajevni prevoz med šolo in
domom. Zaradi povečevanja števila dijakov in študentov ti
stroški naraščajo bolj kot cene prevozov.

* Visoko šolstvo
- športna dvorana Univerze v Mariboru: dokončanje športne
dvorane
- FAGG, Šola za arhitekturo Univerze v Ljubljani: dokončanje
I. faze
- Pravna fakulteta in Rektorat Univerze v Ljubljani: začetek
obnove Rektorata
- Akademija za likovno umetnost Univerze v Ljubljani: nadaljevanje obnovitvenih del na Oddelku za oblikovanje
- Fakulteta za šport, Univerze v Ljubljani: začetek gradnje
bazena
- Rektorat Univerze v Mariboru: pričetek obnove Rektorata
na Slomškovem trgu, vezano na kompleks Slava Klavora
s preselitvijo Srednje tekstilne in frizerske šole Maribor na
novo lokacijo
- Fakulteta za organizacijo dela Univerze v Ljubljani: nadaljevanje gradnje FOV Kranj
- AGRFT, Univerze v Ljubljani: nadaljevanje reševanja prostorske stiske AGRFT
- Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani: priprava
dokumentacije in začetek gradnje

Regresiranje potovanj
V letu 1995 bo potrebno zaradi večje podpore občin pri
financiranju šolskih ekskurzij sredstva za 20% regresiranje
cene vozovnic v pretežni meri nameniti šolam. Zaradi naraščanja obsega skupinskih potovanj otrok in mladine je
potrebno delež regresiranja zmanjšati od 30% v letu 1994 na
20%.
Regresirana prehrana v šolah
se bo v letu 1995 izvajala kot del projekta »šolski tolar«. Zaradi
relativno pozne uveljavitve novega načina regresiranja v šolah
(več upravičenih), v letu 1994 ni bilo mogoče porabiti vseh
planiranih sredstev, zato so letošnja potrebna sredstva v primerjavi z realizacijo sicer večja, cene malic pa bodo zadržane
na nivoju meseca januarja.
4. Investicije
so za leto 1995 planirane po sklopih dejavnosti, pri čemer bo
prioritetno reševana prostorska problematika srednjega šolstva, kjer je zaradi bistveno povečanega vpisa v preteklih letih
ter velikega obsega najetih prostorov za pouk tudi najbolj
pereča.

* Študentski domovi:

Tako so za leto 1995 predvidene naslednje investicije:

- Študentski dom Ljubljana - Blok XIV: nadaljevanje in
dokončanje gradnje
- Odkup samskega doma Topniška: nadaljevanje odplačila
kupnine

* Srednje šolstvo - novogradnje:

* Zavodi za usposabljanje:

- Srednja gostinsko, turistična in ekonomska šola Bled:
dokončanje ekonomske šole in začetek gradnje gostinske
šole
- Srednja živilska in kmetijska šola Nova Gorica: letos začetek gradnje, v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo
- Srednja zdravstvena šola Ljubljana: letos začetek gradnje
- Srednja ekonomska šola Ljubljana: v obnovi je kasarna na
Roški cesti
- Srednja živilska šola Maribor; Srednja tekstilna šola Maribor, Srednja frizerska šola Maribor: v obnovi je kasarna Slava
Klavora
- Poklicna šola Domžale: potrebna je telovadnica in delavnice za praktični pouk

- Zavod za invalidno mladino Kamnik: dokončanje investicije
- Vzgojni zavod Preddvor: dokončanje usposobitve prostorov za 2 stanovanjski skupini
- Predhodni mladinski dom Ljubljana: pričetek gradnje
* Šolstvo narodnosti:
- Osnovna šola Izola, Izola: nadaljevanje gradnje začete
v letu 1994
- Osnovna šola Hrvatini, Koper: začetek gradnje
- Osnovna šola Genterovci, Lendava: priprava dokumentacije
' Osnovno šolstvo na demografsko ogroženih področjih:

* Srednje šolstvo - izgradnja telovadnic:
- Srednja tehniška in zdravstvena šola Novo mesto: nadaljevanje in dokončanje gradnje telovadnice
- Srednja elektro in strojna šola Kranj: nadaljevanje gradnje
- Gimnazija Bežigrad: dokončanje investicije
- Gimnazija Celje - Center: pričetek gradnje
- Gimnazija Šentvid: pričetek gradnje
- PTT srednješolski center Ljubljana: dokončanje prizidka
- Srednja šola Zagorje: pričetek gradnje

- Osnovna šola Rovte, Logatec; Osnovna šola Komen,
Sežana; Osnovna šola Mala Nedelja, Ljutomer; Osnovna šola
Oobova, Brežice: investicije so bile zaključene že v letu 1994.
v letu 1995 še plačilo dolžnega deleža Ministrstva za šolstvo in
šport po sklepu
- Osnovna šola Hruševec, Šentjur: dokončanje investicije
- Osnovna šola Koprivnica, Krško: dokončanje investicije
- Osnovna šola Gornja Radgona: nadaljevanje gradnje
- Osnovna šola Dobravlje, Ajdovščina: pričetek gradnje

* Srednje šolstvo - adaptacije in dozidave:

* Centri za šolsko in obšolsko dejavnost:

- Gimnazija Jesenice: s sofinanciranjem občine bomo
dokončali telovadnico
- Gimnazija Koper: izvedba sanacije poteka v fazah, v teku je
2. faza sanacije stavbe
- Gimnazija Kočevje: dokumentacijo za sanacijo stavbe
- Srednja glasbena in baletna šola Ljubljana: priprava lokacijske dokumentacije za novo šolo
- Gimnazija Ljutomer: dokumentacijo za sanacijo stavbe

Nadaljevali bomo z obnovo planiranih objektov Centra za
šolske in obšolske dejavnosti z namenom, da bi čim večj«
število učencev lahko vključili v izvajanje programa.
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* Centri za izobraževanje učiteljev:
Nadaljevali bomo z obnovo Centrov za izobraževanje učite'
Ijev.
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5. Razvojni projekti po zakonu
Računalniško opismenjevanje

nočišč je osnovni pogoj za vključitev v tokove mednarodnega
mladinskega turizma, kar bo povečalo tudi turistični obisk
naše države.

Po fazi izdelave projekta v preteklem letu ter postavitve koncepta osrednjih šol za razvoj oblik, metod ter vsebine uporabe
in uvajanja računalniške tehnologije za določena področja
v šolah bo v letu 1995 finančno najbolj zahtevno pospešeno
izobraževanje pedagoških delavcev, strokovna priprava računalniških programov ter opremljanje šol z računalniško
opremo.

Program mednarodne dejavnosti mladih Poleg nadaljnje
izmenjave prostovoljcev (cca 500) je v letu 1995 načrtovan še
porast bilaterarnih izmenjav z nekaterimi evropskimi državami, katerih se bo udeležilo približno 1000 mladih iz Slovenije. V okviru DS Alpe - Jadran bo v letu 1995 prišlo do
intezivnejšega sodelovanja med mladimi na področju mirovne
vzgoje in ekologije.

Tuji jeziki

Informiranje in svetovanje za mlade bo v letu 1995 usmerjeno
v ustanovitev mreže. Ta bo delovala kot informativna in preventivna servisna organizacija, ki bo vsem mladim v državi še
posebej pa neorganizirani mladini nudila informacije, pomoč
in nasvete. Cilj je spodbuditi mlade, da se vključijo v različne
organizirane izobraževalne, vzgojne, kulturne in druge prostočasne aktivnosti ter pomagati mladim pri različnih oblikah
težav in stisk.

V okviru projekta tuji jeziki bi programu v letu 1995 moral biti
dan poudarek na tuje jezikovnem usposabljanju prebivalstva,
pri čemer bi moralo biti v skladu z razpisom omogočeno
subvencioniranje tečajev tujih jezikov. Bolj agresivno bi v tem
smislu moralo biti tudi sodelovanje televizijskega medija,
s predvajanjem v letu 1995 subvencioniranih jezikovnih tečajev. Zaradi krčitve sredstev bo možno pripraviti predvsem
projekt zgodnejšega učenja tujih jezikov v šolah.

Mreža mladinskih centrov je nova naloga. Mladinski centri
predstavljajo eno najpomembnejših mest socializacije posameznika in skupin. Centri bodo vključevali predvsem neorganizirano mladino. Načrtujemo, da bo v letu 1995 začelo delovati 20 mladinskih centrov. S sredstvi iz republiškega proračuna bomo podprli tiste akcije, ki bodo širšega značaja,
ostale akcije lokalnega značaja pa se bodo financirale iz
sredstev lokalnih skupnosti.

Odkup in zalaganje učbenikov
Akcija odkupa učbenikov se bo nadaljevala, pri čemer se bo
knjižni fond v knjižnicah osnovnih šol razširil z učbeniki ne le
za osme, temveč tudi za sedme razrede. Učenci za te učbenike letno prispevajo 30% obrabnine, pri čemer se mora del
neuporabnih učbenikov nadomestiti z novimi, knjižni fond pa
se na tak način ohranja in širi. Predvidevanj o vključitvi
nabaye knjig za 6. razred v ta projekt pa ne bo mogoče
uresničiti, ker so bila sredstva zmanjšana.

Program evropske mladinske akcije proti nestrpnosti je tudi
nova naloga. Slovenija je s podpisom Dunajske deklaracije
pristopila k pripravi in izvedbi Evropske mladinske akcije proti
rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti, ki se je
začela 10.12.1994 v državah srednje Evrope. V Sloveniji nosi
akcija naziv »Za strpnost« in jo vodi nacionalni odbor. S planiranimi sredstvi bo možno zagotoviti le osnovni okvir akcije.
Delež finančnih sredstev bomo zagotovili s sponzorstvi in iz
virov mednarodnih institucij.

6. Mladinski program
V letu 1995 bo večina aktivnosti v Republiki Sloveniji namenjenih oblikovanju integralne in globalne mladinske politike,
za kar bo pripravljena posebna resolucija oziroma nacionalni
program, ki bo zagotovil potrebni obseg koordiniranih aktivnosti na področju dela z mladimi.

7. Šport
Temeljne smeri politike na področju športa so: zagotovitev
primerne športne aktivnosti vsem starostnim in socialnim
skupinam državljanov (t. i. šport za vse), s posebnim poudarkom na športu mladih, zagotovitvi razvoja športne stroke,
znanosti in organiziranosti ter podpiranja vrhunskega športa
zlasti v panogah, ki so v Sloveniji najbolj priljubljene in razširjene ter pomembne za promocijo države. Te panoge pritegujejo največji del otrok in mladine in vplivajo na njen skladen
psihosocialni in telesni razvoj.

V prihodnjem letu se bo nadaljeval proces oblikovanja potrebnih pogojev za delovanje mladih in nadaljne sodelovanje
s Svetom Evrope in Evropsko unijo ter proces zagotavljanja
evropskih standardov za mednarodno izmenjavo mladih.
Ker je leto 1995 leto boja proti rasizmu, sovraštvu proti tujcem, antisemitizmu in nestrpnosti, je v okviru urada pripravljen obsežen program preventivnih, informativnih, raziskovalnih, izobraževalnih in drugih aktivnosti, katerih cilj je odprava
in preprečevanje tovrstnih pojavov.

Program športa predstavlja uravnotežen program dejavnosti,
ki v okviru danih materialnih možnosti uresničuje zahtevo po
športu kot prvini kakovosti življenja ter racionalnemu razvoju
vrhunskega športa in stroke. Poseben poudarek je dan programom športa otrok in mladine, zaščiti vrhunskih športnikov
ter strokovnemu in razvojnemu delu.

Mladinski program je namenjen spodbujanju različnih aktivnosti mladih in mladinskih organizacij. Cilj tega programa je
vključiti čim večje število mladih v različne družbene procese
oziroma v programe in projekte s področju izvenšolskega
izobraževanja, sociale, kulture ter mednarodnih izmenjav,
v različne preventivne programe, itd..
Aktivnosti Mladinskega sveta Slovenije bodo v letu 1995
usmerjene v vključevanje slovenskih mladinskih organizacij
v mednarodne programe, izvedbo različnih aktivnosti za strpnost med mladimi ter razvijanje mladinskega dela.

Šport otrok in mladine ima zaradi svojih učinkov na populacijo mladih pomembno mesto v programu športa. Poleg nenadomestljivih učinkov za razvoj gibalnih sposobnosti, ki jih
v kasnejših obdobjih življenja ne moremo nadomestiti ima še
izrazito pozitiven vzgojni pomen.

Z mladinskimi raziskavami zagotavljamo permanentno raziskovanje populacije mladih po posameznih segmentih. V letu
1995 bodo raziskave usmerjene na področje strpnosti in ksenofobije med mladimi. V okviru tega programa bo v letu 1995
izveden poseben srednjeevropski simpozij strokovnjakov, ki
se ukvarjajo s problematiko mladih.

Temeljni cilji športno-rekreativne dejavnosti so ohranjati in
izboljšati celovit zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega življenja
in dela ter preprečevanjem upadanja splošne vitalnosti človeka. S temi motivi želimo pritegniti čim večje število ljudi
v redne oblike dejavnosti.

Mladinska prenočišča V Sloveniji predvidevamo v letih 1995
do 2000 zagotovitev oziroma adaptacijo petih objektov,
s skupno kapaciteto 420 do 460 ležišč. Objekti bodo nudili
najcenejšo obliko prenočevanja mladih iz Slovenije in tujine
in bistveno prispevali k mobilnosti mladih. Izgradnja teh pre-

Športna dejavnost invalidov je namenjena ohranjanju zdravja
oziroma biopsihosocialnega ravnovesja telesno prizadetih.
Različne aktivnosti so namenjene ohranjanju gibalnih sposobnosti, revitalizaciji in resocializaciji ter razvedrilu.
Programi vrhunskega športa zajemajo načrtno vzgojo vrhun47

skih športnikov in mladih športnikov, ki to zmorejo in hočejo.
Programi izbranim športnikom omogočajo optimalni športni
razvoj s ciljem postati vrhunski športnik, športniki v teh programih dosegajo rezultate, primerljive z najboljšimi dosežki
vrstnikov v Evropi in svetu.

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport
Sredstva za kritje materialnih stroškov in drugi odhodki
Ministrstvo za šolstvo in šport deluje v zelo nemogočih razmerah, saj je za leto 1995 predvideno delovanje še na sedmi
lokaciji, kar ob drugih težavah delovanje izredno draži. Sredstva za kritje materialnih stroškov bodo v planiranem obsegu
zadoščala le ob pogoju, da plačevanje najemnin za najete
prostore prevzame Servis skupnih služb Vlade, sicer bodo
samo najemnine zahtevale okrog polovico vseh predvidenih
sredstev za materialne stroške.

Z zaščito vrhunskih športnikov rešujemo osnovne statusne
pravice vrhunskih športnikov, kot so pokojninsko in invalidsko ter nezgodno zavarovanje. Zagotavlja se tudi posebno
zdravstveno varstvo za vse udeležence vrhunskega športa.
Cilj je ublažitev izjemnih fizičnih in psihičnih obremenitev
v procesu športnega treninga ter pogostih poškodb vrhunskih
športnikov.

Med druge odhodke prištevamo članarine in kotizacije raznim
mednarodnim organizacijam in zvezam, kritje stroškov strokovnih izpitov (ki po obsegu zelo naraščajo, saj se učitelji, ki
nimajo izpolnjenih vseh delovnih pogojev, pospešeno prijavljajo) ter stroške za mednarodno sodelovanje, obiske tujih
delegacij, simpozije, etc..

V letu 1995 uvajamo tudi nove proračunske postavke:
- Univerziada. V letu 1995 se bodo študentje športniki udeležili Univerziade na Japonskem (letne igre) in v Andori (zimske
igre). - Program šport za vse zajema športno značko, posodobitev programov, propagando, sofinanciranje športa upokojencev in socialno ogroženih ter eksperimentalni program.

3312 Urad RS za šolstvo
Materialni stroški - njihovo povečanje je utemeljeno in pogojeno s predvidenim obsegom novih nalog in zaposlitev.

- Permanentno izobraževanje v športu predpostavlja vzpostavitev sistema licenc in permanentnega izobraževanja profesionalnih in amaterskih strokovnih kadrov.

Kotizacije predstavljajo proračunsko postavko, ki se pokriva
z lastnimi prihodki, povečuje se z večanjem obsega izobraževanja učiteljev.

- Obveznosti do mednarodnih športnih organizacij Sredstva
so namenjena plačilu kotizacij in članarin za vključitev v mednarodne športne organizacije.

Svetovalne naloge: v letu 1994 je v osnovnem in srednjem
šolstvu pričelo delovati okrog 1.100 študijskih skupin, v katere
je vključenih preko 20.000 učiteljev in vzgojiteljev. Te skupine
bo potrebno servisirati ter šolam za dejavnost, ki se bo izvajala na terenu, zagotavljati pokritje funkcionalnih stroškov,
povezanih pretežno s pripravo strokovnih gradiv in potnimi
stroški učiteljev.

- Tehnološka posodobitev športnih objektov za vse Sredstva
so namenjena posodobitvi športne opreme, trim stez, plesnih
delavnic, fitnes centrov ter posodobitvi tal na večnamenskih
športnih površinah.
- Športne igre Alpe - Jadran Mladinske športne igre DS Alpe
- Jadran potekajo že od leta 1903 dalje. Poleg Slovenije in
Bavarske sodelujejo na igrah še športniki iz sosednjih držav in
sicer Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške. Na njih sodelujejo
mladi stari do 17 let. Letne športne panoge v katerih mladi
merijo svoje moči so atletika, plavanje, košarka in namizni
tenis. Zimske pa hokej ter smučanje in sicer alpsko, skoki in
smučarski teki. Ekipa šteje cca 80 udeležencev.

Razvojno-raziskovalne naloge. Ob že utečenih nalogah je
v letu 1995 pričakovati dodatne obveznosti, vezane na pripravo vsebinskih zasnov pri uvajanju novih vsebin in programov ter operacionalizacijo navodil pri izvajanju predhodnih
postopkov za uvajanje nove zakonodaje.
Preverjanje znanja osnovnošolcev ter vpis v srednje šole je
naloga, ki se je v letu 1994 kot obveznost dodelila Uradu,
v letu 1995 bo povezana še s koordinacijo vpisnih in sprejemnih postopkov v srednje šole z omejitvami pri vpisu.

- Olimpijske igre treh dežel Sredstva so namenjena pokritju
stroškov kandidature in plačilu deleža Slovenije v mešani
družbi, ki usklajuje kandidaturo vseh treh dežel.
8. Predšolska vzgoja

Nacionalni kurikulum je kot naloga povezana z uveljavitvijo
nove šolske zakonodaje ter vsebinsko prenovo vzgojnoizobraževalnih programov in učnih načrtov, od predšolske stopnje do srednje šole Zaradi zahtevnosti dela bo nujno
potrebno vključiti velik obseg strokovnjakov z različnih
področij ter jih tudi ustrezno nagraditi.

Dejavnost predšolske vzgoje se financira v okviru proračunov
lokalnih skupnosti. Iz državnega proračuna se pokrivajo le
nekatere naloge, za katere obveznosti izhajajo iz obstoječe
zakonodaje:

3313 Urad RS z« mladino

- izvajanje republiškega programa predšolske vzgoje v zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju - zagotavljajo se
plače ter osebni prejemki za vzgojitelje v skladu z zakonodajo.
Z letošnjim predlogom proračuna se ta sredstva vključujejo
v postavke Zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;

Drugi odhodki; realno povečanje sredstev v ta namen je
povezano s širitvijo pristojnosti in delovanjem urada tudi na
lokalnem nivoju.
3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport

- na narodnostno mešanih področjih se oblikujejo oddelki
vrtcev narodnosti, slovensko - madžarski ter predšolski
oddelki z itali janskim učnim jezikom. Z državno subvencijo je
omogočeno delovanje teh vrtcev pod enakimi pogoji, kot za
slovenske oddelke.

je v nepopolni zasedbi pričel delovati v jeseni leta 1994.
Celoletno delo v povečanem obsegu in v najetih prostorih bo
po ocenah zahtevalo realno močno povečana sredstva.

- pomembno je tudi organiziranje in sofinanciranje permanentnega izobraževanja ter sofinanciranje šolnin za vzgojiteljice in skrb za strokovno delo na področju predšolske vzgoje,

Ministrstvo za znanost in tehnologijo ima v letu 1995 naslednje prednostne cilje, z doseganjem katerih se uresničuje
Nacionalni raziskovalni program:

- z javnimi sredstvi se v omejenem obsegu podpira strokovna
literatura ter posamezne društvene akcije, namenjene predšolski vzgoji.

- dvigati kakovostno raven in mednarodno primerljivost raziskovalne dejavnosti
- pospešiti prptok rezultatov raziskovalne dejavnosti
v gospodarsko in drugo prakso
- povečati podiplomsko in podoktorsko raziskovalno usposabljanje
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- dograjevati in modernizirati raziskovalno infrastrukturo za
pridobivanje in prenos znanja
- dopolnjevati sistem institucij, zlasti v infrastrukturi za prenos znanja.

- delovanje akademske komunikacijske mreže ARNES,
v katero je vključenih 200 uporabnikov z okrog 10.000 končnimi uporabniki;
- razvoj in delovanje kooerativnega online bibliografskega
sistema in servisov v knjižničnem sistemu Slovenije
(COBISS), v katerega je vključenih preko 100 knjižnic;
- dejavnost 13 specializiranih informacijskih centrov;
- nabava tuje znanstvene literature in podatkovnih zbirk za
okoli 70 knjižnic in skupno prek 10.000 naslovov;
- podpiranje domačega znanstvenega in strokovnega tiska
(preko 100 revij, okoli 50 knjig);
- podpiranje okoli 130 znanstvenih sestankov.

V okviru postavke »Dotacije javnim zavodom in ustanovam«
potekajo naslednji programi:
-

ustanoviteljske obveznosti države
temeljne in aplikativne raziskave
usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov
znanstveno informiranje in komuniciranje.

Država bo, v okviru programa ustanoviteljskih obveznosti,
skladno z ustanoviteljskimi akti za javne raziskovalne zavode
na področju raziskovalne dejavnosti in skladno z vladnimi
sklepi o vrstah zavodov, ki so upravičeni do neposrednega
financiranja institucij, ter na podlagi ugotavljanja znanstvene
in strokovne kakovosti neposredno financirala ustanoviteljske obveznosti okoli 30 inštitutom, ki so bodisi samostojni
zavodi bodisi organizacijske enote na univerzah. S tem se
povečuje finančna stabilnost in avtonomnost tovrstnih institucij pri zagotavljanju pogojev za raziskovalno delo in prenos
znanja.

V okviru postavke »Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam« potekata programa promocije raziskovalne dejavnosti
in ekspertiz za razvoj znanosti. Prvi je namenjen seznanjanju
javnosti in poslovnih krogov o delovanju, dosežkih in kooperaciskih ponudbah raziskovalnih institucij. V njegovem okviru
izhajajo bilteni ministrstva. Drugi pokriva minimum stroškov
za delovanje strokovnih teles ministrstva za pripravo podlag
in predlogov za odločanje o programih in projektih.
V okviru postavke »Subvencije« poteka tretji osrednji program ministrstva tehnološki razvo| in prestrukturiranje. Program je namenjen subvencioniranju razvojnega dela za
potrebe pretežno gospodarskega razvoja in podpira povezovanje gospodarskih subjektov z raziskovalnimi organizacijami. Odvija se preko naslednjih instrumentov:

V okviru osrednjega programa temeljnih In aplikativnih raziskav poteka v letu 1995 okoli 900 raziskovalnih projektov na
področjih naravoslovnih, tehniških, biotehniških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih ved. Vključeni so tudi
projekti naravne in kulturne dediščine in projekti postdoktorskega usposabljanja. Ob koncu leta se bo končalo okoli 500
projektov.
V sklop navedenega programa sodijo dodatno še projekti
ciljnih raziskovalnih programov, ki že potekajo na področjih
okolja, strategije razvoja, gozda, zemlje, kulturnih prostorov,
z novimi razpisi pa bodo v toku leta sproženi vsaj še na
področjih zemeljskih in naravnih virov, zdravja, urejanja prostora, varstva pred naravnimi nesrečami.

- sofinanciranje predkonkurenčnih in konkurenčnih razvojnih projektov
- sofinanciranje obresti za posojila, ki jih gospodarske organizacije namenjajo raziskavam in razvojnim projektom za
tehnološki napredek
- delno pokrivanje plač doktorjev znanosti, ki se prezaposlijo
v gospodarstvo
- sofinanciranje tehnoloških centrov in tehnoloških parkov (v
letu 1995 okoli 30 centrov in dva parka - v Mariboru in
v Ljubljani).

V sklop navedenega programa dodatno spadajo tudi že potekajoči projekti iz programa razvojnega oživljanja na področju
biologije in dela biotehnoloških ved.

V okviru postavke »Drugi odhodki« potekajo programi mednarodnega sodelovanja in se podeljujejo nagrade na
področju znanosti.

Skupni obseg raziskovalnega dela v tem programu dosega
okoli 1050 FTE (raziskovalnih človek/let).

Mednarodno sodelovanje zajema sofinanciranje projektov na
podlagi bilateralnega in multilateralnega sodelovanja in meddržavno servisiranje sodelovanja v znanosti in razvoju tehnologij.

V okviru drugega osrednjega programa usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov ministrstvo že deseto leto zapored
financira podiplomsko raziskovalno izobraževanje in usposabljanje z namenom obnavljati učiteljske in raziskovalne
vrste na univerzi, v inštitutih in predvsem v razvojnih oddelkih
ter v poslovodstvih gospodarskih in drugih uporabniških organizacij.

Mnistrstvo junija podeli priznanja Ambasador RS v znanosti,
predvidoma do 5 posameznikom, vladna komisija pa decembra državne nagrade za dosežke v znanstveno raziskovalnem
delu do 10 posameznikom oz. skupinam.
V okviru postavke »Investicije« sta razporejena programa
gradenj in raziskovalne opreme.

V letu 1995 potekajo naslednji načini podpore takemu usposabljanju:

Na področju investicij v zgradbe se začenja večletna gradnja
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani, dvoletna izgradnja doma
podiplomcev in gostujočih profesorjev v Ljubljani in deloma
zaključuje izgradnja Biološkega središča.
i
Pri investicijah v opremo se izplača zadnji obrok za nabavo
superračunalnika, sofinancira nabavo druge raziskovalne
opreme po evalviranem načrtu in podpre opremljanje javnih
zavodov, knjižnic in razvojnih oddelkov v gospodarskih organizacijah za vključevanje v ARNES in COBISS.

- dosedanji projekt mladih raziskovalcev se za zatečeno
populacijo okrog 1000 oseb odvija naprej do izteka veljavnih
pogodb;
- zajem novih diplomantov druge stopnje, ki jih kandidirajo
gospodarske družbe, predvidoma do 30 kandidatov;
- povečanje števila štipendij in drugih podpor za podiplomske stroške, predvidoma za okoli 100 kandidatov;
- odprtje in financiranje okoli 250 delovnih mest za mlade
raziskovalce za določen čas na inštitutih in na fakultetah;
- sofinanciranje izvajalcev izbranih podiplomskih študijskih
programov zaradi znižanja šolnine v začetku akademskega
leta 1995/1996.

V okviru ministrstva delujejo uradi za standardizacijo in meroslovje, intelektualno lastnino in slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

V letu 1995 bo predvidoma končalo usposabljanje z nazivom
magister okoli 200 mladih raziskovalcev, z doktoratom pa
okoli 150 mladih raziskovalcev.

Urad za standardizacijo in meroslovje v letu 1995 nadaljuje
in širi predvsem naslednje programirane dejavnosti:

V okviru programskega sklopa znanstveno informiranje In
komuniciranje potekajo naslednji programi:

- harmoniziranje tehnične regulative z Evropsko unijo
- vzpostavitev distribuiranega metrološkega sistema, ki omogoča sledljivost na mednarodno raven
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- uvajanje akreditacijskih postopkov za preskusne in kalibracijske laboratorije in certifikacijska telesa
- priprava mednarodno skladnih predpisov glede homologacije vozil
- pomoč ministrstvom pri pripravi skladne zakonodaje za
področja tehničnih predpisov.

lagalo, da se tudi na ravni izvršilne oblasti vzpostavi ustrezno
pokrivanje področja, kakršna je skrb za slovenski jezik in
ohranjanje slovenskega etnosa v svetu.
2. Temeljne usmeritve kulturne politike v letu 1995
Izhajajoč iz opredelitev, navedenih v prvem poglavju, so
temeljne usmeritve kulturne politike vezane zlasti na programske sklope, ki smo jih kot strateško najvažnejše opisali
že lani, pojavljajo pa se tudi dodatne strateške usmeritve.
Kulturna politika Slovenije bo v letu 1995:

Dejavnost Urad« za Intelektualno lastnino v letu 1995 močno
narašča, in sicer zaradi prevzemanja novih pristojnosti
s področja avtorskega prava, vsklajevanja z mednarodnimi
ureditvami, aktivnosti na področju označb porekla blaga,
predvsem pa zaradi izrednega povečevanja števila nacionalnih in tujih patentnih prijav ter prenosa tovrstnih pravic iz
nekdanje Jugoslavije.

- začela pripravljati evalvacijo (ovrednotenje) slovenske kulturne politike in zakonodaje, ki jo bo predstavila Svetu Evrope
v letu 1996. V smislu postopnega prilagajanja kulturnih dejavnosti v Sloveniji sprejetim mednarodnim standardom predlagala nekatere zakonske spremembe na posameznih področjih, ki utegnejo sicer povzročiti tudi finančne posledice. Tako
bodo nekatere nove določbe Zakona o zaščiti avtorskih in
njim sorodnih pravic ter Zakona o arhivskem gradivu terjale
nekatere finančne obveznosti, ki pa jih bomo poskušali uporabiti za razvoj slovenske kulture. Z vzpostavitvijo še dveh
javnih skladov: za knjigo in za ljubiteljske dejavnosti bo
država svoje neposredne pristojnosti prenesla na obstoječe
subjekte programiranja in financiranja na teh dveh področjih,
kar ustreza naravi oz. odprtosti teh dveh področij;

Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO v letu 1995
nadaljuje s širokim programom sodelovanja z UNESCOvo
centralo in nacionalnimi komisijami drugih držav.
V celoti delovanja Ministrstva za znanost in tehnologijo bo
glede na predvidena proračunska sredstva ter zaradi gibanja
plač in materialnih stroškov mogoče v letu 1995 zagotoviti
nižji skupni obseg programov kot v letu 1994. S tem se nujno
sproža vprašanje prerazporeditve sredstev med programi.
35 MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Uvod

- načelno upoštevala usmeritev, da je potrebno sanirati in
izboljšati položaj na nekaterih področjih dejavnosti, ki so
v zadnjih letih (pretežno od leta 1991, za katerega je značilen
zelo velik padec vrednosti sredstev za kulturo do danes) prišle
v položaj, ki je kritičnejši kot pri drugih dejavnostih in zaradi
svoje nesorazmernosti ne ustrezajo principu skladne(jše) razvitosti kulturnih dejavnosti nasploh. Tudi za letos ocenjujemo,
da gre za naslednja področja: varstvo kulturne in naravne
dediščine, knjižničarstvo oz. v njegovem okviru nakup knjižničnega gradiva, filmska produkcija, deloma tudi založništvo,
kjer so ukrepi v letu 1994 sicer zaustavili nadaljnje slabšanje
položaja, niso pa prinesli potrebnega razvojnega zamaha. Žal
tudi letos tega ne bo;

Na področju kulture je bilo v letu 1994 izoblikovanih, deloma
pa tudi sprejetih nekaj sistemskih dokumentov, s katerimi se
kulturna politika Slovenije, ki dosedaj ni imela pravih zakonskih podlag, instrumentalizira na podoben način kot na drugih področjih ti. družbenih dejavnosti. Gre za naslednje
bistvene dokumente:
a) Zakon o zagotavljanju javnega Interesa na področju kultura, ki postavlja osnovne vzvode organiziranosti in financiranja na področju kulture, skupaj z drugimi zakonskimi predlogi. ki so deloma že v parlamentu (in predvidevajo določene
spremembe v sedanji organiziranosti področja), pa predstavlja zakonski okvir proračunskega financiranja tega področja;

- prednostno upoštevala delovanje in nadaljnji razvoj mreže
javnih zavodov in drugih subjektov, katerih ustanovitelj je
država oz. skupaj z njo tudi lokalne skupnosti, pri čemer bo
v skladu z zakonskimi opredelitvami izoblikovala normative in
standarde dejavnosti in na ta način postopoma prešla na
projektno financiranje javnih zavodov. V letu 1995 bo pozornost ministrstva poleg tega še naprej namenjena vzpodbujanju kvalitetnega dela in racionalnemu izkoriščanju zmogljivosti teh javnih zavodov; razširjanja sedanje mreže javnih ustanov ne predvidevamo. Z začetkom delovanja Uprave RS za
varstvo kulturne dediščine se bo začelo smotrneje zaokroževati tudi področje delovanja javnih služb na tem področju;
z lociranjem oz. vzpostavitvijo ustreznih matičnih služb za
nepremično in premično kulturno dediščino, arhive in spložnoizobraževalne knjižnice bo preko sistema ustreznih strokovnih navodil in priporočil mogoče zagotoviti večjo enotnost
odločitev in ukrepov;

b) Zakon o slovenskem filmskem skladu, ki ob zgoraj omenjenem zakonu predstavlja način organiziranja in financiranja
slovenske filmske dejavnosti;
e) Osnova za oblikovanja slovenskega nacionalnega kulturnega programa, ki sta ga obravnavala in usmeritve potrdila
slovenska vlada in Državni zbor ob drugem branju zakona
o zagotavljanju javnega interesa na področju kulture.
Čeravno gre v bistvu za celovito informacijo o odprtih vprašanjih in načinih njihovega razreševanja na področju kulture, iz
česar naj bi letos nastal nacionalni kulturni program, je dokument vsekakor nujno potrebno upoštevati ob nastajanju
državnega proračuna.
Vlada Slovenije in Državni zbor sta hkrati z nekaterimi svojimi
stališči in konkretnimi sklepi nesporno dokazala, da se jasno
zavedata nujnosti nadaljnjega kulturnega razvoja, ki mora
slediti celotnemu družbenemu razvoju. Opozarjamo na
naslednje sklepe;

- določeno, vendar zgolj minimalno povečevanje vloge mednarodnega sodelovanja oz. vključevanja Slovenije v mednarodne projekte in organizacije, kjer se kažejo velike možnosti,
ki jih je treba izkoristiti. Sem logično sodi tudi izboljšanje
organizacijskih sposobnosti pri vseh nosilcih sodelovanja,
povečanje števila mednarodnih projektov, kjer bi bila Slovenija lahko koristen koordinator oz. nosilec, pri bilateralnih
odnosih pa restriktivnejše in selektivnejše izbiranje predlogov
in projektov, s katerimi se je mogoče afirmirati in promovirati
v tujini.

- podpora varstvu naravne in kulturne dediščine ob sprejemanju proračuna 1994 s posebnimi amandmaji;
- dodelitev večjega del prostorov bivše vojašnice na Metelkovi (južni del) za potrebe reševanja nacionalnih kulturnih
ustanov ter nakup objekta Pristava na Bledu za kulturne in
promocijske naloge države.
Pomembna sprememba glede na prejšnja leta je na dosedanjem področju kulture nastala tudi z uveljavitvijo novega
Zakona o organiziranosti in pristojnostih ministrstev, s katerim so na področje Ministrstva za okolje in prostor prenešene
naloge varovanja precejšnjega dela naravne dediščine razen
ti. oblikovane narave in ti. kulturnih krajin, ustrezno prerazdeIjene pa so tudi finančne obveznosti za financiranje teh nalog.
Pač pa bo Ministrstvo za kulturo v naslednjem obdobju predporočevalec, it 17/1

3. Vsebinska opredelitev nekaterih programov
Z vidika v prejšnjem poglavju podanih temeljnih usmeritev se
v letu 1995 pojavlja nekaj nalog, ki bi jih bilo potrebno bodisi
nadgraditi, bodisi postaviti na novo ali pa vsaj delno spremeniti, da bi postopoma le dosegali zastavljene cilje. Gre predvsem za naslednje stvari:
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položaja, kjer bi obračunavanje tega davka na osnovi izposojenih knjig večino denarja odvedlo v tujino, smo predlagatelji
predlagali zagotovitev teh sredstev v proračunu in njihov
namenski odvod v sklad za pospeševanje založništva oz. fond
za knjigo, ko bo le-ta ustanovljen;

a) Začetek delovanja slovenskega filmskega sklada In
v zvezi s tem postavl|an|e novih produkcijskih osnov za
slovenski film.
Situacija je zdaj taka, da bo proračun za proizvodnjo slovenskih celovečernih filmov tudi za leto 1995 za dobro polovico
obremenjen z izpeljavo obveznosti iz leta 1994, kar pomeni
okrog 180 mio SIT. Predlagana sredstva za leto 1995, ki so
nominalno nižja od lanskih, ne omogočajo izboljšanja lanskih
osnov, saj je z njimi mogoče zagotoviti le začetek snemanja
1 novega celovečerca.

- posledica Zakona o arhivskem gradivu, ki bo sprejet v prvi
polovici leta, je dolžnost države, da skrbi in odkupuje določena arhivska gradiva, ki so posebej dragocena za državo.
- posledica Zakona o pogojih opravljanja reproduktivne
audio in video dejavnosti je dolžnost registriranja vseh izdanih edicij v Narodni in univerzitetni knjižnici, kar pomeni 1 na
novo zaposlenega delavca v tej ustanovi (planirano v okviru
redne dejavnosti). Sistem evidentiranja in oblikovanja strokovnih mnenje ter preverjanj pa bo zahteval določena sredstva iz materialnih stroškov Ministrstva.

b) Organizacija Uprave za varstvo kulturne dediščine in
Inšpekcije za kulturno dediščino ter nadaljevanje sanacije
ogroženih kulturnih spomenikov.
Z novim zakonom o organiziranosti in pristojnostih ministrstev je kot organ v sestavi predvidena Uprava za varstvo
kulturne dediščine. Ne gre zgolj za rutinsko preimenovanje
Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine (pri
čemer se je resor varstva naravne dediščine prestavil v okvire
Zavoda RS za varstvo narave pri Ministrstvu za okolje in
prostor), marveč za vzpostavitev uprave s štirimi temeljnimi
resorji: za nepremično dediščino, za premično dediščino in za
arhive z ustreznimi matičnimi službami, o katerih sta za premično in nepremično dediščino v bistvu matični službi na
novo postavljeni. Ob dejstvu, da bo nova organiziranost zahtevala nekoliko večja sredstva za delo, je potrebno kadrovsko
povsem na novo ekipirati še inšpekcijo.

f) Izboljševanje prostorskih in tehničnih pogojev javnih
zavodov in drugih projektov s področja kulture - nekatere
nove naloge:
Ob že začetih večjih naložbah nacionalnega področja, s katerimi pa ni bilo mogoče zaustaviti splošnega trenda postopnega zaostajanja prostorskih in tehničnih možnosti za opravljanje dejavnosti, je potrebno opozoriti na nujen začetek
naslednjih novih nalog:
- postopno usposabljanje južnega dela bivše vojašnice na
Metelkovi za potrebe Slovenskega etnografskega muzeja in
potrebe Moderne galerije in Narodnega muzeja:
- odkup objekta Pristava na Bledu za potrebe kulturnih
dejavnosti (fondacija Ciuha) in promocijskih dejavnosti za
potrebe države;
- usposabljanje bivše vojašnice na Roški za potrebe Zgodovinskega arhiva Ljubljana in Restavratorskega centra Slovenije;
- odkup prostorov za potrebe Notranjskega muzeja Postojna
(vezano na kandidaturo Krasa za vpis v listo svetovne kulturne
dediščine).

Lanski rezultati povečanja sredstev za varstvo spomenikov in
intervencije se je izkazalo za smotrno in je premaknilo varstvo
najbolj ogroženih spomenikov z mrtve točke. Letos bomo
ostali na finančno enaki osnovi.
c) Saniranje odkupa knjižničnega gradiva in nadaljevanje
vzpostavljanja knjižnično— informacijskega sistema: zaradi
povečanja potrebnih sredstev za delovanje informacijskega
sistema COBISS je za lansko leto obljubljena sanacija odkupa
knjižničnega gradiva praktično v celoti propadla. V letu 1994
slovenske splošnoizobraževalne knjižnice niso presegle zelo
slabih osnov leta 1993, tako da je izpolnjevanje standarda za
nakup knjižnega gradiva (1 nova knjiga na 5 prebivalcev)
s strani države znašal med 17- 20% (namesto 70%!). Tudi
letos bistvenejšega izboljšanja na tem področju še ni mogoče
zagotoviti.

4. Vsebinska obrazložitev nekaterih drugih proračunskih
postavk
Pod tem poglavjem želimo opozoriti na nekatere posebnosti,
ki smo jih morali vgrajevati v letošnji proračun. Gre predvsem
za naslednje:

d) Vključevanje v mednarodne Integracije in kulturno sodei lovanje s tujino

a) Različni, vendar dokaj veliki In pomembni prenosi posameznih postavk zaradi novih organizacijskih okvirov, novih
porazdelitev pristojnosti ali zaradi funkcionalnih razlogov.

Gre za uresničevanje strateško pomembnih načrtov večjega
navezovanja Slovenije na UNESCO in Svet Evrope, kjer bodo
določena sredstva terjali nekateri posebni projekti (Po meniških poteh, evalvacija kulturne politike- planirana v okvirih
raziskovalnih nalog, evalvacija spomeniškovarstvenih strok in
prommocija kulturne dediščine- vse Svet Evrope, ter akcije
za vključevanje treh slovenskih znamenitosti na listo svetovne
kulturne dediščine, nekatere obletnice filma, skrb za video
dediščino- vse UNESCO), pa tudi dodatno vključevanje
v nekatere asosciacije teh organizacij (Euroimages, fondi za
kulturno dediščino). Nadalje so letos v pripravi ali izvedbi
naslednji veliki projekti mednarodnega sodelovanja: regionalni simpozij zborovske glasbe v Ljubljani, priprava skupne
češko- slovenske razstave o Jožetu Plečniku v Pragi 1996 (ki
bo letos terjala največ sredstev). Vse to bo izvedljivo le ob
predpostavki, da večji del stroškov nekaterih dologoročnih
projektov preložimo na naslednje leto.

Izvedli smo natančne in čiste prenose nalog in ustreznih
sredstev, računanih na osnovi proračuna 1994. Gre za naslednje večje prenose:
- prenos zaradi določil Zakona o organizaciji in pristojnostih
ministrstev, ki je uzakonil pristojnost za varovanje večjega
dela naravne dediščine (razen oblikovane narave in kulturnih
krajin) na Ministrstvo za okolje in prostor. Prenešena so
sredstva za večino postavk naravne dediščine in sredstva,
potrebna za plače in materialne stroške zaposlenih na tem
področju. Pri tem na nivoju države ti delavci dejansko prehajajo v Upravo RS za varstvo narave, v regionalnih zavodih za
varstvo naravne dediščine pa ostajajo v sedanjih oblikah
organiziranosti, vendar sredstva za izvajanje njihovih nalog
ustrezno prenašamo na Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo
tako financiralo del nalog teh zavodov.

e) Nove obveznosti, ki so jih državnemu proračunu naložili
novosprejeti zakoni.
Gre predvsem za naslednje zadeve:

- prenos zaradi notranje prestrukturacije samega Ministrstva
za kulturo (tudi na osnovi Zakona o organiziranosti in pristojnostih ministrstev), ki bo v svoj novi organ v sestavi: Upravo
RS za varstvo kulturne dediščine prenesel vse naloge s tega
področja. Gre za prenose sredstev plač in pripadajočih materialnih stroškov za 4 delavce Ministrstva in 3 delavce Arhiva
RS, ki prehajajo na Upravo, ter ustrezna sredstva za opravljanje nalog s teh področij, razen sredstev opravljanja progra-

- posledica Zakona o varstvu avtorskih in njim sorodnih
pravic bo tudi ti. knjižnična tantiema, na osnovi katere bodo
morale knjižnice - tako kot v državah z sodobno avtorsko
zakonodajo - odvajati določen del sredstev kot odškodnino
avtorjem za izposojene knjige. Zaradi specifike slovenskega
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skega sklada). V okviru ministrstva ostajajo sredstva za mednarodno in promocijsko dejavnost na tem področju.

mov javnih zavodov s področja kulturne dediščine in Narodne
in univerzitetne knjižnice, ki zaradi skupnih kriterijev in
enotne evidence ostajajo na postavkah v okviru Ministrstva za
kulturo.

b) Druge posebnosti:
- združili smo vse prejšnje postavke Dotacije javnim zavodom in ustanovam, ki jih sicer financiramo na osnovi meril,
veljavnih za javne zavode. Ker gre za različne sisteme valorizacij in spremljanj porabe in rasti stroškov, je primerno ohraniti večji manevrski prostor za eventualno izravnavo med
dajevnostmi.
- v postavki Dotacije in plačila storitev javnim zavodom in
ustanovam, ki zajemajo nedvomno zelo pomembne sklope ti.
posebnih projektov, smo poskušali slediti strateškim usmeritvam kulturne politike, vendar nam višina sredstev tega ni
razvidneje omogočila. Edinole nekatere maloštevilne prednostne naloge so lahko doživele realno povečanje sredstev;

- prenosi z nekaterih postavk, zlasti mednarodnega sodelovanja, na postavke materialni stroški Ministrstva in obeh njegovih organov v sestavi. Gre za prenos, ki ga utemeljujejo
funkcionalni razlogi, zlasti članstvo v vladnih komitejih mednarodnih organizacij UNESCO in Sveta Evrope, ki terja obravnavanje teh dolžnosti kot strošek ministrstva oz. njegovih
•organov in ustrezno sklepanje aranžmajev oz. oblikovanje
dokumentov. Enako obravnavo terjajo nekatere druge naloge,
zlasti raziskovalne in ekspertne študije, katerih naročnik je
ministrstvo zaradi povsem tekočih potreb. Opozarjamo, da
seveda ne gre za udeležbe na sestankih, ki bi jih zagotavljali le
vladni uslužbenci, marveč normalno financiranje in udeležbo
ekspertov, umetnikov in drugih strokovnjakov za posamezna
področja - enako kot je bilo to dosedaj, vendar za izrecne
potrebe slovenske države.

- pri investicijah in investicijskem vzdrževanju smo upoštevali dejanske izračune projektov, pri investicijah, ki se nadaljujejo, pa prevzete obveze (ki smo jim priračunali ustrezne
deleže lokalnih skupnosti). Na tem področju so potrebe in
pritiski največji, tako da tudi realno povečana sredstva na tem
področju ne zagotavljajo bistvenejšega izboljšanja, marveč le
sanacijo najbolj ogroženih problemov.

- prenos, ki je nastal zaradi ustanovitve Slovenskega filmskega sklada, zaradi česar prenašamo praktično vsa sredstva,
potrebna za produkcijo filmov oz. kinematografijo (nacionalni
filmski studio Viba film, samo delovanje slovenskega film-
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na podlagi postavk, vključenih v predlog proračuna Republike Slovenije (objavljen v Poročevalcu Državnega zbora
RS, št. 11 z dne 3. aprila 1995).

V prilogi Računsko sodišče dostavlja Državnemu zboru
obrazložitev proračunskega zahtevka Računskega
sodišča Republike Slovenije za leto 1995, ki je pripravljen

Z zakonom o Računskem sodišču, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/94, je bil ustanovljen nov
državni organ - Računsko sodišče Republike Slovenije in
s tem nov proračunski porabnik, ki je pričel z delom 1.
februarja tega leta. Zakon in ustava definirata Računsko
sodišče kot najvišji organ nadzora državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe, ki je pri svojem delu
neodvisno in vezano na ustavo in zakon. Zakon natančneje
določa pristojnosti Računskega sodišča v III. poglavju, kjer
navaja osebe, ki jih Računsko sodišče lahko nadzira, ter
naloge, ki jih opravlja. Med drugim zakon določa, da Računsko sodišče:

sodišča in generalni sekretar so zaposleni od 1. februarja
1995).

- nadzoruje zakonitost, namembnost ter gospodarnost in
učinkovito rabo sredstev javnih financ,

Ta sredstva predstavljajo plače za 65 zaposlenih. Za 55 zaposlenih so plače načrtovane po določilih zakona, ki ureja to
področje za delavce v državni upravi (ki bodo predvidoma
pričeli z delom na Računskem sodišču po 1. juniju). Vključena
so tudi sredstva za druge osebne prejemke ter prispevki
delodajalca ter sredstva za delovno uspešnost.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev posameznih postavk
Računskega sodišča, ki so bile vključene v predlog proračuna
Republike Slovenije (objavljen v Poročevalcu Državnega
zbora Republike Slovenije št. 11 z dne 3. april 1995):
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI
Za plače zaposlenih na Računskem sodišču bomo v letu 1995
potrošili 324,500.000,00 SIT.

- nadzoruje zakonitost posamičnih aktov o izvrševanju proračunov in finančnih načrtov,
- predhodno revidira in revidira računovodske izkaze proračunov in drugih uporabnikov javnih financ,

2.MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI

Pristojnosti Računskega sodišča zahtevajo tudi ustrezno
opremljenost institucije (tako kadrovsko kot tudi prostorsko).
Leto 1995 je prvo leto delovanja Računskega sodišča, ko bo
treba najprej postaviti organizacijske temelje, vzporedno
s tem pa opravljati tudi osnovno nalogo Računskega sodišča,
nadzor nad porabniki javnih sredstev. Po programu dela
Računskega sodišča bo Računsko sodišče v letu 1995 opravljalo redne in občasne nadzore v obsegu, ki bo v veliki meri
odvisen od zaposlovanja revizijskih delavcev.

Materialni stroški (planirana sredstva v višini 37,000.000,00
SIT) so med drugim namenjeni kritju najemnin za poslovne
prostore. Računsko sodišče bo do konca junija 1995 poslovalo v najetih poslovnih prostorih, kjer znašajo mesečni stroški vzdrževanja skupaj z najemnino 1,200.000,00 SIT. Sredstva
so namenjena tudi za povračilo osebnih prejemkov (regres za
prehrano, prevoz z dela in na delo, dnevnice, drugo). Revizijski delavci Računskega sodišča bodo večino svojega dela
opravljali na terenu - pri nadzorovanih osebah, zato bo
precejšen del sredstev potreben za kritje stroškov za službena
potovanja. Na postavki materialni stroški so predvidena tudi
sredstva za plačilo zavarovanj, vzdrževanje zgradbe in plačilo
drugih storitev.

V letu 1995 načrtujemo, da bomo zaposlili vsaj 35 revizijskih
delavcev ter 15 drugih delavcev (podporno osebje). Skupaj
s člani Računskega sodišča in generalnim sekretarjem bomo
imeli do konca leta 1995 65 zaposlenih. Večino delavcev
bomo zaposlili po 1. juniju 1995 (8 članov Računskega

Drugi odhodki za delo na drugih področjih (v višini
16,000.000,00 SIT) predstavljajo planirana sredstva za stroške
pri navezovanju stikov s sorodnimi ustanovami v tujini. Letos
bomo navezali stike s sosednjima državama - Avstrijo in
Nemčijo ter z njima vzpostavili sodelovanje predvsem z name-

- nadzoruje pobiranje javnih dajatev,
- svetuje javni upravi ter opravlja druge naloge
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3. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

nom izobraževanja revizijskih delavcev Računskega sodišča.
Včlanili se bomo v INTOSAI, mednarodno organizacijo vrhovnih nadzornih institucij s sedežem na Dunaju. Navezali bomo
stike z ustreznimi institucijami Evropske unije z namenom
harmonizacije našega dela z delom Evropske unije na tem
področju. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za
prevajanje tuje strokovne literature ter sredstva za pripravo
ustrezne domače strokovne literature.

Ker je Računsko sodišče nova inštitucija, ki je pričela z delom
v začetku letošnjega leta, je v proračunu za letu 1995 predviden večji obseg sredstev za zagotovitev pogojev za delo
Računskega sodišča.
Na postavki Nakup službenih stanovanj so predvidena sredstva v višini 89.730.000,00 SIT za nakup službenih stanovanj
za člane Računskega sodišča. Med imenovanimi člani Računskega sodišča je pet članov, ki nimajo stalnega bivališča
v Ljubljani (oziroma v razdalji 60 km iz Ljubljane), zato jim
pripada službeno stanovanje zagotavljati sami, načrtujemo
v letošnjem letu nakup petih stanovanj za člane Računskega
sodišča (s planiranimi sredstvi za delno opremo le-teh). Za
ostale zaposlene ni predvideno reševanje stanovanjskih vprašanj v tem letu.

Skladno z zahtevo zakona o Računskem sodišču, ki določa,
da predsednik Računskega sodišča izda revizijske standarde
za delo Računskega sodišča, bomo del sredstev na postavki
Raziskovalne naloge (ki znaša 25,000.000,00 SIT) porabili za
pripravo le-teh v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami na
tem področju in na podlagi mednarodnih revizijskih standardov. Del sredstev bo namenjen aplikativnim nalogam
s področja priprave in uvajanja normativov pri porabi javnih
sredstev ter izgrajevanju metodike revidiranja.

Eden osnovnih pogojev za delo Računskega sodišča bo tudi
ustrezna informatizacija poslovanja in s tem povezan nakup
strojne opreme za zaposlene, pri čemer je treba predvideti
ustrezno opremo za revizijske delavce, ki bodo pretežno
opravljali delo na terenu (predvidena sredstva v višini
25.000.000,00 SIT). Ker ocenjujemo, da ta sredstva ne bodo
zadostovala, bomo najverjetneje del sredstev za potrebe
informatizacije potrošili iz postavke »Nakup službenih vozil«.

Zakon o Računskem sodišču določa, da ima lahko Računsko
sodišče za opravljanje posameznih strokovnih opravil tudi
neodvisne strokovnjake in izvedence za posamezna področja.
Ker ocenjujemo, da v letu 1995 Računsko sodišče še ne bo
imelo zadosti svojih delavcev, še posebej pa ne za posamezna
specifična področja planiramo sredstva za angažiranje zunanjih strokovnjakov v višini 50,000.000,00 SIT.

Narava dela revizijskih delavcev zahteva, da jim omogočimo
tudi službena vozila, pri čemer planiramo
nakup avtomobilov
manjše zmogljivosti (do 1600 m3), ne načrtujemo pa nakupa
službenih vozil za člane Računskega sodišča.

Poslovnik Računskega sodišča določa, da morajo imeti revizijski delavci Računskega sodišča (razen revizijskega asistenta) opravljen strokovni izpit, ki je določen s pravilnikom
Predsednika Računskega sodišča. Državna revizija se namreč
v nekaterih elementih bistveno razlikuje od komercialne revizije, zato ne zadošča zgolj izobraževanje za revizorje po
zakonu o revidiranju. Izobraževanje za revizijske delavce
Računskega sodišča (za 40 delavcev) bo izvajala zunanja
inštitucija. Poleg izobraževanja za opravljanje strokovnega
izpita za revizorja Računskega sodišča so na postavki Izobraževanje (sredstva v višini 40,000.000,00 SIT) predvidena tudi
sredstva za izobraževanje revizijskih delavcev pri tujih sorodnih inštitucijah.

Kot je bilo povedano že uvodoma, smo trenutno v 2najetih
prostorih na Dunajski 51, ki ne ustrezajo (samo 340 m ) in ne
omogočajo, da bi lahko začeli zaposlovati. Po sklepu Vlade
Republike Slovenije so Računskemu sodišču dani na razpolago poslovni prosotri na Prežihovi 4 (kjer se nahaja del
Ministrstva za obrambo). Po njihovi izselitvi bo treba zgradbo
obnoviti in delno preurediti, za kar je namenjenih
40.000.000,00 SIT. Prav tako je treba prostore opremiti s pisarniško opremo (v ta namen je predvidenih 35.000.000,00 SIT).
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i Državni zbor Ri
p.o.. Dunajska 5.

Dflavni zbor Republike
tolarjev (brez poštnine) zadeve teleton (061)

i, Subičeva 4, telefon (061) 12 61-222 - Tlak: DP Delo - Tisk časopisov
ontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor
(215). Številka takaa: (061) 12 58-173.

