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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člene* poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega .zbora in delovnih telesih sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 141. seji dne 4. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1994,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku, ker je uveljavitev tega zakona pogoj za
izvrševanje državnega proračuna za leto 1995.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da odloča o predlogu zakona na isti
seji. na kateri bo sprejemala državni proračun, tako da
bosta druga in tretja obravnava opravljeni po sprejetju
državnega proračuna.

- Mi tja GASPARI, minister za finance,
- Aridrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
finan c:e,
- Miilojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finan c:e,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Helena KAMNAR, državna podsekretarka v Ministrstvu
za finance.
blike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve
zako na o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1995

UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

2. PFl EDLOGI REŠITEV

Proračun Republike Slovenije se za vsako leto določa v proračunu Republike Slovenije za tozadevno leto, njegovo oblikovanje ter izvrševanje pa je določeno z zakonom o financiranju
javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 52/92, 7/93
in 43/93) in letnim zakonom o izvrševanju proračuna.

V nail elu naj bi za izvrševanje proračuna veljala enaka načela
kot v | jreteklem letu. Predložene so le nekatere spremembe, ki
so pciUrebne za nadaljnje izboljšanje proračunskega financiranja tor tiste spremembe, ki izhajajo iz drugih posebnih zakonov, k i so bili sprejeti v zadnjem letu - npr.: zakon o financiranju c>l)čin ali zakon o računskem sodišču.

Tako je bil za leto 1994 sprejet zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 1994, v katerem je bil določen
način izvrševanja proračuna za leto 1994, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter državnim premoženjem in
dolgovi. Ker je bila z navedenim zakonom dokaj konsistentno
urejeno vprašanje izvrševanja proračuna, menimo, da je za
izvrševanje proračuna v letošnjem letu potrebno samo dopolniti veljavni zakon, spremeniti pa je potrebno tista določila, ki
izhajajo iz vsakoletnega državnega proračuna - npr. člen, ki
določa obseg možnega zadolževanja v posameznem letu.

Zaradi učinkovitejšega izvrševanja proračuna je potrebno
dopo lniti oziroma spremeniti nekatere določbe zakona tako,
da Uodo nesporne za uporabnike proračuna. Tako je
potre ilono določiti, da uporabniki izkazujejo v svojih letnih
načrl i h celotno vrednost nabav ne glede na način financiranja
te na bave. Drugačna ureditev naj bi bila dopuščena le v primeru nabav, namenjenih za temeljne razvojne programe na
področju obrambe, na podlagi posebnega zakona.
Zaradi nemotenega financiranja, predvsem investicij, naj bi
uporabniki smeli prevzemati iz naslova investicijskih izdatkov
obve rnosti za prihodnja leta v višini 50% teh sredstev v tekočem letu.

Glede na to, da 93. člen zakona določa zadolžitev v letu 1995,
ki je posledica v proračunu sprejetih odhodkov, predlagamo,
da se obravnava predloga zakona opravi takoj po sprejetju
proračuna na istem zasedanju državnega zbora. S tem bo
omogočeno izvrševanje proračuna za leto 1995, saj je v proračunu Republike Slovenije za leto 1995 določeno, da proračun
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-

Jasni 3 je je potrebno določiti obveznosti uporabnikov pri izvrševan ju bilance prihodkov in odhodkov iz naslova lastne
dejavnosti ter podlago za uporabo postavk sprememb med
3
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4. člen

letom in postavke »Sredstva PHARE«, ki se nana šajo na
sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi iz pr< oračuna
Evropske unije, za izvrševanje dogovorjenih prograrr tov.

V 6. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki
se glasi: »Zavarovanje predplačil ni potrebno pri dogovarjanju oddaje dobav in storitev, katerih pogodbena vrednost ne
presega 500.000 tolarjev.«

Zaradi določenih sprememb v načinu plačevanja n ekaterih
izdatkov je potrebno spremeniti določbe, ki se nancišajo na
izplačilo plač v državnih organih, upoštevati nove upe >rabnike
proračuna ter določiti ravnanje uporabnikov v primei u pridobitve osnovnih sredstev.

5. člen
V 7. členu se besedilo drugega stavka v prvem odstavku
nadomesti z besedilom, ki se glasi:

Zaradi manjših materialnih možnosti, kot tudi različn ega statusa posameznih uporabnikov, je potrebno dopolniti i določbe,
ki se nanašajo na sredstva za amortizacijo, saj se sredstva
upravnih organov združujejo na postavkah Servisa skupnih
služb vlade.

»Prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov ne
smejo presegati 50% sredstev v tekočem letu, iz naslova
drugih namenov pa 25% sredstev.« Za drugim odstavkom se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Zaradi sprejetega zakona o financiranju občin je piotrebno
črtati člene, ki se nanašajo na zagotavljanje sre( Istev za
finančno izravnavo v občinah. Dodan pa je člen, ki občinam
prejemnicam finančne izravnave, nalaga porabo sre dstev za
zagotovljeno porabo v skladu s sprejetimi merili.

»Prevzete obveznosti iz prvega odstavka uporabniki vključijo
v proračun leta, na katerega se nanašajo.«
6. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedi: »31. januarja« nadomestita z besedama: »28. februarja«.

Enotno upravljanje s sredstvi na računih proračuna i ter računih uporabnikov narekuje spremembe v razpolaganji j s sredstvi na računih in s samimi računi uporabnikov.

V šestem odstavku se besede: »tekočega leta, za preteklo
leto« nadomestijo z besedama: »prihodnjega leta.«.

Upravljanje z državnim dolgom in uresničevanje zako na, ki se
nanaša na obveznost nekaterih pravnih oseb, da ii :vršujejo
nakup državnih vrednostnih papirjev, zahteva dopoln itev ureditve tako, da bo možno predčasno vračilo državnih dolgov.

7. člen
V 20. členu se za besedami: »spremembe med letom« doda
besedilo: »in postavki sredstev PHARE«. Na koncu člena se
doda nov stavek, ki se glasi: »Sredstva se razporejajo na
podlagi odločb ministra za finance.«

Zaradi sprejetja zakona o merilih in postopku za dajanje
poroštev Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 21/95) je p iotrebno
spremeniti zakon v tem delu.

8. člen

Zaradi omejenih finančnih možnosti države je potreb no določiti, da se sredstva za uresničevanje nacionalnih pr< »gramov
in posebnih zakonov zagotavljajo le v znesku, dol očenem
v proračunu, ne glede na znesek, ki je sicer določen v1 programih oziroma zakonih.

V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva iz prejšnjega odstavka se med letom razporejajo na
ustrezne postavke pri upravnih organih.«
9. člen

V skladu z zakonskimi pooblastili je potrebno dole ičiti tudi
znesek zadolžitve in znesek možnih poroštev.

V 27. členu se črta drugi odstavek.

Dodelane so kazenske določbe, ki zaostrujejo odg« tvornost
proračunskih uporabnikov pri izvrševanju proračuna .

10. člen
V 28. členu se v prvem odstavku besedilo: »23. in 25. člena
tega zakona« nadomesti z besedilom: »23., 24. in 25. člena
tega zakona«.

3. FINANČNE POSLEDICE
Predlog zakona nima neposrednih finančnih posledi< c. Z uveljavitvijo zakona se bo omogočilo izvrševanje pr oračuna
Republike Slovenije v letu 1995.

Črtata se drugi in tretji odstavek.
11. člen

BESEDILO ČLENOV

29. člen se spremeni tako, da se glasi:

1. člen

»Sredstva za investicijske izdatke, razen sredstev za informatizacijo, se uporabljajo v skladu z načrtom nabave zemljišč,
zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno
s pisarniško opremo, prevoznih sredstev ter investicijskega
vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: načrt nabav).

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Sloveni je za leto
1994 (Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1994) se \ r naslovu
za letnico »1994« doda besedi: »in 1995«.
2. člen

Vlada določi načrt nabav na predlog:

V 1. členu se za letnico »1994« doda besedi: »in 19! )5«.

- Servisa skupnih služb vlade - za upravne organe in druge
uporabnike, razen za Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo;
- Ministrstva za zunanje zadeve - za diplomatsko-konzularna predstavništva;
- Ministrstva za pravosodje - za pravosodne organe in
kazensko-poboljševalne zavode;
- Ministrstva za notranje zadeve;
- Ministrstva za obrambo.

3. člen
V 5. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki s e glasita:
»Uporabniki v svojem letnem finančnem načrtu izkažejo
celotno vrednost nabav.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se nabave i za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih si il izkazujejo v skladu s posebnim zakonom, nabave poslovni h prostorov diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidi sne veleposlanikov in šefov misij ter stanovanj generalnih kor izulov pa
se izkazujejo v letnem finančnem načrtu v znesku, l< ;j je enak
odplačilom najetih posojil.«
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Državni zbor, Predsednik Republike Slovenije, Ustavno
sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic določijo načrt nabav in ga posredujejo vladi.
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Sredstva po načrtu nabav iz prve alinee drugega odstavka
tega člena se zagotavljajo na postavki Servisa skupnih služb
vlade.

20. člen
V 71. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvrševanja načrta nabav, morajo vlada, Državni zbor, Predsednik
Republike Slovenije, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in
Varuh človekovih pravic v 30 dneh po sprejemu proračuna
spremeniti načrt nabav.

»Ministrstvo za finance kupuje in prodaja dr avne vrednostne
papirje neposredno ali preko organiziranega trga vrednostnih
papirjev.«
21. člen
V 73. členu se v prvem odstavku za besedami: »Vlada lahko
odloča o« doda besede: »predčasnem vračilu,« ter doda nova
prva alinea, ki se glasi:

Osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi načrta nabav, se
izkazuje v premoženjski bilanci uporabnika, ki je osnovno
sredstvo pridobil.«

»- če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega
ravnotežja«.
Dosedanja prva in druga alinea postaneta druga in tretja
alinea.

12. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za besedama: »ustavnega
sodišča« postavi vejica in doda besedi: »računskega sodišča«.

V drugem odstavku se črta besedilo: »o reprogramiranju
državnih dolgov«.

Črta se zadnji odstavek.
13. člen

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

V 31. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Uporabnikom se zagotavljajo sredstva za
amortizacijo do višine, ki je zagotovljena s proračunom.«
Črta se drugi odstavek.

»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se lahko
predčasno vnovči državni dolg do Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, če je to potrebno zaradi izvajanja
obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.«

Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

14. člen

V petem odstavku se za besedama: »O reprogramiranju«
doda besede: »in o predčasnem vračilu«.

V 35. členu se v prvem odstavku za besedama »vzdrževalna
dela« postavi vejica in doda beseda »subvencije«.

22. člen
V 74. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

15. člen

23. člen

Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi:
Črta se 75. člen.

36. a člen

24. člen

Občine, ki prejemajo sredstva za finančno izravnavo, uporabljajo sredstva proračunov za kritje odhodkov iz naslova zagotovljene porabe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 20.
člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).«

V 76. členu se v prvem odstavku črta besedilo: »garancije,
potrjuje garancije (supergarancija) ali druge oblike«.

16. člen

25. člen

Črtajo se naslov poglavja »g) Zagotavljanje sredstev za
finančno izravnavo v občinah« in členi od 47 do 58.

V 77. členu se črta besedilo: »garancijo, supergarancijo ali
drugo obliko«, beseda »posojilojemalca« se nadomesti
z besedo »dolžnika«, besede »slu bi dru benega knjigovodstva« se nadomesti z besedami: »Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje«.

17. člen
V 61. členu se v prvem odstavku besedilo: »z Ministrstvom za
finance« nadomesti z besedilom: »s komisijo, ki jo imenuje
vlada«.

Na koncu člena se pika zamenja z vejico in doda besedilo: »če
vlada ne odloči drugače.«
~ 26. člen

18. člen

Za 79. členom se doda nov 79. a člen, ki se glasi:

V 62. členu se v prvem odstavku za besedama: »državnega
premoženja« doda besedilo:
»ter od odškodnin iz naslova zavarovanj«, za besedama: »za
nabavo« pa se doda beseda: »istovrstnih«.

»79. a člen

19. člen

Vrste in roke za vključitev prihodkov in odhodkov v bilanco
prihodkov in odhodkov ter način enotnega vodenja poslovnih
knjig in letnih poročil za proračun in uporabnike proračunskih sredstev predpiše minister za finance.«

V 66. členu se v prvem odstavku črta besedilo: »za katere vodi
računovodstvo Ministrstvo za finance«.

27. člen
Za 82. členom se doda nov 82. a člen, ki se glasi:

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Uporabniki odpirajo in odpravljajo račune le s soglasjem
Ministrstva za finance; na predlog Ministrstva za finance se
računi uporabnikov odpravijo tudi po uradni dolžnosti.«
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

»82. a člen
Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov,
s katerimi je določen poseben način financiranja posameznih
5
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javnih potreb, se v letu 1995 zagotavljajo v znesku, določenim
s proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim programom ali zakonom.«

Za nabavo poslovnih prostorov diplomatsko - konzularnih
predstavništev, rezidenc veleposlanikov in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, lahko Republika Slovenija v letu
1995 najame hipotekama posojila do višine 2.200 milijonov
tolarjev. Hipotekama posojila se lahko najamejo, če mesečna
anuiteta posameznega posojila ne preseže zneska mesečne
najemnine za navedene prostore.«

28. člen
Za 83. členom se doda nov 83. a. člen, ki se glasi:
»83. a člen

34. člen

Prihranke pri sredstvih za plače delavcev in funkcionarjev, ki
preostanejo uporabnikom na dan uveljavitve tega zakona,
uporabniki najpozneje do predložitve periodičnih obračunov
za obdobje januar - junij 1995 prenesejo v proračun.«

Za 94. členom se dodata nova 94 a. člen in 94. b člen, ki se
glasita:
»94. a člen

29. člen

«Vlada lahko v letu 1995 odloča o dajanju poroštev v skupnem
znesku največ do 15.000 milijonov tolarjev.

V 84. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Od prihodkov proračuna za leto 1995, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se izloči 1.000.000.000 tolarjev
v rezerve Republike Slovenije.«

O izdanih poroštvih obvešča vlada dr avni zbor vsakih šest
mesecev.

V drugem odstavku se znesek »1.000.000.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »2.000.000.000 tolarjev«.

94. b člen

V tretjem odstavku se besedi »letu 1995« nadomesti z besedama »naslednjem letu«.

Vlada lahko v letu 1995 odloži plačilo davkov in prispevkov
v skladu s posebnim zakonom v skupnem znesku največ do
3.000 milijonov tolarjev.«

30. člen

35. člen

V 85. členu se v prvem odstavku za besedami »do zneska
100.000.000 tolarjev« doda besedilo, ki se glasi: »in v letu
1995 do zneska 200.000.000 tolarjev«.

V 95. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba uporabnika:
- če v roku ne predloži Ministrstvu za finance predloga
mesečnega finančnega načrta (11. člen);
- če proračunskim inšpektorjem ne nudi zahtevanih podatkov, listin in poročil, ki se nanašajo na inšpekcijski pregled
(42. člen);
- če v roku ne predloži Ministrstvu za finance premoženjske
bilance (60. člen).«

31. člen
Določbe 88., 90. in 91. člena se ne uporabljajo za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije za leto 1995.
32. člen
V 89. členu se besede: »do 31.12.1994.« zamenja z besedami:
»v koledarskem letu.«

36. člen

33. člen

Za 98. členom se doda nov 98. a člen, ki se glasi:

V 93. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se
glasijo: »Za kritje odhodkov proračuna za leto 1995 in odplačilo dolga se Republika Slovenija v letu 1995 lahko zadolži do
višine 23.000 milijonov tolarjev.

»98. a člen
Do vzpostavitve enotnega računovodskega izkazovanja se pri
upravnih enotah v proračunu izkazuje le razlika med prihodki
in odhodki iz naslova upravnih taks in nabave registrskih
tablic.«

V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po
zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994 - 2003 in dodatna zadolžitev za predčasno vnovčenje
državnega dolga, če je to potrebno za izvajanje obveznega
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

37. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 so
predložene nekatere spremembe obstoječega zakona, preko
katerih je moč izboljšati izvrševanje proračuna Republike
Slovenije in tisti členi zakona, ki se nanašajo na tekoče
izvrševanje proračuna v letošnjem letu. Prav tako so nekatere
določbe usklajene s predpisi, ki so bili sprejeti v tem obdobju.

tudi s sredstvi na računih tistih uporabnikov, za katere ne vodi
računovodstva. Zaradi istega razloga je predvideno, da uporabniki lahko račune odpirajo in odpravlajo le s soglasjem
Ministrstva za finance (19. člen).

2. V 3. členu predloga je določeno, da uporabniki izkazujejo
v svojih letnih načrtih celotno vrednost nabav ne glede na
način financiranja te nabave. Izjema je določena le za nabave
za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil,
ker je tovrstno izkazovanje določeno s posebnim zakonom ter
za najemanje hipotekarnih kreditov za financiranje nakupa
ambasad v tujini.

14. Z 21. členom predloga zakona se dopolnjuje prvotni 73.
člen zakona, ki se nanaša na upravljanje z državnim dolgom.
Z dopolnitvami je predloženo, da ob z zakonom določenih
pogojih, lahko država dolg odplača pred dospelostjo. Posebej
je določeno, da se lahko predčasno odplača dolg do Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in do
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če je to
potrebno zaradi izvajanja nalog obeh zavodov.

13. Zaradi sprejetega zakona o trgu vrednostnih papirjev je
v 20. členu dopolnjena določba prvotnega 71. člena.

3. V 4. členu je predvideno, da zavarovanje predplačil ni
potrebno pri dogovarjanju oddaje dobav in storitev, katerih
pogodbena vrednost ne presega 500.000 tolarjev, t. j. do
zneska, do katerega v skladu z 22. členom zakona ni potreben
javni razpis za oddajo del.

15. Zaradi sprejetja zakona o merilih in postopku za dajanje
poroštev Republike Slovenije (Ur. I. RS. št. 21/95) je spremenjeno besedilo sedanjega 74. člena zakona in črtan 75. člen.
16. V 27. členu je določeno, da se zaradi omejenih finančnih
možnosti države sredstva za uresničevanje nacionalnih programov in posebnih zakonov, s katerimi je določen poseben
način financiranja posameznih javnih potreb, zagotavljajo
v letu 1995 le v znesku, določenem v proračunu, ne glede na
znesek, ki je sicer določen v programu oziroma zakonu.

4. V 5. členu je predloženo, da smejo uporabniki, poleg že
uveljavljene ureditve, prevzemati iz naslova investicijskih
izdatkov obveznosti za prihodnja leta v višini 50% teh sredstev
v tekočem letu.
Na ta način je zagotovljeno neprekinjeno financiranje investicijskih programov v večletnem obdobju.

S takim določilom se ne postavljajo pod vprašaj rešitve in
usmeritve posameznih zakonov oziroma nacionalnih programov, pač pa bo s takim določilom moč izvršiti sprejete zakone
v nekoliko daljšem časovnem obdobju. Zaradi raznolikosti
zakonskih in programskih določil sodimo, da ni moč v tem
zakonu podrobneje določiti dinamike.

5. V 6. in 7. členu so predlagane dopolnitve izvrševanja proračuna, na podlagi katerih so jasneje določene obveznosti uporabnikov pri izvrševanju bilance prihodkov in odhodkov iz
naslova lastne dejavnosti ter podlaga za uporabo postavk
sprememb med letom in postavke »Sredstva PHARE«, ki se
nanašajo na sredstva, ki jih Republika Slovenija pridobi iz
proračuna Evropske unije za izvrševanje dogovorjenih programov.

17. V 29., 30. in 31. členu so izvršene dopolnitve veljavnega
zakona, ki se nanašajo na leto 1995.
18. V 33. členu se predlaga zadolžitev, kot izhaja iz predloga
državnega proračuna za leto 1995. Glede na poseben način
izkazovanja sredstev za temeljne razvojne programe na
področju obrambe, predlagamo, da je iz tega limita izvzeto
zadolževanje, namenjeno realizaciji tega posebnega zakona.

6. V S., 9. in 10. členu se zaradi sprememb pri načinu izvrševanja proračuna v delu, ki se nanaša na plače, predlagajo
ustrezne spremembe, ki so posledica prehoda iz akontativnega nakazovanja sredstev za plače na izplačila po dejanskih
obračunih. Iz istega razloga je v 28. členu predloga zakona
tudi predlog novega 83. a člena, ki predvideva dokončen
prenos prihrankov v proračun po predložitvi periodičnih obračunov za prvo polletje letošnjega leta.

Prav tako predlagamo, da je iz limita zadolževanja izvzeto
vračilo v državnem proračunu deponiranih sredstev pokojninske in zdravstvene zavarovalnice, in s tem omogočeno ustreznejše zadolževanje v okviru celotnega javnega sektorja za
potrebe izvrševanj teh dveh zavarovanj.

7. Prav tako so s sprejeto zakonodajo usklajene predlagane
spremembe v 11. in 12. členu ter podrobneje določeno ravnanje uporabnikov v primeru pridobitve osnovnih sredstev.

Vlada predlaga, da se v letu 1995 najame dodatno do 2,2
milijarde tolarjev hipotekarnih kreditov, s tem da se kot zadolževanje in poraba pri Ministrstvu za zunanje zadeve izkaže le
znesek v višini odplačila kredita. Vlada smatra, da je racionalnejše financiranje delovanja predstavništev preko nabave
prostorov s hipotekarnimi krediti kot pa plačevanje dragih
najemnin.

8. V skladu z veljavno zakonodajo je določeno, da se sredstva
za amortizacijo zagotavljajo uporabnikom le v višini, določeni
s proračunom, ker se ne zagotavlja v celoti sredstev za amortizacijo nepremičnin (13. člen).
9. V 14. členu je zaradi večje jasnosti določeno, da se roki za
sklepanje pogodb in za izdajo soglasij nanašajo tudi na
pogodbe, ki urejajo subvencije.
'

19. V 34. členu je, glede na sprejet zakon o merilih in
postopku za dajanje poroštev, predloženo, da v letu 1995
vlada odloča o poroštvih do višine 15.000 milijonov tolarjev.

10. Zaradi sprejetega zakona o financiranju občin se v celoti
črtajo določbe členov, ki se nanašajo na zagotavljanje sredstev za finančno izravnavo v občinah. Dodan pa je nov člen,
na podlagi katerega se zagotavlja, da bodo občine, ki prejemajo sredstva za finančno izravnavo, dejansko financirale
namene, opredeljene kot zagotovljena poraba.

V skladu s predlogom zakona o odlogu nekaterih davkov in
prispevkov je določeno, da se v letu 1995 lahko iz tega
naslova odloži do 3.000 milijonov tolarjev.
20. Dopolnjene so kazenske določbe, katerih namen je poostriti nadzor in izvajanje državnega proračuna.

11. Za prihodke iz naslova odškodnin iz naslova zavarovanj je
predviden enak status kot za prihodke od zamenjave drugega
premoženja.

21. Zaradi problemov, ki nastopajo pri vzpostavitvi enotnega
računovodskega izkazovanja pri delovanju upravnih enot, in
so posledica drugačnega (neustreznega) načina pri poslovanju nekaterih dosedanjih občinskih proračunov, predlagamo,
da se omogoči prehodno obdobje (predvidoma naj bi trajalo
največ do sredine letošnjega leta).

12. Zaradi enotnega upravljanja in večje racionalnosti pri
razpolaganju s sredstvi na računih proračuna ter računih
uporabnikov je predvideno, da Ministrstvo za finance upravlja
7
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prejemke za nove zaposlitve in za napredovanja ter sredstva
za delo preko polnega delovnega časa za upravne organe se
zagotavljajo na posebnih postavkah.

ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO
1. člen

27. člen

S tem zakonom se ureja način izvrševanja proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (v nadaljnjem besedilu: proračun),
upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter državnim
premoženjem in dolgovi.
5. člen

Podatke o zasedenosti delovnih mest in funkcij po uporabnikih po stanju 1. dne v tekočem mesecu uporabniki sporočajo
Kadrovski službi vlade. Kadrovska služba vlade pa jih posreduje Ministrstvu za finance do 15. dne v tekočem mesecu.

Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim
letnim finančnim načrtom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.

Ministrstvo za finance opravlja poračunavanja na postavki
plač zaradi sprememb v številu zaposlenih po uporabnikih.
28. člen

Letni finančni načrt je sestavljen iz dela, ki se nanaša na
sredstva za delovanje uporabnika in iz dela, ki se nanaša na
sredstva za opravljanje nalog.

Uporabniki smejo izplačevati plače delavcev in funkcionarjev
le v obsegu, ki jim pripada po določbah 23. in 25. člena tega
zakona.

6. člen

Prihranki pri sredstvih za plače delavcev in funkcionarjev, ki
preostanejo uporabnikom po izplačilu plač za pretekli mesec,
se poračunajo s sredstvi za plače delavcev in funkcionarjev
pri uporabniku v tekočem mesecu.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati
običajne roke plačil.
Pri dogovarjanju o obveznostih ni mogoče upoštevati revalorizacije obveznosti, če s pogodbo ni drugače določeno.

O prihrankih iz prejšnjega odstavka obvesti uporabnik Ministrstvo za finance do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih
dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le na
podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance in ob
primernem zavarovanju predplačil.

29. člen
Sredstva za investicijske izdatke, razen sredstev za informatizacijo, se uporabljajo v skladu z načrtom nabave zemljišč,
zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno
s pisarniško opremo, prevoznih sredstev ter investicijskega
vzdrževanja, ki ga določi vlada na predlog:

7. člen
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih. Prevzete obveznosti praviloma ne
smejo presegati 25 % sredstev v okviru posameznih namenov
v tekočem letu.
Uporabnik lahko prevzame obveznosti iz prejšnjega odstavka
po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

- Servisa skupnih služb vlade - za upravne organe in druge
uporabnike, razen za Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za
notranje zadeve,
- Ministrstva za zunanje zadeve - za diplomatsko-konzularna predstavništva,
- Ministrstva za notranje zadeve - za mejne prehode,
- Ministrstva za pravosodje - za pravosodne organe in
kazensko poboljševalne zavode,
- Ministrstva za obrambo,
- Ministrstva za notranje zadeve,
- Državnega zbora,
- predsednika republike,
- ustavnega sodišča,
- varuha človekovih pravic.

8. člen
Uporabniki sestavljajo bilanco prihodkov in odhodkov iz
naslova lastne dejavnosti, v kateri izkazujejo prihodke in
odhodke, ki so doseženi z lastno dejavnostjo uporabnika.
Bilanca prihodkov in odhodkov iz prejšnjega odstavka ni
sestavni del proračuna.
Uporabniki smejo uporabljati sredstva v bilanci prihodkov in
odhodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti v skladu
z realizacijo prihodkov in prevzetimi obveznostmi iz naslova
opravljanja lastne dejavnosti.

Sredstva po načrtu nabave zemljišč, zgradb, stanovanj,
poslovnih prostorov, opreme, vključno s pisarniško opremo,
prevoznih sredstev ter investicijskega vzdrževanja, po prvi
alinei prvega odstavka tega člena se zagotavljajo na postavki
Servisa skupnih služb vlade. Porabljena sredstva na tej
postavki se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na
katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre
nova postavka.

Presežki prihodkov nad odhodki v bilanci iz prejšnjega
odstavka se tekoče vplačujejo v proračun.
Uporabniki sestavijo zaključni račun bilance prihodkov in
odhodkov iz naslova opravljanja lastnih dejavnosti za tekoče
leto in ga do 31. januarja prihodnjega leta predložijo Ministrstvu za finance.

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvajanja
načrta nabav iz prvega odstavka tega člena, mora vlada v 30
dneh po sprejemu proračuna spremeniti načrt nabav.

Razlika med vplačanimi sredstvi iz četrtega odstavka tega
člena in ugotovljenim presežkom po zaključnem računu
bilance prihodkov in odhodkov se vplača v proračun do 31.
januarja tekočega leta za preteklo leto.

30. člen
Sredstva za informacijsko strojno in programsko opremo, za
vzdrževanje opreme in za usposabljanje delavcev se uporabljajo v skladu z načrtom informatizacije uporabnikov, ki ga
določi vlada na predlog Centra vlade za informatiko, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva
za finance, Državnega zbora, predsednika republike, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic.

20. člen
Porabljena sredstva na postavki sprememb med letom se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
24. člen

Center vlade za informatiko pripravi načrt informatizacije
uporabnikov iz prejšnjega odstavka na podlagi programov
informatizacije posameznih uporabnikov.

Sredstva za vrednotenje delovne uspešnosti oziroma dodatne
delovne obremenjenosti, sredstva za plače in druge osebne
poročevalec, št. 17
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K pogodbam, ki jih na podlagi načrta informatizacije sklenejo
uporabniki, razen k pogodbam, ki jih skleneta Ministrstvo za
obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve, je potrebno
soglasje Ministrstva za finance, izdano na podlagi mnenja
Centra vlade za informatiko.

dele »dajalca in druge osebne prejemke zaposlenih v upravnih
orgnnih.

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvajanja
načrta informatizacije iz prvega odstavka tega člena, mora
vlada v 30 dneh po sprejemu proračuna spremeniti načrt
informatizacije.

Obč i ne, ki po sklepu vlade pridobijo namenska sredstva za
investicije, so dolžna tak sklep upoštevati.

Porabljena sredstva na tej postavki se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke
ni, se zanjo odpre nova postavka.

Obč i ne, ki prejemajo finančno izravnavo iz 48. člena tega
zakona, izplačujejo plače, prispevke delodajalca in druge
osebne prejemke zaposlenim v upravnih organih v skladu
z dol očbami 23., 25. in 26. člena tega zakona.

Pristojna ministrstva pripravijo kriterije za investicije najkasneje v 60 dneh od sprejema proračuna.

51. člen

31. člen

52. člen

Sredstva za amortizacijo se zagotavljajo uporabnikom le za
amortizacijo premičnin.

Sred stva finančne izravnave, ki jih prejema občina se ne
uporabljajo za plačilo odškodnin po sodnih sklepih in
odškodnin po zakonu o denacionalizaciji.

Upravni organi, razen Ministrstva za obrambo in Ministrstva
za notranje zadeve, združujejo sredstva za amortizacijo premičnin na postavkah Servisa skupnih služb vlade in uporabljajo za namene iz 29. in 30. člena tega zakona.
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53. člen

Sredstva za'finančno izravnavo se zagotavljajo občinam
mesočno, do konca meseca za tekoči mesec glede na doseženo izvirne prihodke v preteklem mesecu in glede na
ustri; zni del obsega javne porabe občine.

Uporabniki uporabljajo amortizacijo za namene iz 29. in 30.
člena tega zakona.
35. člen
Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdrževalna
dela ter storitve, ki bodo opravljene v tekočem letu, lahko
uporabniki sklepajo do 12. decembra tekočega leta.

54. člen
Do ugotovitve potrebne višine sredstev za finančno izravnavo
za ptosamezno občino se občinam zagotavljajo akontacije
sorarmerno odhodkom v preteklem letu.

Uporabniki lahko zahteve za izdajo soglasja k pogodbam, za
katere je potrebno soglasje Ministrstva za finance, predložijo
Ministrstvu za finance do 30. novembra tekočega leta.

Akon tacije se poračunajo s sredstvi za finančno izravnavo, ki
jih z e > posamezno občino ugotovi Ministrstvo za finance.

g) Zagotavljanje sredstev za finančno izravnavo v občinah
47. člen

55. člen

Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja
nalog na področju javne porabe, se zagotavljajo sredstva za
finančno izravnavo iz proračuna.

Občine, ki so prejemale akontacijo na račun sredstev za
finar»Sno izravnavo, pa jim sredstva za finančno izravnavo po
tem ;:akonu ne pripadajo, vrnejo preveč prejete akontacije
proni čunu do 31. decembra v tekočem letu.

48. člen

56. člen

Občinam pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini
razlike med predvidenimi izvirnimi prihodki občine in določe,nim obsegom proračunske porabe.
49. člen

Za za varovanje vračila preveč nakazanih akontacij sredstev za
finančno izravnavo izročijo občine Ministrstvu za finance
akceptne naloge najpozneje v 30 dneh po sprejetju proračuna .

Kot izvirni prihodki občine se štejejo prihodki po predpisih
o financiranju javne porabe.

Neizkoriščene akceptne naloge vrne Ministrstvo za finance
občinam najpozneje do 15. januarja v prihodnjem letu.

Obseg prihodkov posamezne občine iz prejšnjega odstavka
ugotavlja Ministrstvo za finance v sodelovanju s posamezno
občino.

57. člen
Občimi, za katero se ugotovi, da izplačuje plače in druge
oseh te prejemke v nasprotju z določbami 51. člena tega
zakona. se za del preveč izplačanih plač in drugih osebnih
prejomkov ustrezno zmanjša finančna izravnava.

50. člen
Občinam, v katerih javna poraba na prebivalca ne dosega
najmanj povprečne javne porabe na prebivalca v občinah
v Republiki Sloveniji, se določi izhodiščni obseg javne porabe
za leto 1994 v obsegu, ki je enak 90 % javne porabe na
prebivalca v občinah v Republiki Sloveniji.

58. člen
Občine morajo Ministrstvu za finance tekoče sporočati
podi i tke o prihodkih in odhodkih proračunov, ki so
pom ombni za ugotavljanje obsega sredstev za finančno izravnave i.

V izhodiščnem obsegu javne porabe iz prejšnjega odstavka se
upoštevajo sredstva za financiranje nalog iz občinskih proračunov v letu 1993.

Načiri in rok za sporočanje podatkov določi Ministrstvo za
finari ce.

Pri ugotavljanju proračunske porabe občin, ki se financirajo
iz občinskega proračuna, se uporabljajo merila, ki jih določijo
pristojna ministrstva, pri čemer so sredstva za te namene
odvisna od razpoložljivih sredstev za finančno izravnavo. Ta
merila ne vključujejo proračunske porabe za plače, prispevke

Obči ni, ki Ministrstvu za finance ne sporoča podatkov v roku
in nn način iz prejšnjega odstavka, se začasno ustavi nakazovanji; akontacije na račun sredstev za finančno izravnavo.
9
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61. člen

mogla v celoti poplačati na podlagi pogodbe s posojilojemalcem o zavarovanju vrnitve obveznosti iz posojila.

O upravljanju in razpolaganju z državnim premo; tanjem
odloča vlada na predlog, ki ga pripravi uporabnik v s< jglasju
z Ministrstvom za finance.

Banka mora izkoristiti vse zakonske možnosti za izterjavo
dolga oziroma za poplačilo iz zavarovane terjatve.

Ministrstvo za finance lahko predlaga vladi, da odloči o upravljanju in razpolaganju z delom državnega premoženja, < če je to
potrebno zaradi zagotavljanja prihodkov v bilanci pril todkov
in odhodkov proračuna.

Država mora izpolniti poroštveno obveznost iz prvega
odstavka tega člena šele ko banka predloži Ministrstvu za
finance verodostojno dokazilo o brezuspešni izterjavi
v skladu s prejšnjim odstavkom.

62. člen

V primeru stečaja posojilojemalca mora banka najprej izterjati
terjatev v stečajnem postopku oziroma uveljavljati izločitveno
pravico, po pravnomočnosti sodne odločbe pa zahteva izpolnitev poroštvene obveznosti od države.

Prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoži snja, ki
se uporabijo za nabavo osnovnih sredstev v skladu s posebnim načrtom nabav, niso sestavni del proračuna.
Posebni načrt nabav iz prejšnjega odstavka določi vla ida.

76. člen

66. člen

Država lahko daje garancije, potrjuje garancije (supergarancija) ali druge oblike poroštva za izpolnitev dolgoročnih posojilnih in drugih obveznosti pravnih oseb le na podlagi posebnega zakona, ki se sprejme za vsako poroštvo posebej.

S prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna, računu
rezerve Republike Slovenije in na računih uporabni! kov, za
katere vodi računovodstvo Ministrstvo za finance, i ipravlja
Ministrstvo za finance.
»

Zavarovanje regresnega zahtevka države (hipoteka, cesija terjatev, zastava vrednostnih papirjev, ipd.) na podlagi poroštva,
danega za izpolnitev obveznosti na podlagi posebnega
zakona, se uredi s pogodbo, ki jo s pravno osebo sklene
minister za finance.

Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, dt a so na
razpolago, če se pokaže potreba.
Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi! je vplačujejo v proračun.

77. člen

71. člen

Če so bila za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali
drugih obveznosti, za katere je dala Republika Slovenija
garancijo, supergarancijo ali drugo obliko poroštva, uporabljena sredstva iz proračuna, izda Ministrstvo za finance najpozneje v 75 dneh od izpolnitve obveznosti nalog službi
družbenega knjigovodstva, da prenese v dobro proračuna
Republike Slovenije z računa posojilojemalca tolarska sredstva v višini izvršenega plačila, povečanega za obračunane
obresti in za druge stroške, nastale v zvezi z izpolnitvijo
obveznosti.

Ministrstvo za finance daje v promet državne vrec Inostne
papirje in odloča o odkupovanju državnih vrednost nih papirjev.
73. člen
Vlada lahko odloča o reprogramiranju oziroma o zai menjavi
državnih dolgov:
- če se s tem zmanjšajo stroški zadolžitve proračuna i,
- če se s tem izboljša kvaliteta zadolžitve in se pri tem skupna
zadolžitev proračuna ne poveča.

84. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1994, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se izloči 400.000.000 tolarjev
v rezerve Republike Slovenije.

Pogodbe o reprogramiranju državnih dolgov iz pre jšnjega
odstavka sklepa minister za finance.

Če se prihodki proračuna dosežejo v manjšem obsegu, kot je
predvideno v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu
financiranja, se lahko za kritje odhodkov uporabijo sredstva
rezerve do višine 1.000.000.000 tolarjev.

Reprogramiranje državnih dolgov se lahko opravi tudi i izdajo
novih državnih vrednostnih papirjev.
O reprogramiranju državnih dolgov vlada obvešča Državni
zbor.

Sredstva, ki se uporabijo po prejšnjem odstavku, se bodo
vračala v rezerve Republike Slovenije v letu 1995 z dodatnim
izločanjem v višini 1 % prihodkov, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, dokler ne bo dosežen znesek iz prejšnjega
odstavka.

74. člen
Država lahko daje poroštva za izpolnitev kratkoročnih posojilnih in drugih obveznosti pravnih oseb do bank z o bmočja
Republike Slovenije v skladu z merili, določenimi s po sebnim
zakonom in do višine, določene s proračunom, pod pc >gojem,
da je banka predhodno ustrezno zavarovala vrnitev ol zveznosti iz posojila (hipoteka, cesija terjatev, zastava vred nostnih
papirjev, ipd.).

85. člen
Vlada odloča o uporabi sredstev rezerve Republike Slovenije
v letu 1994 do zneska 100.000.000 tolarjev v posameznem
primeru za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju
javne porabe.

Država za izdana poroštva zaračuna provizijo v vi: lini 0,5
% izdanega poroštva.

O uporabi sredstev iz prejšnjega odstavka vlada obvešča
Državni zbor.

O dajanju poroštev iz prvega odstavka tega člena odloča
vlada na predlog, ki ga pripravi pristojno min istrstvo
v soglasju z Ministrstvom za finance, poroštvene pog< >dbe pa
sklepa minister za finance.

88. člen
Sredstva za izvajanje zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, ki se
nanašajo na javne zavode in državne organe se zagotavljajo
na proračunski postavki pri Kadrovski službi vlade. O uporabi
teh sredstev odloča vlada.

75. člen
Izpolnitev poroštvene obveznosti države iz 74. člei la tega
zakona lahko banka zahteva le v primeru, če se bi anka ni
poročevalec, št. 17
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sredstva finančne izravnave, se zagotavljajo sredstva za redno
financiranje na postavki sredstev za delovanje novo nastalih
občin.

89. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za plače v državnih
organih in javnih zavodih za dejanska izplačila do 31.12.1994.

Merila za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka določa
Služba vlade za reformo lokalne samouprave.

90. člen
Obseg javne porabe občin, ki je določen v 50. členu tega
zakona, zmanjšan za sredstva, ki se zagotavljajo za upravne
naloge, ki jih bo v skladu z zakonom prevzela Republika
Slovenija, se šteje za izhodiščni obseg javne porabe po občinah za ugotavljanje deleža javne porabe, ki pripada posamezni občini, oblikovani po zakonu o lokalni samoupravi.

93. člen
Za kritje odhodkov proračuna za leto 1994 in odplačilo dolgov
se Republika Slovenija v letu 1994 lahko zadolži do višine
30.000 milijonov tolarjev.

Sorazmerno prevzetim upravnim nalogam po zakonu se
zmanjšujejo sredstva za finančno izravnavo občin.

95. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba uporabnika:

91. člen
V obsegu sredstev za javno porabo občin iz prejšnjega člena
se zagotavljajo sredstva za redno financiranje novo oblikovanih občin v skladu z zakonom o lokalni samoupravi.

- če uporabi sredstva proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu ali izda nalog za namene, ki niso predvideni
s proračunom (drugi odstavek 4. člena);
- če odda dela brez javnega razpisa (38. člen);
- če daje iz sredstev proračuna posojila ne da bi bilo tako
določeno s posebnim zakonom (prvi odstavek 67. člena).

Občinam, nastalim na podlagi zakona o lokalni samoupravi in
na območjih občin, ki jim v skladu s tem zakonom pripadajo
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Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja državnemu
zboru obrazložitve predloga državnega proračuna za leto
1995 po ministrstvih oziroma proračunskih uporabnikih

kot pripomoček k razpravi o državnem proračunu za leto
1995.

čunskega memoranduma in izhodišča, ki jih je ob memorandumu sprejela vlada, pri pripravi finančnega načrta so bila
upoštevana tudi navodila Ministrstva za finance.

11 PREDSEDNIK RS
1. Splošna predstavitev nalog in ciljev dela Urada
predsednika Republike Slovenije v letu 1995, ki narekujejo
predlagani finančni načrt

Predvideni obseg potrebnih proračunskih sredstev je za nekaj
več kot 20% nominalno višji od realizacije v letu 1994. Vendar
pa odstotek povečanja - višji od načrtovanih rasti cen, določenih s proračunskim memorandumom in izhodišči Vlade RS
- ne narekujejo novi, dodatni programi, ampak prenos oziroma prerazporeditev nekaterih nalog oziroma izdatkov na
Urad predsednika Republike Slovenije iz drugih organov oziroma služb, po drugi strani pa tudi nujno potebno zaposlovanje. Obseg dela v uradu se je namreč v letu 1994 zelo povečal
glede na predhodno leto, tak trend pa je glede na načrtovane
aktivnosti predsednika, predvsem na mednarodnem
področju, ki so bile usklajene z Ministrstvom za zunanje
zadeve, in dodatne naloge na osnovi novo sprejetih zakonov
(npr. Zakon o obrambi, Zakon o odlikovanjih) treba pričakovati tudi v letu 1995. Dodatno zaposlovanje, ki je bilo načrtovano za tekoče leto, je bilo realizirano le v manjšem obsegu,
ob premajhnem številu zaposlenih je bilo delo lahko opravljeno le spričo dodatnih velikih naporov zaposlenih in racionalizacije načina dela, ki jo je omogočil predvsem začetek
delovanja informacijskega sistema v uradu. K temu so prispevali tudi dobro sodelovanje s službami Vlade RS, smotrno
gospodarjenje s sredstvi in ustezna prerazporeditev sredstev
med postavkami. Urad predsednika republike je bil tako v letu
1994 eden od redkih proračunskih uporabnikov, ki niso zahtevali oziroma jim niso bila dodeljena dodatna sredstva v okviru
rebalansa proračuna. Izkušnje pri delu, zastoji in težave, ki
nastajajo v relativno majhni službi ob bolniških in drugih
dopustih, kažejo, da se tako stanje ne more nadaljevati, ne da
bi negativno vplivalo na delovne rezultate. Zaradi tega in tudi
zaradi zakonske obveznosti, da sprejmemo na delo donedavnega sodelavca po izteku mandata voljene funkcije, je teba
načrtovati dodatne zaposlitve, kar pa se seveda pokaže
v povečanem indeksu glede na porabo v letu 1994 pri plačah
(opozoriti je še treba, da je proračun 1994 obsegal le 11 plač)
in nato tudi v celotnem indeksu finančnega načrta.

Načrtovana sredstva v predlaganem finančnem načrtu proračunskega uporabnika - Predsednika Republike Slovenije
odražajo ocene, koliko finančnih sredstev bo v naslednjem
letu nujno potrebnih za uresničitev nalog in pristojnosti predsednika republike, kot so določene v Ustavi RS. Za delovanje
in aktivnosti predsednika Republike Slovenije je potrebno
sodelovanje različnih organov in služb, predvsem Vlade RS,
s katerimi smo pri pripravi finančnega načrta vskladili načrtovanje sredstev tako, da se financiranje posameznih nalog ne
podvaja. Sredstva predvidena v finančnem načrtu Predsednika Republike Slovenije so namenjena predvsem zagotavljanju delovanja Urada predsednika republike, ki ga je predsednik republike ustanovil na podlagi 41. člena Zakona o poslancih z Odlokom o organizaciji in delovanju služb predsednika
republike. Poleg tega so v finančnem načrtu še sredstva
(postavka investicijsko vzdrževanje), ki naj omogočijo dokončanje nekaterih programov za zagotovitev ustreznih možnosti
za delovanje nove institucije - Predsednika Republike Slovenije, ki so bili zastavljeni v preteklem letu.
Na osnovi omenjenega odloka in akta o sistemizaciji je treba
v Uradu zagotoviti celotno svetovalsko delo za predsednika,
opravljanje administrativnega in tehničnega dela za predsednika in Urad, koordinacijo organizacije dela na področju
varnosti in protokola, delo na področju stikov predsednika
z javnostjo, osnovno strokovno in drugo dokumentacijo in
najnujnejše tehnične storitve ter avtomobilske prevoze. Urad
opravlja tudi strokovno in tehnično delo na področju pomilostitev in odgovarjanja na vloge in pritožbe.
Predlog finančnega načrta je zasnovan restriktivno, vendar
skuša biti realen in predvideti tak obseg proračunskih sredstev, ki bodo ob racionalni porabi omogočala uresničitev
ustavno in zakonsko določenih nalog in pristojnosti. Pri posameznih postavkah so v celoti upoštevane usmeritve iz prora-

Posebej je treba opozoriti na projekte, ki so načrtovani
v sodelovanju oziroma ob dogovoru z vladnimi službami.
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Amortizacija

V finančnem načrtu so tako planirana sredstva namenjena
dokončanju varnostno-tehničnega sistema v predsedniško
- vladni palači. Ta projekt je bil zastavljen v letu 1994, izvajata
ga oba urada, v dogovoru z uradom predsendika vlade RS pa
so sredstva načrtovana v celoti v finančnem načrtu Predsednika Republike Slovenije.

Pri amortizaciji so predvidena sredstva v okviru porabe v letu
1994 povečane za ustrezen odstotek pričakovane rasti cen.
Tak obseg sredstev bo po predvidevanjih omogočil vzdrževanje dosežene ravni tehnične in druge opremljenosti urada. Po
realiziranih nabavah opreme za snemanje in pisanje magnetogramov ter pisarniškega pohištva v tekočem letu je najnujnejši nakup v letu 1995 fotokopirni stroj večjih zmogljivosti.
Potrebno bo dokupiti še nekaj druge pisarniške tehnike in
kupiti opremo za eno pisarno. Predvidena sredstva po grobih
predračunih zadoščajo za pokritje teh poteb, ne pa tudi za
obnovitev iztrošenega avtoparka. V zadnjih letih namreč niso
bila vlagana sredstva v osebne avtomobile, sedaj pa bo zaradi
varnostnih in drugih razlogov potrebno obnoviti celoten vozni
park, gre za večja sredstva, ki so v finančnem načrtu vključena v postavko investicijsko vzdrževanje. Opozoriti je še
treba, da so sredstva za nakup računalniške dodatne opreme
predvidena v okviru načrta Centra vlade za informatiko.

V finančnem načrtu v predlaganih višinah postavk zasedaj
niso predvidena sredstva za določene naloge oziroma projekte, ki so nujno potrebni, vendar so v dogovoru z drugimi
službami zaradi racionalnosti predvideni v njihovih finančnih
načrtih. Tako je Center vlade za informatiko zaradi vsestranske povezanosti programa informatizacije Urada predsednika
republike z delom centra vključil sredstva potrebna za dokončanje tega programa (program je pripravljen in finančno
ovrednoten) v svoj načrt celovitega programa informatizacije
državnih organov za leto 1995. Podobno je treba opozoriti, da
je Kadrovska služba Vlade RS vključila v svoj načrt določena
sredstva (realno načrtovanje je na tem področju zelo težko) za
uresničitev Zakona o odlikovanjih, predvsem za izdelavo in
oblikovanje odlikovanj. Tudi sredstva potrebna za investicijsko vzdrževanje predsedniško-vladne palače so, tako kot
doslej, v celoti, torej tudi za prostore, ki jih uporabljata predsednik republike in njegov urad, predvidena v okviru finančnega načrta Servisa skupnih služb Vlade RS. Za vse te naloge
oziroma finančna sredstva velja, da bi jih bilo mogoče vključiti
tudi v finančni načrt Predsednika Republike Slovenije, vendar
je bilo v dogovoru z vodji teh služb skupno ugotovljeno, da je
racionalneje načrtovati omenjena sredstva pri njih.

Drugi odhodki za delo na področju obramb«
Po naših predvidevanjih bodo dodatne naloge oziroma povečan obseg dela po sprejemu Zakona o obrambi vplivale na
povečano porabo na drugih postavkah, medtem ko so na tej
postavki zadržana sredstva v nespremenjenem realnem
obsegu za pokrivanje nekaterih stalnih izdatkov na tem
področju, predvsem za pogodbeno delo.
Investicijsko vzdrževanje

2. Obrazložitev posameznih proračunskih postavk

Obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje se v odnosu do
leta 1994 precej zmanjšuje tudi realno. Oba »projekta«, ki sta
bila v tekočem proračunskem letu financirana preko urada
- projekt tehničnega varovanja predsedniško-vladne palače
in ureditev protokolarnih prostorov v delu zgradbe, ki jo
uporablja predsednik republike - sta namreč v večjem delu
izpeljana. Zato so načrtovana le sredstva nujno potrebna za
dokončanje obeh projektov, kot že rečeno v osnovni obrazložitvi je projekt tehničnega varovanja v dogovoru z Uradom
predsednika Vlade RS namenjen celotni zgradbi, financira pa
se preko našega finančnega načrta. Ker se je taka rešitev
pokazala za ustrezno, predlagamo, da se tako projekt tudi
zaključi, za njegovo dokončanje bo potrebnih 23.100.000,00
SIT in to predstavlja poglavitni del postavke investicijsko
vzdrževanje. Ostala sredstva so potrebna za nujno celovito
obnovo sicer majhnega avtoparka urada in za dokončanje
»protokolarnega nadstropja«. V dveh prostorih je namreč, kot
je pokazalo letošnje poletje, treba namestiti naprave za hlajenje zraka, v enem prostoru pa je neustrezna oprema, po
posebnem naročilu bo potrebno izdelati kvalitetno stilno pohištvo.

Plače
Kot samostojen proračunski uporabnik smo v finanči načrt
vključili tudi svoje izračune oziroma predvidevanja glede
sredstev, ki bodo v ta namen potrebna v letu 1995. Zapisana
številka predstavlja obseg sredstev za 12 mesecev, izračunana je na osnovi elementov (povprečna izhodiščna plača,
povprečna plača v gospodarstvu), ki jih je dalo Ministrstvo za
finance. Poleg sedaj zaposlenih (upokojitve v letu 1995 niso
predvidene oziroma bodo ob njih sprejeti novi delavci) načrtujemo dodatno 5 novih zaposlitev in sicer enega svetovalca,
dveh višjih upravnih delavcev in dveh administrativno-tehničnih delavcev. Poleg že povedanega v splošni obrazložiti je
treba poudariti, da so dodatne zaposlitve delno utemeljene
v nalogah, ki izhajajo iz nedavno sprejetih zakonov, v enem
primeru pa gre za zakonsko obvezo sprejama na delo po
končanem mandatu na imenovani funkciji. Načrtovana sredstva za plače skušajo tako biti realen in optimalen obseg
zaposlovanja, ki pa bo v uradu realiziran na čim bolj racionalen način ob sodelovanju in usklajevanju kadrovskih potreb in
rešitev z drugimi službami.
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Nominalni indeksi zaradi vsega navedenega presegajo 30%
tako pri plačah, kot tudi temu ustrezno pri prispevkih delodajalca. Drugi osebni odhodki (prejemki) so načrtovani realno
na ravni leta 1994, čeprav bo v letu 1995 večje število delovnih
jubilejev zaposlenih, ni pa potrebno načrtovati večjih sredstev
za nagrade ob upokojitvah.

Finančni načrt Državnega zbora RS leto 1995 je izdelan na
osnovi kvantitativnih izhodišč za vrednotenje predvidenih
nalog, prejetih s strani Ministrstva za finance, zakona
o poslancih, zakona o političnih strankah (veljavnost od 1. 1.
1995) ter določil 29. in 30. člena zakona o izvrševanju proračuna za leto 1994. Državni zbor je zadolžen za samostojno
pripravo načrtov nabav opreme in informatizacije, kar vpliva
tudi na povečan obseg sredstev pri posameznih proračunskih
postavkah.

Materialni stroški
Pri načrtovanju materialnih stroškov je kljub predvidenemu in
načrtrovanemu večjemu obsegu dejavnosti na mednarodnem
področju in drugih pričakovanih večjih izdatkih predvideno
povečanje nominalno za 15% v skladu z navodili, vendar na
osnovo dejanske porabe v letu 1994. V novembru mesecu
1994 je bilo namreč ob soglasju Ministrstva za finance prenošenih 4.000.000,00 SIT na materialne stroške iz investicijskega
vzdrževanja, ker planirana sredstva niso zadoščala. Poleg
tega je v načrtovana sredstva vključenih še 6.5 milijona SIT,
kolikor bodo predvidoma znašali stroški tekočega vzdrževanja prostorov oziroma ogrevanja in elektrike, ki na zahtevo
Urada predsednika Vlade RS v naslednjem letu ne bodo več
kriti iz njihovega finančnega načrta.
poročevalec, št. 17

Za leto 1995 se ocenjuje poraba finančnih sredstev v višini
3.618.705,00 SIT, kar statistično predstavlja indeks (1995/
1994) 171. Samo statistična primerjava ni zadostna, ker vplivajo na obseg finančnih sredstev planiranje nabav informatizacije, nov način financiranja političnih strank in nujno
potrebna investicijska (enkratna) dela - kar v višini 8%.
V letu 1995 sta se pojavila dva nova proračunska uporabnika
(Svet za varstvo okolja in Svet za radiodifuzijo). Na osnovi
zakonskih določil in poslovnikov sta samostojni pravni osebi
s svojimi proračunskimi sredstvi v višini 45.500.000,00 SIT in
poslujeta preko žiro računa Državnega zbora RS. V predlogu
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posred ovana že s prvotno posredovanim predlogom proračuna V aruha človekovih pravic za leto 1995, zato je ponovno
ne pod ajamo.
Prosim o, da kot pristojni matični odbor nov predlog proračuna V aruha človekovih pravic za leto 1995 v obliki amandmaja p osredujete v obravnavo in sprejem Državnemu zboru
Republ ike Slovenije.

proračuna Republike Slovenije za leto 1995 sta vključena
v finančni načrt Državnega zbora RS.
124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
Predlog proračuna Varuha človekovih pravic za leto 1995, ki
smo ga dne 5. januarja 1995 posredovali Ministrstvu za
finance in je objavljen v Poročevalcu Državnega zbora, št. 11
z dne 3. aprila 1995, z novim predlogom znižujemo iz
388.350.000,00 SIT na 317.063.163,00 SIT. Znižanje se nanaša
na postavko 1 - plače, drugi osebni prejemki in prispevki
delodajalca in sicer iz 94.950.000,00 SIT na 82.408.068,00 SIT.
Znižanje je posledica nižjega števila zaposlenih kot je bilo
prvotno predvideno. Nižja od prvotno predvidene je tudi
postavka 2 - materialni in drugi stroški, ki se znižuje od
prvotno predvidenih 88.400.000,00 SIT, na 65.276.000,00 SIT.
Znižanje je posledica podrobnejše ocene stroškov, ki je bila
možna šele na podlagi dosedanjega delovanja institucije.

131 US TAVNO SODIŠČE
I.
Predlo g je pripravljen na podlagi določbe 8. člena zakona
o Usta vnem sodišču (Ur. I. RS, št.. 15/94), ki določa, da
sredstva za delo Ustavnega sodišča določi Državni zbor na
predlo' j Ustavnega sodišča. Pri pripravi predloga so bila upoštevan; i izhodišča, ki jih določa predlog proračunskega
memoi anduma za leto 1995 in navodila Ministrstva za finance
za prip avo proračuna za leto 1995.
Po sprt ijemu zakona o Ustavnem sodišču v aprilu 1994. leta so
bili ust varjeni pogoji za delovanje Ustavnega sodišča v polnem ol Dsegu z vsemi širšimi in novimi pristojnostmi, ki jih
nalaga Ustava, kar pa tudi terja povečan obseg proračunskih
sredste iv za delo Ustavnega sodišča. Pri tem ne gre samo za
razširit sv pristojnosti, marveč večji dotok spornih zadev.
V prim erjavi z letom 1990 se je število zahtev in pobud za
oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov povečalo vsaj za
petkrat, v primerjavi z lanskim letom za skoraj tretjino.
Podobi io stanje je tudi glede ustavnih pritožb, ki jih je
Ustava o sodišče začelo obravnavati šele ko so bile dane
možno: sti za to, t. j. po sprejemu navedenega zakona (Up
- 189; zadev).

Znižuje se postavka 13 - investicije in investicijsko vzdrževanje in sicer iz skupno 205.000.000,00 SIT na 169.379.095,00
SIT. Znotraj navedene postavke se nižajo sredstva na podpostavki 6061 - nakup poslovnih prostorov in sicer iz
162.000.000,00 SIT na 147.379.095,00 SIT. Sedež urada
Varuha človekovih pravic je trenutno v najetih prostorih na
Slovenski 27 v Ljubljani. Ravno tako je najeta tudi vsa pisarniška oprema. Velikost najetih prostorov je cca. 400 m2 bruto
(taka površina je bila najeta začasno, saj so potekali razgovori, da se uradu zagotovijo prostori v okviru prostorov,
s katerimi razpolaga Republika Slovenija). Mesečna najemnina skupaj z obratovalnimi stroški znese za navedeno površino cca. 1.410.400 SIT. Poudariti pa moramo, da najeta
površina že s 15. majem 1995 ne bo več zadostovala - zaposlenih bo 15 delavcev, s 1. 7. 1995 pa bo zaposlenih že 18
delavcev. Na sedanji lokaciji ne razpolagamo s prostorom,
kjer bi bil možen sprejem strank, ravno tako tudi nimamo na
razpolago prostora, v katerem bi bil možen razgovor s posamezno stranko. Zaradi navedenega bo potrebno najeti dodaten prostor, tako da računamo na bruto površino cca. 700 m2,
kar pa bo bistveno vplivalo na zvišanje obsega sredstev za
najem prostorov. Ob sedanji ceni najemnine in obratovalnih
stroškov bi to pomenilo cca. 2.468.200,00 SIT mesečno (ob
upoštevanju 1 DEM = 82 SIT), kar pomeni, da bi si v največ
6 letih za ta denar že lahko kupili lastne prostore.

II.
11 Pla< i*
400 PU iče
Po zak onu o Ustavnem sodišču ima predsednik Ustavnega
sodišči i pravico do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki
se dolo iči za predsednika Državnega zbora, sodnik Ustavnega
sodišči i pa do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se
določi za podpredsednika Državnega zbora. V sorazmerju
s plače > sodnika Ustavnega sodišča določi Ustavno sodišče
plačo i sekretarja Ustavnega sodišča. Planirana sredstva za
plače za predsednika, sodnike in sekretarja Ustavnega
sodišči i i so predvidena glede na planirano povprečno plačo
v gospi Ddarstvu v skladu z zgoraj navedenimi navodili.
Glede na povečan obseg dela so planirana sredstva za
delavci > v številu, ki ga je določilo Ustavno sodišče s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v službah Ustavnega
sodišči i, sprejetim na seji dne 2/6 in 13/10-1994. Planirano
število zaposlenih po sprejeti sistemizaciji je brez predsednika, s< od ni kov in sekretarja 56 delavcev, 3 znanstveni sodelavci z' enotretjinskim delovnim časom, 2 pripravnika z visoko
izobraz bo in 2 delavca v finančno računovodski službi.
Namrei i po določbi prvega odstavka 5. člena zakona o organizaciji ii i delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94)
Ministr stvo za finance, ki je dosedaj opravljalo finančno računovođa ke posle tudi za potrebe Ustavnega sodišča, opravlja
finančr io računovodska dela le za republiške upravne organe
in vladi le službe. Število zaposlenih v Ustavnem sodišču pa je
na dan 1. decembra 1994 48. V teku je postopek za sklenitev
delovni aga razmerja s 5 delavci.

Poudariti moramo, da smo želeli prostorski problem rešiti
v okviru prostorov, s katerimi razpolaga država in katerih
adaptacije se predvidevajo, vendar kljub raznim pogovorom
nismo uspeli najti rešitve.
Zaradi navedenega v proračunu za leto 1995 predvidevamo za
urad Varuha človekovih pravic nakup prostorov. Nakup
poslovnih prostorov je predviden v poslovno stanovanjskem
kompleksu - t. i. »Bežigrajski dvor«. Predviden je nakup
pisarniške površine v izmeri cca. 798 m2 s pripadajočimi
parkirnimi mesti. Cena enega m2 znaša 213.840,00 SIT (tolarska protivrednost 2.376 DEM; za preračun smo upoštevali
vrednost 1 DEM = 90 SIT). Celotna vrednost prostorov, skupaj
s parkirnimi mesti, znaša 209.514.987,00 SIT. V letu 1995
zapade v plačilo 147.379.092,00 SIT. V letu 1996 pa zapade
v plačilo še preostanek kupnine v višini 62.135.895,00 SIT.
Objekt bo vseljiv v decembru 1996. Zaradi navedenega, se
znižuje tudi podpostavka 6451 - nakup pisarniške opreme in
sicer iz 21.000.000,00 SIT na 6.500.000,00 SIT. Podpostavka
6452 - računalniška oprema se zvišuje iz 7.000.000,00 SIT na
7.500.000,00 SIT - v uradu Varuha človekovih pravic je predvidena uvedba aplikacije pisarniškega poslovanja v okolju
Lotus Notes. Podpostavka 6453 - nakup osebnih avtomobilov se znižuje iz 15.000.000,00 SIT na 8.000.000,00 SIT.

401 D rt igl osebni odhodki (prejemki)
Sredsh ta so planirana za regres za prehrano, regres za letni
dopust in nadomestilo za prevoz na delo za 70 delavcev.
Nadalj« 11 jubilejna nagrada za 30 let dela in 1 odpravnina ob
upokoj itvi. Za pridobitev šolske izobrazbe za VI. stopnjo zahtevnost :i - višja, so planirana sredstva za izobraževanje 2 delavk.

Glede na gornje navedbe moramo poudariti, da je obseg
sredstev, ki jih predvideva s svojim proračunom za leto 1995
urad Varuha človekovih pravic, predvsem posledica začetka
dela institucije, saj pretežni delež sredstev predstavljajo sredstva, potrebna za nakup prostorov, v okviru materialnih stroškov pa sredstva za plačilo najemnine.

402 Pri •pevki delodajalca

Podrobnejša obrazložitev po posameznih postavkah je bila

Prispev 'ki delodajalca so planirani po stopnji 22,6%.
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2 Materialni in drugi stroški

Zaradi povečanja komunikacijskih sposobnosti računalniškega sistema, je potrebno zagotoviti ustrezno število uporabniških licenc za komunikacijsko programsko opremo. Isto
velja za drugo programsko opremo, ki je v uporabi na sodišču
(800.000 SIT). Sodišče se že dolgo uveljavlja kot državni organ
s posebnim poudarkom na razvoju pravnega informacijskega
sistema, kjer sodeluje tudi z drugimi državnimi ustanovami
(Državni zbor, Pravni fakulteti v Ljubljani in Mariboru, Višja
šola za notranje zadeve, ...). Nov informacijski sistem z imenom SIPIS bo omogočil boljši dostop do informacij tako
internim kot tudi zunanjim uporabnikom (3.200.000 SIT).

21 Materialni stroiki
Materialni stroški so planirani na letoSnji obseg, pri černer se
le-ti povečajo za rast cen v višini povprečne rasti cen 95/94
(27.600.000 SIT). Novi stroški pa so stroški postavljanja o dvetnikov po uradni dolžnosti v zadevah ustavnih pritožb
(2.000.000 SIT), stroški arhiviranja obstoječega arhiva v elektronski obliki (3.230.000 SIT) in izdajateljski stroški rew je za
človekove pravice (2.400.000 SIT). Torej skupno za materialne
stroške 35.230.000,00 SIT.

478 Obnova In delna preureditev zgradbe - Beethovnova 10

404 Amortizacija

Ustavnemu sodišču so bila z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 zagotovljena sredstva
za obnovo in delno preureditev zgradbe na Beethovnovi 10.
Ustavno sodišče je šele po sprejetem zakonu v maju lahko
pristopilo k izvedbi postopkov oziroma pripravljalnih del za
navedeno investicijo: razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije (glede na zahtevnost posega in spomeniško varovanost objekta) in razpis za izbiro izvajalca za izdelavo investicijske in tehnične dokumentacije za sanacijo, obnovo in
opremo objekta, kakor tudi pridobitev lokacijske dokumentacije in ustreznih mnenj oziroma soglasij glede spomeniške
zaščitenosti stavbe (Plečnikovo delo). Glavnino investicijskih
del (gradbena dela, določena obrtniška in restavratorska
dela) je možno izvršiti v času, ko Ustavno sodišče ne dela.
Zato sredstva, ki so bila zagotovljena v letu 1994 niso bila
črpana oziroma so bila neizkoriščena (le v višini 3.728.000
SIT). Zato so v predlogu predvidena sredstva za navedeno
prenovo zgradbe (sanacijska, gradbena, obrtniška, instalacijska, restavratorska dela i. dr.) po oceni izvajalca za izdelavo
investicijske in tehnične dokumentacije (Inženiring IBT Ljubljana) v znesku 299.850,000 SIT.

Planirana sredstva so namenjena za nujne zamenjave dotrajane pohištvene in druge pisarniške opreme še pred pre novo
stavbe.
409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Z osamosvojitvijo Slovenije je Ustavno sodišče vstopilo ' / procese samostojnega navezovanja mednarodnih stikov in sodelovanja z Ustavnimi sodišči v Evropi in svetu. Glede na to so
planirana sredstva meddržavnega oziroma mednarodnega
sodelovanja. To so: obisk predsednika Evropskega sodi i ta za
človekove pravice, obisk delegacije Ustavnega sodišča f Republike Hrvaške na čelu s predsednikom, srečanje Ustavnih
sodišče na Brionih, obisk predsednika Ustavnega sodiža ia ZR
Nemčije, obisk Ustavnega sodišča Republike Slovenijje pri
Ustavnem sodišču Madžarske, udeležba na konferenci >> Sprememba sistemov in ustavotvorna dejavnost« v Kecskem t itu na
Madžarskem, sodelovanje oziroma udeležba v delu kcmisije
»Demokracija preko prava« (Venice Comission) v Benel I (ah in
drugi razgovori ter srečanja o ustavnosodnih vprašanjih,
kakor tudi izmenjava utečenih obiskov z ustavnimi sod i šči in
mednarodnimi organizacijami, s katerimi sodeluje U:j lavno
sodišče.

Oprema
V predlogu predvidena sredstva so namenjena za pisarniško
in drugo opremo ob preureditvenih delih ter restavratorska
dela na obstoječi pohištveni opremi (razpravna dvorana i. dr.).
V znesku so všteta tudi sredstva za nakup nujne opreme še
pred izvedbo preureditvenih del (nakup fotokopirnega stroja,
mobilnih telefonskih aparatov za potrebe sodnikov, pohištvene opreme za nove delavce in dopolnitev opreme v razdeIjevalnici hrane v skupni višini 4.000.000 SIT).

108 Investicije
474 Nakup »luib«nih vozil
Nakup dveh avtomobilov za potrebe sodnikov ob smiselni
uporabi Sklepa o uporabi avtomobilov Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 8/93). To pomeni riakup
avtomobila s prostornino do 2.000 ccm in avtomobila !» prostornino do 3.000 ccm (kot nadomestilo za iztrošen avto mobil
Alfa Romeo 164).

474 Nakup poslovnih prostorov
V zvezi s prostorsko stisko Ustavnega sodišča je Vlada Republike Slovenije s sklepom z dne 28/7-1994 določila, da se
takoj po delni izpraznitvi Cankarjeve 5 pristopi k temeljiti
obnovi tega objekta za potrebe Ministrstva za kulturo in
Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

474 Informatizacija
Planirana sredstva so namenjena za izobraževanje, naročnine, strojno in programsko opremo ter razvojne nalog e.

Ustavno sodišče je namreč v prostorski stiski zaradi povečanega števila zaposlenih in drugih potreb kot so: javne obravnave, delo v senatih, sejne oziroma razpravne sobe za potrebe
treh senatov (civilni, upravni in kazenski), potrebe pravnega
informacijskega centra in drugih spremljajočih dejavnosti.
Zato je planiran nakup 500 m2 poslovnih prostorov, s čimer bi
omogočili sprostitev enega od nadstropij na Cankajrevi 5 na
podlagi zamenjave poslovnih prostorov.

Zaradi izboljševanja in nadgradnje obstoječega sisteirna ter
prehoda na nov urejevalnik besedil in pospešeno uvajanje
komuniciranja elektronske pošte, je potrebno nenehno izobraževanje vseh zaposlenih na Ustavnem sodišču (2.0()0.000
SIT).
Za nemoteno delo sodišča je potreben dostop do različnih
pravnih baz v tujini, ki dajejo primerjalno podlago delu Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Pravni informacijski < ienter
Ustavnega sodišča nudi tovrstne storitve tuoi drugim državnim organom (Državni zbor, Državni svet, različna minio trstva)
pri iskanju tujih pravnih virov (3.000.000 SIT).

14 URAD PREDSEDNIKA VLADE
Finančni načrt Urada predsednika vlade (v nadaljevanju:
Urad) je sestavljen iz treh večjih postavk, in sicer: plač, materialnih stroškov in investicij.

Zaradi nadgradnje sistema in prehoda na grafični oper acijski
sistem je potrebno nadomestiti manj zmogljive račun alnike
(286, 386SX) z novejšimi, ki uporabniku zagotavljajo h itrejše
in enostavnejše delo. Zaradi povečanega števila zaposlenih,
ki pri svojem delu uporabljajo računalniški sistem, je
potrebno zagotoviti več omrežnih tiskalnikov. Zagotoviti je
potrebno dostopnost sistema zaposlenim tudi izven fizične
lokacije sodišča s prenosnimi računalniki ter komunikacijsko
opremo (6.000.000 SIT).
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Gledano v celoti, znaša indeks rasti predlaganih sredstev za
delo v letu 1995 v primerjavi s porabo v letu 1994 114,64.
Plače — državni organi
Na postavko »plače« odpade kar slaba polovica (49,8%) vseh
za leto 1995 predlaganih sredstev. V letu 1994 je bilo od
16

Predlagana sredstva za leto 1995, ki so v primerjavi s porabljenimi sredstvi v letu 1994 sicer višja za slabih 10%, manjša pa
za skoraj 20.000.000 kot odobrena sredstva v letu 1994, bodo
le težko zadostovala za pokritje stroškov. Zato bo treba najverjetneje v zadnejm četrtletju leta omejiti uporabo prevoznih
sredstev.

skupaj porabljenih sredstev za plače porabljenih 40%.
Menimo, da je ta postavka za leto 1995 oblikovana po enotnih
merilih za vse proračunske uporabnike, zato dodatna pojasnila niso potrebna.
Materialni stroiki — državni organi

1869 474 obnova letala Learjet 35

V primerjavi s porabljenimi sredstvi v letu 1994 predlog proračuna za leto 1995 izkazuje povečanje z indeksom 112,3. V primerjavi z dodeljenimi sredstvi v letu 1994 pa so predlagana
sredstva za 9% manjša.

S sredstvi v višini 25.000.000 SIT želimo v letu 1995 dokončno
letalo opremiti z opremo, ki nam je ni uspelo vgraditi v letu
1994. S tem bi bilo letalo tehnično sposobno tudi za daljše
polete. Navedena naložba pa ne bi bila tako nujna, če bi kupili
novo sodobno letalo, ki ima takšno opremo vgrajeno že serijsko.

Postavka vsebuje 4 podpostavke, ki jih v nadaljevanju predstavljamo nekoliko podrobneje.
3326 403 - materialni stroiki

Nakup novega letala smo načrtovali tudi v letošnjem finančnem načrtu tako kot tudi lansko leto, vendar tudi letos sredstva v predlogu proračuna niso predvidena.

Navedena postavka vključuje čiste materialne stroške Urada.
Posebej želimo poudariti, da so v postavki zajeti tudi stroški
ogrevanja, elektrike in delno vzdrževanja za Urad predsednika
Republike Slovenije, Protokola in Centra za obveščanje in
javljanje Ministrstva za obrambo, ki je v naši stavbi.

15 VLADNE SLUŽBE
1512 Protokol v »ladl RS

S predvidenimi sredstvi bomo ob skrajnem varčevanju lahko
pokrili svoje obveznosti, poudarjamo pa, da smo že v letu
1994 z varčevanjem prišli skoraj do točke, ko bi dodatni
varčevalni ukrepi negativno vplivali na potek dela. V podkrepitev tega navajamo, da smo v letu 1994 porabili le 77% dodeljenih sredstev.

Pri sestavljanju predloga finančnega načrta Protokola Republike Slovenije za leto 1995, so na njegovo višino ob upoštevanju letne rasti cen, kot je bilo to nakazano v navodilih, vplivali
tudi drugi poglavitni dejavniki.
Z mesecem junijem 1994 so na osnovi sprejetja sklepa o določitvi protokolarnih pravil (UL št. 36/94 od 22. junija 1994)
začeli za službo protokola veljati novi pogoji dela, ki vplivajo
tudi na materialno plat poslovanja. Tako je bilo potrebno
predvideti in zagotoviti dobršno mero dodatnih sredstev za
izvanje nalog, ki doslej, po finančni plati, niso bile v domeni
protokola. Dve najmočnejši postavki glede na zgoraj omenjeno sta postavki letalski prevozi, ki spremljajo protokolarne
dogodke, navedene v 2. čl. pravil in proslave in prireditve,
izhajajoče iz 39. in 41. člena imenovanih protokolarnih pravil.
Dodatne in nove so tudi nekatere obveze na relaciji do Ministrstva za zunanje zadeve RS (uradni obiski zunanjih ministrov v RS), na relaciji do Ustavnega sodišča RS (uradni obiski
predsednikov Ustavnih sodišč) in na relaciji do nekaterih
večjih mednarodnih oraganizacij in skupnosti. Ker so nastale
dodatne obveze kompleksne, pomeni njihova realizacija tudi
kompleksno povečanje stroškov (več prevozov, več nočitev,
več gostinskih storitev, več daril, več komunalnih storitev, več
tiskarsih storitev...).

1823 409 — financiranje projektov
Indeks rasti 95/94 je na navedeni postavki najvišji, res pa tudi
je, da je predlagana višina sredstev v primerjavi z odobrenimi
sredstvi v letu 1995 ostala praktično nespremenjena.
Znesek 19.893.000 SIT predstavlja le 2/3 sredstev, ki smo jih
predvideli v našem finančnem načrtu, zato pričakujemo, da
bomo morali nekatere projekte preložiti v naslednje leto.
4900 409 - sistem varovanja
Predlog predvideva enako višino sredstev, kot smo jih porabili
v letu 1994. To dejansko pomeni le 83% sredstev, ki smo jih
zaprosili. Pri tem smo namreč izhajali iz tega, da je Služba
varovanja, katere delo se financira iz navedene postavke,
dejansko pričelo z delom šele meseca aprila 1994. Prav zato
predvidevamo, da lahko pride do težav. V tem primeru bomo
morali najprej omejiti nakup tehničnih sredstev.

Ob vsem naštetem je potrebno povdariti, da na osnovi izkušenj zadnjih treh let pri izpolnjevanju protokolarnih obveznosti ne gre upoštevati samo letne rasti cen, ampak tudi dejanskega povečanja obsega dela (dokazljivo s statističnimi pokazatelji).

3650 409 — drugi odhodki za delo na drugih področjih
Na navedeno podpodstavko odpade kar 54% sredstev, namenjenih postavki materialni stroški.

Na osnovi vsega navedenega obžalujemo, da glede na predlagani proračun za leto 1995 večino nalog, izhajajočih iz protokolarnih pravil, Protokol RS v letu 1995 ne bo mogel prevzeti
kot svoje obveze oz. sodelovati pri njihovi finančni realizaciji.
Predlagana višina sredstev bo zagotavljala delovanje protokola le v dosednjem obsegu.

Iz podpostavke krijemo stroške letal in avtomobilov, stroške
potovanj delegacij, kar skupaj predstavlja okoli 92% vseh
stroškov na navedeni podpostavki.
Prevozne storitve z letali in avtomobili zagotavlja Urad vsem
ministrstvom. Z njimi opravljamo tudi vse protokolarne prevoze v skladu s sklepom o določitvi protokolarnih pravil. Zato
ne moremo vnaprej predvideti obsega storitev ter s tem tudi
stroškov. Pomembno vlogo pri stroških ima lahko tudi rast
tečajev tujih valut, zlasti nemške marke in ameriškega dolarja,
saj je treba stroške, ki se nanašajo na letali (servisiranje,
gorivo, pristajalne takse, šolanje pilotov itd.) ter potovanja
delegacij, plačevati v navedenih valutah. *

1515 Urad la žensko politiko
21 - Materialni stroiki - državni organi
7681 403 Materialni stroiki
Postavko povečujemo samo kot posledico letne rasti cen
v višini 15%. Posebej opozarjamo, da bodo potekale številne
priprave na 4. svetovno konferenco Združenih narodov o ženskah, ki bo septembra 1995 v Pekingu in za katero je za
vsebinsko in organizacijsko izvedbo zadolžen Urad, kar bo
seveda pomenilo velike materialne stroške.

Predvidevamo tudi, da se bodo zaradi precejšnje iztrošenosti
avtomobilov, ki jih v letu 1995 ne bo možno zamenjati v predvidenem obsegu, bistveno povečali stroški servisiranja.
Tudi pri letalih bodo zaradi sorazmerno velike uporabe in
starosti enega letala (20 let) stroški servisiranja zelo veliki,
poseben problem pa lahko povzročijo nenadejana večja popravila.

Zahteva za odprtje postavke Sofinanciranje programov v proračunu Republike Slovenije za leto 1995 v višini 6,000.000,00
SIT
17

poročevalec, št. 17

žensk v kulturi in umetnosti in nujnost podpore tudi takega
delovanja žensk.

Kljub temu, da Uradu za žensko politiko v proračunu Republike Slovenije za leto 1994 ni bilo odobreno odprtje nove
postavke za sofinanciranje raziskav in socialnih projektov,
smo v tem proračunskem letu izvedli postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov (socialnih, raziskovalnih in
izobraževalnih), ki prispevajo k razvoju in uveljavljanju enakih
možnosti žensk in moških. V ta namen smo sredstva črpali iz
postavke Materialni stroški, kar utemeljujemo z dejstvom, da
je za kvalitetno izpolnjevanje nalog iz delokroga Urada za
žensko politiko, kakor ga postavlja Odlok o ustanovitvi Urada
za žensko politiko (Uradni list Republike Slovenije, št. 27/92),
nujno pritegniti in podpreti nosilce programov, katerih
osnovni cilj je razvoj in uveljavljanje enakih možnosti žensk in
moških. Hkrati pa trdimo in to trditev podkrepljujemo s spodaj
predstavljenimi rezultati letos izvedenega javnega razpisa za
sofinanciranje programov, da je nujno ugoditi naši zahtevi po
postavki Sofinaciranje programov v proračunu Republike Slovenije za leto 1995. Nedopustno bi bilo, da bi tudi v prihajajočem proračunskem letu navedene programe, ki so neizogibni
za nemoteno in kvalitetno opravljanje nalog našega Urada,
morali sofinancirati iz materialnih sredstev. Kolikor naši zahtevi ne bi bilo ugodeno, bi bili to, podobno kot letos, prisiljeni
storiti, kajti na podlagi izvedenega javnega razpisa smo se
prepričali o tem, kako zelo potrebno je nadaljevati tovrstno
sodelovanje tudi v bodoče.

Najvišji skupni znesek, ki ga je Urad dodelil posameznemu
nosilcu programa, znaša 275.000,00 SIT in ga je bil lahko
deležen zgolj en(!) nosilec programa, pri katerem je bilo
izjemno (zaradi prej omenjenega močno restriktivnega pristopa) ugotovljeno, da skladno s pogoji javnega razpisa, predstavlja tak program, za katerega je možno izjemoma odobriti
več, kot je bilo v odstotkih (za izobraževalne programe do
30%, za socialne do 40% in za raziskovalne do 10% sredstev
od vrednosti prijavljenega programa) določeno v samem javnem razpisu. Ob tem je potrebno še poudariti, da v večini vseh
ostalih prijav znesek sofinanciranja ni presegel niti polovice
prej navedenih odstotkov za posamezen program od skupne
vrednosti le-tega. Takšno ravnanje je povzročilo velik izpad iz
sofinanciranja predvsem tistih programov, ki so v še bolj
začetni fazi realizacije, ko so potrebna še precejšnja zagonska sredstva, Urad pa jim zaradi zelo omejenih finančnih
možnosti ni mogel dodeliti za normalno izvajanje programa
zadostnih finančnih sredstev.
Prepričani smo, da iz vsega navedenega nedvomno In nujno
izhaja, da je naša zahteva po odprtju postavke Sofinanciranje
programov v proračunu Republike Slovenije za leto 1995
v višini = 6,000.000,00 SIT utemeljena. Po našem mnenju bo
takšna vsota omogočila:

Na omenjeni javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 31/94 dne 8. 6. 1994, je prispelo
skupno 57 prijav, od katerih jih je komisija za vodenje
postopka javnega razpisa v nadaljnjem postopku obravnavala
52. Glede na zelo veliko število prijavljenih programov in na
relativno nizek skupni znesek, ki ga je Urad iz materialnih
sredstev lahko namenil sofinanciranju programov, je bil nujen
močno restriktiven pristop pri obravnavi prijav in pri sprejemanju odločitev o razporeditvi finančnih sredstev. Navedeni
znesek je Urad tako razporedil med 8 socialnih, 3 raziskovalne
in 14 izobraževalnih programov oziroma sredstva so bila
dodeljena skupno 25 nosilcem programov. Od tega prejema
sredstva sofinanciranja, kot že rečeno, 8 socialnih programov, katerih nosilci oziroma izvajalci so štirje Centri za socialno delo in štirje predstavniki civilnodružbenih skupin. Slednji so, skladno z določili razpisa, imeli prednost pri izboru.
Raziskovalni programi, ki jih sofinanciramo, so trije, identificirajo pa položaj, potrebe in prioritete na področju zaposlenosti
žensk, intenzivnosti spremljanja medijev in stopnji odločanja
v gospodinjstvih ter posebej pereče problematike begunk
v begunskih skupnostih v Sloveniji. Spekter izobraževalnih
programov, katerih namen in cilj je usposabljanje posameznih ženskih skupin, posredovanje informacij, koristnih za
ozaveščanje žensk in preseganje stereotipa o vlogi ženske
v družbi ter publiciranje besedil, ki informirajo o ženskih
temah, afirmirajo žensko in krepijo njeno vlogo v družbi, je
tako glede njihovih nosilcev oziroma izvajalcev, kakor tudi
glede vsebine programov, zelo pester. Pri tej skupini je Urad
moral preseči znesek, ki smo ga primarno namenili njihovemu
sofinanciranju (= 1,200.000,00 SIT), tako, da znesek sofinanciranja izobraževalnih programov znaša 1,380.000,00 SIT. Prerazporeditev sredstev je bila opravljena na račun zmanjšanja
sredstev, ki so bila prvotno namenjena raziskovalnim programom. Nujnost takšnega ravnanja rezultira iz dejstva, da se je
za sofinaciranje izobraževalnih programov prijavilo bistveno
več nosilcev, kot za sofinanciranje raziskovalnih programov.
Poleg tega smo po temeljitem pregledu izobraževalnih programov ugotovili, da je velika večina le-teh takih, da ustrezajo razpisnemu namenu in pogojem, pri čemer je potrebno
navesti, da smo jih kljub temu iz sofinanciranja morali izločiti
kar 12.

1. da obdržimo letošnji nivo sofinanciranja socialnih, raziskovalnih in izobraževalnih programov, ki prispevajo k razvoju in
uveljavljanju enakih možnosti žensk in moških;
2. da v obseg sofinanciranja vključimo tudi programe, ki jih je
potrebno podpreti že v začetni fazi sofinanciranja, ko so
potrebna relativno visoka finančna sredstva, pa so letos
izpadli prav iz razloga močno omejenih finačnih možnosti;
3. da finančno podpremo tudi kulturno-umetniške programe,
ki jih letos iz podobnih razlogov, kot so navedeni pod točko 2,
nismo mogli podpreti;
4. da končno podpremo tudi delovanje nevladniih civilnodružbenih skupin in jim z sofinanciranjem njihove dejavnosti omogočamo delovanje in vključevanje v programe mednarodnega
sofinanciranja.
Predvidena je nova postavka Mednarodni festival sodobnih
umetnosti Mesto žensk in mednarodni simpozij Duhovi
v mestu žensk v višini 2.500.000,00 SIT.
V oktobru 1995 se bo v Ljubljani odvijal festival sodobne
ženske umetnosti. V mestu žensk, kot smo festival poimenovali, se bodo v tednu dni zvrstile gledališke predstave, likovna
razstava, literarna branja ciklus filmov ženskih režiserk, izšla
bo antologije sodobne slovenske ženske poezije, simpozij, ki
bo predstavil teoretsko refleksijo na umetniško dogajanje. Ker
bo udeležba na festivalu izrazito mednarodna, bo festival
pritegnil tudi mednarodno pozornost, kar še posebej velja za
Evropo in ZDA. Mesto žensk se je zaradi mednarodne usmerjenosti in pomembnosti dogodka uvrstilo v program za promocijo Slovenije za leto 1995. Festival je dobil podporo Ministrstva za kulturo in Ministrstva za znanost in tehnologijo ter
Mesta Ljubljana, podpora se bo izrazila tudi v sofinancerskem
deležu. Idejno, vsebinsko in organizacijsko je nosilec festivala
Urad za žensko politiko, zato je odprtje posebne postavke
v okviru materialnih stroškov še posebej pomembno.
516 Urad za narodnosti Vlade RS

Iz sofinanciranja je izpadla tudi skupina prijaviteljev programov, ki delujejo in izobražujejo na področju kulture in umetnosti. Zaradi specifičnosti narave tovrstnih dejavnosti jih ni
bilo mogoče umestiti v okvir razpisnega namena in pogojev,
se je pa komisija za vodenje postopka javnega razpisa na
podlagi pregleda njihovih prijav prepričala o nujnosti sofinaciranja tudi takšnih programov. Prijaviteljev tovrstnih programov je bilo 6, v svojih prijavah programov pa so prikazali
različne oblike in načine udejstvovanja žensk v teh dejavnostih, pri čemer v glavnem vsi poudarjajo ustvarjalno vlogo
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Predlagani osnutek proračuna izhaja iz nalog Urada za narodnosti in je po več uskladitvah in redukcijah zajel minimalna
nujno potrebna sredstva, ki še zagotavljajo opravljanje temeljnih nalog, ki so ustavna obveznost Republike Slovenije do
narodnih skupnosti.
Sredstva za plače in druge stroške zaposlenih so oblikovana
po kriterijih, ki veljajo za delavce v državni upravi. Sredstva za
materialne stroške obsegajo nujno potrebna sredstva za funk18

517 Služba vlade za zakonodajo

cioniranje urada in stroške za delo komisij Vlade Republike
Slovenije za zaščito romske skupnosti in Komisije Vlade
Republike Slovenije za narodnosti.

V Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo smo za leto
1995 planirali sredstva za materialne stroške v višini
7.000.000,00 SIT. V postopku priprave proračuna 1995 pa smo
navedeni znesek zmanjšali kar za 15% (korigiran predlog
poslancev Državnega zbora in korigiran predlog Ministrstva
za finance), to je na 6.000.000,00 SIT.

1821 430 Sofinanciranje organizacij romske etnične skupnosti
Sredstva na tej postavki so znižana na najmanjšo možno
mero, pri čemer smo računali tudi na to, da bomo razpolagali
s sredstvi, ki so bila prihranjena v letu 1994. Predlagani
znesek bo zadoščal za najnujnejše organizacijske potrebe
obstoječih romskih organizacij (Murska Sobota, Novo mesto,
Krško). Če pa bodo začela delovati nova društva, zanje v proračunu ne bo kritja.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 910-02/93-2/
11 -8, z dne 6/4-1994, v okviru Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo ustanovila Komisijo za pravno harmonizacijo slovenske zakonodaje s pravom EU. Glede na ustanovitev
navedene komisije smo odprli novo postavko v okviru proračuna - 6206 409 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU. Iz
navedene postavke se bodo krili materialni stroški v zvezi
z delom navedene komisije (priprava in pošiljanje vabil za seje
komisije, priprava gradiv za seje komisije, nakup potrebne
strokovne literature ipd.). V letu 1995 smo planirali sredstva za
materialne stroške za delo komisije v višini 6.500.000,00 SIT.
Glede na korigiran predlog poslancev Državnega zbora in
korigiran predlog Ministrstva za finance smo znesek zmanjšali kar za 23%, to je na 5.000.000,00 SIT.

1872 430 Sofinanciranje radijskega programa za Rome
V letu 1994 so se začele radijske oddaje za Rome na radiu
Murski val v Murski Soboti. V letu 1995 načrtujemo nadaljnje
sofinanciranje teh oddaj in začetek oddaj na lokalnem radiu
v Novem mestu. S tem se bo radijski program razširil na
večino romske populacije. Ker se bodo oddaje v Novem mestu
začele lahko šele po sprejetju proračuna, bodo predlagana
sredstva predvidoma zadoščala.

Glede na to, da Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo nima drugih prihodkov (npr. prihodkov od obresti, prihodkov od udeležbe na dobičku, prihodkov od najemnin,
prihodkov od prodaje stanovanj itd.), da se je obseg dela
znatno povečal, in da celotna slovenska zakonodaja še ni
sprejeta, potrebno pa jo je tudi uskladiti s pravom EU,
menimo, da so navedena sredstva za nemoteno delo Službe
za zakonodajo ter Komisije za pravno harmonizacijo nujno
potrebna.

5203 430 Obveznosti do ustanov italijanske narodnosti
Iz te postavke se plačujejo obveznosti do skupnih ustanov
italijanske narodnosti (časopisi, gledališče, raziskovalni inštitut), ki jih skupaj sofinancirata Republika Hrvaška in Republika Slovenija. Slovenija sodeluje pri tem z 20 % deležem.
Republika Hrvaška je že v letu 1994 povečala svoj delež, zato
bodo naše obveznosti v letu 1995 zanesljivo večje. Uporabniki
so postavili za leto 1995 zahtevek, po katerem naj bi bil naš
delež v višini 35,6 milijona SIT. Pričakujemo lahko, da tudi
Hrvaška ne bo ugodila tako visokim zahtevam, vendar se
lahko zgodi, da predlagana sredstva ne bodo zadoščala in
Slovenija ne bo izpolnila svoje obveznosti.

1518 Urad vlade za informiranje
Temeljne usmeritve delovanja Urada Vlade za informiranje
v letu 1995 so predvsem: obveščanje domače javnosti o delu
Vlade Republike Slovenije, predsednika Vlade RS in ministrstev, zagotavljanje čimbolj celovitih informacij o dogajanjih
v Republiki Sloveniji tuji javnosti, organiziranje splošne promotivne dejavnosti države in pa spremljanje politike vlade na
področju obveščanja javnosti, razvoja množičnih medijev in
sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, katerih dejavnost je povezana z množičnimi mediji in javnim obveščanjem.

5204 430 Informativna dejavnost madžarske narodnosti
S te postavke se pokriva sofinanciranje tednika Nepujsag in
madžarskega radijskega programa. Za sofinanciranje tednika
bi bilo v letu 1995 potrebnih 34 milijonov SIT (v letu 1994 28,7
milijona SIT), za sofinanciranje radijskega programa v madžarskem jeziku pa 12,4 milijona SIT, kar bi predstavljalo 20%
stroškov radijskega programa. Zahtevanih sredstev s predlagane postavke ne bo mogoče zagotoviti, menimo pa, da bodo
predlagana sredstva pokrila vsaj najnujnejše potrebe obeh
medijev.

Tem štirim temeljnim ciljem je prilagojen tudi proračun Urada
za leto 1995.
Temeljne dejavnosti, ki jih bo Urad izvajal na področju obveščanja domače in tuje javnosti (proračunska postavka 5244) so
poleg rednih dejavnosti Urada (organizacija novinarskih konferenc, priprava in distribucija raznih sporočil za javnost ter
gradiv Vlade in posameznih ministrstev), katerih temeljni cilj
je zagotoviti čimbolj celovito obveščanje javnosti o delu
Vlade, predsednika vlade in posameznih ministrstev, tudi
dejavnosti, ki pomenijo vsebinsko nadgradnjo rednih dejavnosti. Gre predvsem za pripravo medijskih kampanj nekaterih
najpomembnejših vladnih projektov v sodelovanju z ministrstvi ter s pomočjo raziskav javnega mnenja preverjanje oziroma presojanje pomembnejših vladnih odločitev. Posebej
pomembne spremembe pa predvidevamo predvsem na
področju spremljanja in analiziranja poročanja domačih in
tujih medijev, saj bo vzpostavljen računalniško podprt informacijski sistem za dokumentiranje, analiziranje in distribucijo
klipingov.
Temeljna aktivnost na področju obveščanja tuje javnosti bo
v letu 1995 načrtno vabljenje tujih novinarjev in urednikov
v Slovenijo; tako predvidevamo 30 individualnih obiskov tujih
novinarjev, 4 organizirane skupine novinarjev iz izbranih ciljnih držav in servisiranje tujih novinarjev, ki bodo v Sloveniji
ob državniških obiskih.

5205 467 Narodne skupnosti
V oktobru 1994 je bil sprejet zakon o samoupravnih narodnih
skupnosti, ki v 18. členu predvideva, da se sredstva za delovanje italijanske oz. madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji zagotavljajo iz proračuna RS. Po
volitvah konec leta 1994 se bodo samoupravne narodne skupnosti na novo organizirale in predvidevamo, da bo nova organiziranost zahtevala tudi večja materialna sredstva. Predlagani znesek bi ob racionalni organiziranosti lahko zadoščal
za najnujnejše pokritje stroškov delovanja obeh samoupravnih narodnih skupnosti. Sredstva za delovanje občinskih
samoupravnih narodnih skupnosti se zagotavljajo iz proračuna občin.
5206 467 Dvojezično poslovanje v RS
Komisija za narodnosti Državnega zbora RS je v preteklih letih
že nekajkrat predlagala naj se sredstva za dvojezično poslovanje državnih organov upoštevajo pri stroških njihovega poslovanja in se ne vključujejo med postavke, ki so namenjene
narodnim skupnostim v Republiki Sloveniji. V skladu s tem
ponovno predlagamo, da se sredstva s te postavke prenesejo
na Ministrstvo za finance na postavko za izravnavo, postavka
v Uradu za narodnosti pa ukine.

Postavka Tiskovna in publicistična dejavnost (5245) bo namenjena predvsem zagotavljanju sprotnega in stalnega obveščanja kompetentnih tujih javnosti o Sloveniji s tedenskim biltenom v angleškem jeziku, za katerega bomo razširili sezname
kompetentnih prejemnikov.
19
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Na področju splošne promocije (postavka 5484) bodo glavne
dejavnosti urada usmerjene v soizdajanje splošnih informativnih in promotivnih publikacij in videokaset o Sloveniji, pripravi splošnoinformativnih in podobnih razstav v različnih
mestih v Evropi, sofinanciranje nekaterih pomembnejših
športnih in kulturnih dogodkov doma in v tujini, sofinanciranje nekaterih predstavitev Slovenije v tujini, kjer gre za kompleksne predstavitve, ki vsebujejo tako splošno kot turistično
in gospodarsko promocijo Slovenije. Ocenjujemo namreč, da
je potrebna ofenzivnejša širitev informacij o Sloveniji in njeno
pozicioniranje v tujih javnostih, tako z referenčnimi priročniki
in informativnimi gradivi kot tudi s pripravo izborom razstav
o Sloveniji (splošnih in posebnih), ki jih bomo s pomočjo
slovenskih ambasad predstavili v številnih mestih po Evropi
ter ob tem ponekod pripravili tudi širšo predstavitev Slovenije
(kulture, turizma in gospodarstva). Prav tako je ena glavnih
nalog zagotoviti celostno podobo države pri nastopanju
v tujini in določiti oziroma izbrati glavna vsebinska sporočila
kot enotno osnovo za naše predstavljanje oziroma nastopanje
v tujini. Med večjimi načrtovanimi akcijami omenjamo še
oglaševanje oziroma predstavitev Slovenije z zakupom prostora v pomembnejših svetovnih, političnih in ekonomskih
dnevnikih in magazinih. Pomemben del te postavke zajema
tudi sofinanciranje kulturnih, športnih, kongresnih in medijskih dogodkov doma in v tujini, ki imajo promocijski značaj,
dobro medijsko pokritje iz tujine in udeležbo pomembnih
tujih predstavnikov.

Med postavkami Urada vlade za informiranje pa ni tiste,
s katere naj bi sofinancirali del programov RTV za tujo javnost, čeprav je za to zakonska podlaga (14. člen Zakona
o RTV Slovenija) in čeprav je naš Urad to postavko predlagal.
V predlaganem znesku pa so bila predvidena sredstva za
sofinanciranje programov za tujo javnost in tudi za začetek
projekta za oddajanje programov prek satelita.
1519 Kadrovska »lužba vlade
1287 nadurno delo organov
O zagotavljanju sredstev za nadurno delo uporabnikom republiškega proračuna odloča Komisija Vlade RS na podlagi
sklepa Vlade (Uradni list RS, št. 4/93) v skladu s kriteriji, ki jih
določa 12. člen zakona o delavcih v državnih organih in
sklepom o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov
(Uradni list RS, št. 60/93).
Zakon o delavcih v državnih organih določa v 12. členu, da
v primerih, ko ni mogoče v okviru rednega delovnega časa
opraviti določenih del, ki morajo biti opravljena brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, lahko
predstojnik odredi, da se taka dela opravijo v času, daljšem od
polnega delovnega časa. V navedenem členu so opredeljeni
tudi razlogi, ki pogojujejo odreditev nadurnega dela in sicer:
- v primerih, ko je določena nepredvidena dela potrebno
opraviti v določenem roku, vendar samo, če tega dela ne
morejo opraviti drugi delavci v okviru polnega delovnega časa
ali če nastane potreba po takšnem delu zaradi nepredvidenega izostanka delavca, ki bi moral opraviti tako delo,

Pri mednarodnem sodelovanju na področju javnega obveščanja (1873) gre za financiranje članstva Slovenije v vrsti mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s tem področjem, in obveznost naše aktivne udeležbe na sestankih ustreznih odborov in
komisij.

- če je potrebno dokončati začeta dejanja v postopku pred
državnimi organi ali če je potrebno neprekinjeno opraviti
druga dela,

Postavka Slovenska tiskovna agencija( 5285) je namenjena
sodelovanju s STA, katere soustanoviteljica je tudi Vlada
Republike Slovenije. STA je pridobila širok krog stalnih
naročnikov, velik del njene dejavnosti pa je namenjen potrebam države in državnih organov, predvsem našim predstavništvom v tujini. Ta postavka je namenjena predvsem plačilu
storitev, ki jih STA opravlja za državne in vladne organe
v Republiki Sloveniji in za diplomatska predstavništva Slovenije v tujini. Gre za več servisov: splošni dnevni servis v slovenskem in angleškem jeziku, tedenski, mesečni in letni pregled v slovenskem in angleškem jeziku, dnevni pregled tiska
in dnevni bilten STA. STA naj bi v letu 1995 prešla na 24 urno
delo (kar je nujnost in standard pri delu nacionalnih tiskovnih
agencij), zaradi česar bodo potrebne tudi nekatere nove zaposlitve. V letošnjem letu je potrebno opraviti investicijo v tehnološko obnovo STA, ki naj bi omogočila kvalitetno in zanesljivo
opravljanje nalog.

- če je potrebno opraviti nujno inšpekcijsko zadevo ali drugo
nujno dejanje v postopku,
- če gre za dokončanje tehničnih opravil oziroma storitev
v primeru, ko jih zaradi tehnologije začetka procesa brez
škode ali dodatnih stroškov ni mogoče prekiniti,
- če so potrebni neprekinjeni ukrepi pri izvajanju varnostnih
nalog.
Delavec lahko opravlja nadurno delo največ 10 ur na teden.
Iz zahtevkov za nakazilo sredstev iz omenjene postavke
izhaja, da je bilo v letu 1993 v ta namen porabljenih
851.792.553,00 SIT. V lanskem letu je v krog upravičencev za
izplačilo nadurnega dela vstopila vrsta uporabnikov, ki se jim
v preteklih letih sredstva za ta namen niso zagotavljala. Ti
uporabniki so:

Informativna dejavnost Alpe Jadran (6199) je nova postavka,
ki je povezana z dejstvom, da je novembra letos Slovenija
prevzela predsednikovanje Delovne skupnosti Alpe-Jadran.
V okviru tega je Urad Vlade za informiranje nosilec informativne dejavnosti in predsedujoči Delovne skupine za informiranje te skupnosti. Pri tem gre za stroške publicistične dejavnosti, nove celostne podobe skupnosti in stroške vodenja
delovne skupine, kjer je glavni strošek prevajanje.

- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za zdravstvo,
- Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Zavod RS
za prostorsko planiranje,
- Urad RS za varstvo industrijske lastnine,
- Republiški kmetijski inšpektorat,
- Služba za reformo lokalne samouprave,
- Republiška uprava za telekomunikacije,
- Republiška direkcija za blagovne rezerve,
- Center Vlade za informatiko,
- Servis skupnih služb Vlade RS.

V letos sprejetem Zakonu o javnih glasilih je v 3. členu
predvideno, da država podpira razvoj glasil za slepe in gluhe
državljane v njim prilagojenih tehnikah. Zato uvrščamo
v finančni načrt novo postavko Sofinanciranje glasil za slepe
in gluhe (6200), iz katere bi sofinancirali računalniško tehnologijo, s pomočjo katere bi lahko slepi in slabovidni brali
časopise, zapisane v računalniški obliki. S tem projektom bi
v devetih medobčinskih društvih opremili in uredili čitalnice
za slepe in slabovidne člane.

Tako je bilo v letu 1994 porabljenih 1.531.357.847,00 SIT (tudi
zaradi prehoda na 40-urni tedenski delovni čas predvsem,
kjer poteka delo v izmenah).

Pri postavki Sofinanciranje glasil za gluhe (6201) gre tudi za
novo proračunsko obveznost, s katero bi sofinancirali projekt
podnaslavljanja oddaj na televiziji in pripravo posebnih oddaj
za gluhe državljane. Projekt naj bi financirala tudi RTV Slovenija.
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Največji uporabniki sredstev za nadurno delo so Ministrstvo
za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Republiška
carinska uprava, Republiška uprava za javne prihodke, Slovenska obveščevalno - varnostna agencija, Državni zbor, Urad
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predsednika Vlade RS, Zapori Koper in Temeljno sodišče
Ljubljana. Število organov, kateri so pošiljali zahtevke za
nadurno delo je bilo 66.

bodo pri »dlagatelji predsedniku države dajali predloge za odlikovanja po tem zakonu, v Ministrstvu za notranje zadeve so
npr. že > t fazi priprave predlogov.

S prehodom financiranja sodnikov za prekrške in 58 Upravnih
enot iz občinskih na državno raven z januarjem 1995, se je ta
problematika še povečala.

Številni predlagatelji pa že dajejo predsedniku republike
predlog e za državna odlikovanja, in to za zasluge, ki jih za
posame zna področja opredeljuje novi zakon, in bi jih država
morala odlikovati. Tega ne more izvesti, ker še ni izdelanih
odlikovi inj, ki jih določa novo sprejeti zakon.

Komisija Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve le
dodeljuje predvidena sredstva posameznim uporabnikom
republiškega proračuna, ne more pa vplivati na višino teh
sredstev oziroma na njihovo zagotavljanje. Finančna sredstva
za plačilo nadurnega dela, ki so nam zagotovljena v letu 1995
(za vse leto le 560 mio), bodo zadostovala samo za januar,
februar in delno marec.

1S20 S« irvls skupnih služb vlada
3428 40 3 Materialni stroški
108.900 .000,00 SIT
Ob taki ini višini dodeljenih sredstev lahko Servis skupnih
služb vi ade pokriva svoje materialne stroške in obratovalne
stroške (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz smeti, varovanje,
nadome istilo za uporabo stavbnega zemljišča), ki jih je že
doslej p lOkrival v breme svoje postavke za objekte v uporabi
državnil i upravnih organov: na Župančičevi 3 in 6, na Cankarjevi 5, n a Parmovi 33, Gregorčičevi 25, 27 in 27a, Beethovnova
11).

1725 nove zaposlitve v organih
Zaposlovanje novih delavcev v letu 1995 je omejeno na najnižjo možno raven, tako da so možne le nadomestne zaposlitve, ki so bile večinoma odobrene že v lanskem letu. Glede na
predvideno kvoto, so nove zaposlitve v Republiških upravnih
organih in Upravnih enotah praktično onemogočene. Tako
pričakujemo glede na nedavno sprejeto reorganizacijo Republiških upravnih organov velike težave in pritiske s strani
posameznih Ministrstev. Z zakonom o organizaciji in delovnem področju Ministrstev (Uradni list RS št.71/94) so bili
namreč ustanovljeni številni novi organi v njihovi sestavi, kar
pomeni tudi nove zadolžitve in nove obveznosti. Z zakonom
o Upravi (Uradni list RS št.67/94) pa so bile ustanovljene
Upravne enote, pri katerih so prav tako evidentne nepremostljive kadrovske težave, ki se bodo prej ali slej odražale pri
njihovem delu.

1825 40 9 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov
84.602.000,00 SIT
Največj i delež vrednosti postavke odpade na pokrivanje stroškov čil Učenja poslovnih prostorov po pogodbah z zunanjimi
izvajale i. preostali del pa se nameni za manjša vzdrževalna
dela in tekoča popravila v poslovnih prostorih (elektro in
cevne ii istalacije) in stroške selitev.
1875 4019 Najemnine poslovnih prostorov in drugI stroški
630.0001.000,00 SIT

1838 sredstva za delovno uspešnost upravnih organov

Predlag ana vrednost postavke zadošča za pokrivanje obveznosti po najemnih in upravljalskih pogodbah, sklenjenih do
konca I eta 1994, za plačilo zavarovalnih premij za nepremičnine ter za prevzem obveznosti, ki so ali še bodo začele teči
z letom 1995:

Pri navedeni postavki je potrebno ponovno poudariti, da
predvidena sredstva po predlogu proračuna za leto 1995, ki
so v celoti enaka našemu predlogu z dne 16/12-1994, ne
vsebujejo delovne uspešnosti za potrebe 58 Upravnih enot.
3852 drugi odhodki za delo na drugih področjih

- za nt ijemnine Ministrstva za šolstvo in šport,
- za sl> ;lenitev novih najemnih pogodb po predlogu Ministrstva za finance (projektna skupina za pripravo nove davčne
uprave in izobraževanje davčnih inšpektorjev, za novo davčno
upravo) .

Za potrebe odlikovanj smo predvideli 27.300.000,00 SIT, od
tega:
- 2.300.000,00 SIT za sprotne stroške, vezane na veljavni
zakon o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije
- 25.000.000,00 SIT za nova odlikovanja.

8506 40 3 Obratovalni stroški v upravnih »notah
236.929 .000,00 SIT

V predlogu proračuna za 1995. leto je upoštevanih le del
sredstev za sprotne stroške. Odlikovanja so vključena
v postavki »drugi odhodki za delo na drugih področjih«, ki
znaša skupaj 2.476.000,00 SIT, kar je manj kot smo predvideli
za sprotne stroške, vezane na podeljevanje odlikovanja častni
znak svobode Republike Slovenije.

Na pod lagi ocene, pridobljene iz podatkov o poslovnih prostorih, I <i jih od 1. 1. 1995 uporabljajo upravne enote, naj bi
sredstvi i zadoščala za pokrivanje stroškov elektrike, ogrevanja, poi rabljene vode in komunalnih storitev za tri kvartale.
Poudarj jamo, da so potrebna sredstva ocenjena, ker ni primerljivega i izhodišča.

V predlogu proračuna ni vključenih 25.000.000,00 SIT za nova
odlikovanja.

6862 40 Najamnine poslovnih prostorov uprava na lokalni
ravni
432.000 .000,00 SIT

Zagotovitev sredstev za nova odlikovanja je nujna, saj je
zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/
95) že v veljavi od 26. januarja 1.1., kar pomeni, da predsednik
Republike Slovenije formalno že lahko podeljuje odlikovanja,
ki še niso izdelana.

Po pod atkih, s katerimi trenutno razpolagamo in so nam jih
posredovale upravne enote in nekatera ministrstva, ki imajo
organe na lokalni ravni, naj bi predlagana višina sredstev
zadošč. ala za pokrivanje:

Zakon je Vladi Republike Slovenije naložil, da s statutom med
drugim določi tudi značilnosti odlikovanj: kar je tudi storila in
2. marca 1995 sprejala Statut odlikovanj Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 16/95), ki je določil obliko odlikovanj. Vlada
je hkrati zadolžila Kadrovsko službo Vlade, da izvede vse
potrebno za izdelavo odlikovanj.

- najer nnin za tiste poslovne prostore upravnih enot, ki so jih
imele p red 31. 12. 1994 v najemu bivše občine,
- naje >mnin za poslovne prostore organizacijskih enot
geodet: ikih uprav, inšpekcijskih služb in drugih upravnih
organo' / in organizacij ministrstev na lokalni ravni. Tudi tu so
potrebr la sredstva ocenjena, ker so nekatere najemne
pogodb « še v fazi usklajevanja.

Ker niso zagotovljena sredstva za izdelavo, oziroma javno
naročilo ni predvideno v predlogu republiškega proračuna, ni
možno izvesti niti javnega razpisa za izbiro izvajalca.

8847 4S11 Upravljani« ■" vzdrževanja službenih In najamnih
stanovi inj
101.177 .000,00 SIT

Glede na veljavnost omenjenega zakona pričakujemo, da
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Predlog zadošča:

V program so uvrščena najbolj potrebna investicijsko vzdrževalna dela na poslovnih zgradbah in v poslovnih prostorih
državnih upravnih organov.

- za pokrivanje stroškov za 530 službenih in najemnih stanovanj, s katerimi upravlja in jih vzdržuje Servis skupnih služb
vlade. To so stroški upravljanja, obratovalni stroški, zavarovanje, stroški nezasedenih stanovanj, obnova drobnegsi inventarja, redno tekoče vzdrževanje stanovanj,...
- za vzdrževanje stanovanj, ki jih uporabljajo zaposleni
v Carinski upravi RS in so bila prevzeta od bivših .zveznih
organov. Stanovanja so v tako slabem stanju, da niso \* seljiva,
v preteklih letih pa proračunska sredstva niso bila zagotovljena;
- za vzdrževalna dela v stanovanjih Slovenske obvešč e ivalno-varnostne agencije v nekaterih obmejnih mestih.

Podroben načrt pristopa k potrebnim sanacijam je v pripravi
in bo predložen v sprejem Vladi Republike Slovenije.
Sredstva na postavki predstavljajo 40% pokritje predlaganih
investicijsko vzdževalnih del, tako da zaradi ostre selekcije ne
bo možno ugoditi vsem pričakovanjem uporabnikov poslovnih prostorov. Pripominjamo, da takšno odlaganja nujnih
vzdrževalnih del na naslednje proračunsko obdobje pomeni
tudi zviševanje stroškov zaradi propadanja objektov.
Mejni prehodi

5298 472 Investicije v stanovanjski gradnji
321.585.000,00 SIT

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije štev. 280-01/
94-1/2-8 z dne 8.12.1995 je Servis skupnih služb vlade od 1.
1.1995 dalje zadolžen za pripravo usklajenih programov investicij in investicijskega vzdrževanja objektov na mejnih prehodih ter za program tekočega vzdrževanja skupnih prostorov in
površin na mejnih prehodih. Predloge za pripravo usklajenih
programov pa posredujejo upravni organi, katerih dejavnost
je povezana z mejnimi prehodi: Ministrstvo za notranje
zadeve, Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za
promet in zveze, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
Ministrstvo za zdravstvo. Sestava programov je pogojena
z vsebino in s kvaliteto zbranih predlogov.

S predlaganim obsegom sredstev bo mogoče pokriti ki jpnine
po sklenjenih pogodbah, za nakup 21 stanovanj v po prečni
velikosti 60 m2 in za investicijsko vzdrževanje stanovanj,
s katerimi upravlja Servis skupnih služb vlade.
Krediti za reševanje stanovanjskih problemov delavcev; zaposlenih v državni upravi, niso predvideni.
1878 474 Nakupi oprem« za potrebe državnih organov
660.000.000,00 SIT
Sredstva bodo namenjena za nakupe birotehnične opi t jme in
pisarniškega pohištva kot zamenjava za iztrošeno oproi no, za
nakupe opreme za nova delovna mesta, za zaključek del na
posodobitvi telekomunikacij v državni upravi, ki so se | pričela
v letu 1994, kot nadaljevanje projekta iz leta 1992 in 10! 33. Žal
predvidena sredstva za nakupe opreme v letu 1995 ne oi mogoča j o nadaljevanja del na posodobitvi telekomui likacij
v državni upravi.
Poleg navedenega bo potrebno v tem letu zagotoviti r iajnujnejše nakupe pisarniškega pohištva in birotehnične oi preme
za nove lokacije oz. nove prostore, zaradi vzpostavitve < >snovnih pogojev za pričetek dela novoustanovljenih organov po
sprejetem zakonu o organizaciji in delovnem področj 11 ministrstev.

6509 474 Investicije na mejnih prehodih
40.120.000,00 SIT
Po prvotnem predlogu za sestavo proračuna 1995 so bila na
postavki planirana sredstva za investicije na mejnih prehodih
po programih, ki jih sofinancira PHARE, med njimi za mejni
prehod Piran (50% lastne udeležbe) ter mejni prehod Neblo
(20% lastne udeležbe).
Zaradi znanih zahtev po ureditvi mejnega prehoda Dolga vas
bodo sredstva na navedeni postavki namenjena prvenstveno
za nujna dela in nabave za ta mejni prehod: nakup kontejnerskega objekta ter ureditev zemljišča za njegovo postavitev.
3555 474 Mejni prehod Dolga Vas (PHARE)
139.500.000,00 SIT

1879 474 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe di < ravnih
organov
168.285.000,00 SIT

Predvidena sredstva pomenijo delež Republike Slovenije
(50%) pri financiranju razširitve in posodobitve mejnega prehoda Dolga vas. Sredstva v enaki višini (900.000,00 ECU) so že
alocirana v okviru regionalnega programa PHARE, za njihovo
koriščenje pa je potrebna zagotovitev enakega deleža v proračunu Republike Slovenije. Program rekonstrukcije mejnega
prehoda obsega ploščad mejnega prehoda s komunalno ureditvijo ter nekatere carinske, policijske in inšpekcijske objekte
(kontejnerji, nadstrešnice, zapornice).

S sredstvi po predlogu MF bi bilo mogoče nabaviti pri bližno
110 vozil nižjega razreda, ali 82 vozil srednjega razred, a.
5300 474 Adaptacije in rekonstrukcije
400.000.000,00 SIT
Sredstva zadoščajo za 1. fazo obnove Mladike, in sicer
obnovo liceja, za gradbena in inštalaterska dela. Odp.3 dla pa
bo možnost reševanja prostorske problematike Ministri stva za
notranje zadeve, ker niso zagotovljena sredstva niti za odkup
zemljišča na lokaciji BO 2/3. Prav tako bo odpadla pr enova
ojekta bivše vojšnice na Roški cesti za potrebe Arhiv: i RS.

Za investicije, ki jih sofinancira PHARE, je potreben mednarodni javni razpis. Po podatkih Evropske unije pa je za njegovo izvedbo potrebno vsaj 5 mesecev. Ker je pogoj za javni
razpis predhodni podpis memoranduma, le-ta pa bo podpisan šele, ko bodo zagotovljena proračunska sredstva, mora
biti odločitev o višini sredstev sprejeta čimprej. Realen pričetek del je šele v 4. kvartalu 1995.

8848 474 Nakupi poslovnih prostorov
841.426.000,00 SIT
V zahtevku je bil predviden nakup 8800 m2 poslovnih p irostorov. S popravljenim zneskom bo mogoče realizirati naki jp cca
3360 m2. Tako ne bo investicij v nove oz. dodatne poslovne
prostore za potrebe Republiške carinske uprave, Republiške
uprave za javne prihodke, Ministrstva za ekonomske cidnose
in razvoj, Zavoda za šolstvo in šport, inšpekcijskih služb pri
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Reševale siei bodo
potrebe Urada za invalide, delno Ministrstva za oloolje in
prostor, Ministrstva za promet in zveze.

Vkolikor bodo zahteve krajanov uspele in bo potrebno takoj
pristopiti k urejanju celote ali dela mejnega prehoda, za
oddajo teh del ne bo možno zadostiti pogojem PHAREa in jih
bo zaradi tega potrebno v celoti financirati iz proračuna
Republike Slovenije. To pa pomeni primanjkljaj sredstev
v višini 139.500.000,00 SIT.
Brez finančnega kritja ostaja planirani odkup parkirišča
v Gornji Radgoni, ki služi razbremenitvi tovornega prometa
preko mejnega prehoda Dolga vas in ga ima trenutno Republika Slovenija v začasnem najemu. Po ponudbi lastnika AR
AVTO Gornja Radgona znaša odkupna cena 145.000.000,00
SIT.

5299 487 Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovn ih prostorov
420.713.000,00 SIT
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Končna vrednost investicije v posodobitev mejnega prehoda
Dolga vas v tem trenutku še ni znana, ker še niso zbrani vsi
podatki o zemljiščih, ki jih bo potrebno odkupiti.

globalnega povečanja finančnih sredstev za informatizacijo
državnih organov.
Večja finančna sredstva so predvidena zaradi veliko večjega
obsega dodatnih nalog in zahtev po informatizaciji popolnoma novih področij, za realizacijo katerih Center Vlade za
informatiko do sedaj ni bil pristojen. Takšno povečanje torej
ne pomeni prioritetnejšega obravnavanju informatizacije
v razmerju do drugih proračunskih porabnikov.

6511 478 Investicijsko vzdrževani« mejnih prehodov
84.143.000,00 SIT
Postavka investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov je namenjena urejanju problematike vseh ostalih mejnih prehodov po
prioritetah, ki jih določita uporabnika Ministrstvo za notranje
zadeve in Carinska uprava Republike Slovenije. Objekti na
številnih mejnih prehodih so v zelo slabem stanju, zato sredstva zadoščajo le za saniranje največjih problemov.

Predvidena skupna finančna sredstva za informatizacijo
državnih organov (upoštevajoč ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za finance, Ministrstvo
za pravosodje, Državni zbor, Ustavno sodišče) znašajo manj
kot 1% državnega proračuna. To pomeni, da je realno gledano skupnih sredstev za informatizacijo manj kot v prejšnjih
dveh letih, kar je zelo zaskrbljujoče.

Priprava načrta porabe teh sredstev je v postopku usklajevanja med uporabniki.
6507 474 Oprema v upravnih enotah
126.214.000,00 SIT

Države, kot so Belgija, Danska, Švica, Norveška namenjajo za
področje informatizacije med 5% - 7% državnega proračuna
ob tem, da že razpolagajo z določeno informacijsko infrastrukturo, ki jo naša država šele vzpostavlja.

Na osnovi izkazanih potreb upravnih enot ter naših izračunov
bi bilo v letu 1995 potrebno najmanj 324.000.000,00 SIT za
nabave opreme. S predlaganim obsegom sredstev bo možno
nabaviti samo najnujnejšo opremo za zagotavljanje pogojev
dela upravnih enot: frankirni in fotokopirni stroji, telefaksi in
manjkajoče pohištvo.

Rnanciranje na področju informatizacije v letu 1995
Predlagana razporeditev sredstev za informatizacijo državnih
organov omogoča realizacijo le ene petine zahtevanih projektov informatizacije posameznih državnih organov. Na
področju informatizacije upravnih enot je situacija še bolj
zaskrbljujoča. S takim načinom financiranja bo:

6508 474 Prevozna sredstva v upravnih enotah
67.314.000,00 SIT
S predlaganim obsegom sredstev bo možno kupiti samo 44
vozil srednjega razreda (poprečna cena vozila 18.500 DEM),
kar ne zadostuje niti za nakup enega vozila na upravno enoto.
Prvotno predlagana višina postavke je znašala 450 mio SIT,
pri čemer smo izhajali iz zbranih zahtev upravnih enot in
starosti vozil, ki so jih bivše občine prepustile v uporabo
upravnim enotam.

- onemogočena informatizacija geodetskih uprav in inšpekcij v upravnih enotah, za kar nas zavezuje sklep vlade;
- upočasnjena informatizacija vseh inšpekcijskih služb na
mejnih prehodih, za kar nas prav tako zavezuje sklep vlade;
- zelo upočasnjena realizacija elektronske pošte in pisarniškega poslovanja v upravne enote RS, za kar nas zavezuje
sklep vlade. To pomeni, da bo realizacija tega sklepa prenošena na naslednje leto. Upoštevati je potrebno dejstvo, da
predstavlja področje informatizacije 58 upravnih enot v Republiki Sloveniji zelo pereč problem, saj gre v večini primerov za
iztrošeno opremo, nelegalne kopije programske opreme, nekvalitetno informacijsko opremo, nerazčiščeno vzdrževanje
aplikativne programske opreme, nezadostne komunikacijske
povezave, pomanjkanje ustreznih lokalnih računalniških
povezav, nezadostno izobraževanje;

6510 478 Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah
162.506.000,00 SIT
Predlagana višina sredstev pomeni 78% vrednosti iz prvotnega zahtevka, pri oblikovanju katerega je bila za izhodišče
uporabljena obračunana amortizacija. V letošnjem letu predvidevamo realizacijo najnujnejših posegov v prostor, ki bi
zagotavljali normalno delo uporabnikov in ne pomenijo
bistvenih izboljšav. Povdariti velja, da je postavka namenjena
investicijskemu vzdrževanju poslovnih prostorov upravnih
enot in poslovnih zgradb bivših medobčinskih inšpekcij.

Dosedanje stanje na področju financiranja informatizacije
državnih organov

- glede na to, da smo v fazi izgradnje hitre komunikacijske
mreže državnih organov in vzpostavljanja komunikacijskih
servisov, kot enega skupnih in najpomembnejših projektov
informacijske infrastrukture, bo dinamika realizacije bistveno
upočasnjena;

Centru Vlade za informatiko so bila s programom informatizacije za leto 1994 zagotovljena sredstva v višini 1.065 milijonov
SIT, kar je nominalno 50% manj sredstev kot v letu 1993. Za
celotno področje informatozacije državnih organov je bilo
v proračunu RS za leto 1994 zagotovljenih skupaj 4.079 milijonov SIT, kar je znašalo 1% državnega proračuna.

- prav tako bo upočasnjeno uvajanje sodobnega sistema
avtomatizacije pisarniškega poslovanja in sistema za podporo
odločanja za potrebe vodilnih delavcev državnih organov, ki
so bistvenega pomena za nadaljni razvoj informatizacije
v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da bo realizacija teh projektov izvršena samo v nekaj organih;

V predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1995 ima
Center vlade za informatiko predvidena finančna sredstva za
potrebe informatizacije državnih organov na postavkah:

- menimo, da bi lahko negativni rezulati na področju realizacije infrastrukturnih projektov informatizacije državnih organov pri vzpostavljanju informacijske podpore upravnim enotam negativno vplivali v enaki meri na proces reorganizacije
državne uprave.
Ob tem bi radi ponovno poudarili, da mora financiranje projektov na področju informatizacije temeljiti in izhajati iz dosedanje stopnje razvoja in uvajanju informacijske tehnologije
v delo državnih organov predvsem na njenih infrastrukturnih
področjih (skupne in zelo zmogljive komunikacije, komunikacijske storitve, zagotavljanje skupnih in cenenih računalniških zmogljivosti, zagotavljanje skupnih in racionalnih zmogljivosti za izpisovanje, hranjenje in diseminacijo podatkov).

1521 Center vlade za Informatiko

- 5254 - »informatizacija državnih organov« v višini
814.230.000,00 SIT,
- 6457 - »delovanje in vzdrževanje inf. sistema državnih
organov« v višini 894.367.000,00 SIT,
- 6512 - »informacijski sistem v upravnih enotah« v višini
400.000.000,00 SIT.
Predvidena finančna sredstva za informatizacijo državnih
organov pri Centru Vlade za informatiko znašajo tako
2.108.597,00 SIT. Vendar pa je potrebno ob tem posebej
poudariti, da to povečanje sredstev za informatizacijo pri
Centru Vlade za informatiko glede na leto 1994 ne pomeni

V načrtu informatizacije za leto 1995 bi morala biti dana
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1.500.000 SIT. Pričakujemo sofinanciranje Uprave za geodezijo Republike Slovenije in Ministrstva za okolje.

prioriteta infrastrukturnim projektom, kot so: nadaljnja
izgradnja hitre komunikacijske hrbtenice državnih organov,
vzpostavitev komunikacijskih storitev, uvajanje projektov
pisarniškega poslovanja v državne organe in upravne enote,
informatizacija inšpekcijskih služb na mejnih prehodih, uvajanje elektronske pošte v državne organe in v upravne enote
RS, zamenjava dotrajane opreme in izgradnja oziroma posodobitev lokalnih računalniških omrežij.

- Popis prebivalstva - potrebujemo sredstva v višini
1.500.000 SIT v zvezi s pripravami na naslednji popis prebivalstva in prehod na registrsko uporabo.
- Anketa o delovni sili - zahtevamo dogovorjen prenos
sredstev od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
v višini 15,7 milijona SIT za izvajanje ankete v letu 1995 - ta
anketa je v letu 1995 prenešena na Zavod Republike Slovenije
za statistiko. V letu 1994 jo je izvajalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, ki je imelo tudi proračunska
sredstva za to nalogo.

Nujno bi bilo, da se zagotovi kontinuiteta realizacije infrastrukturnih projektov še posebej, ker bodo le-ti predstavljali
učinkovito podlago za vzpostavitev informacijske podpore
državnim organom in upravnim enotam ter občinski lokalni
samoupravi, katere rezultati bodo bistveno vplivali na proces
reorganizacije državne uprave, saj so ključnega pomena za
njeno uspešno transformacijo.

- Anketa o mnenju potrošnikov - izhaja iz nalog v Nacionalnem programu in je v povezavi z izvedbo anket o poslovnih
trendih - mednarodna obveznost. Strokovnjaki iz OECD so jo
neposredno priporočali. Anketa o mnenju potrošnikov je vir
za kratkoročne indikatorje, na osnovi katerih lahko predvidevamo konjunkturne vplive na gospodarstvo v prihodnosti,
daje možnosti za reguliranje ekonomske politike (pričakovani
nakupi, varčevanje, obrestne mere). Najmanj 3 milijone SIT
zahtevamo iz proračuna, ostalo približno 4 milijone SIT bomo
skušali pridobiti od zunanjih uporabnikov, te sicer večnamensko pomembne ankete (velike družbe, Gospodarska zbornica,
Banka Slovenije).

1522 Zavod RS za statistiko
V letu 1995 imamo veliko novih nalog, ki se nanašajo na
nacionalni program in novih obveznosti, ki izhajajo iz skupnih
dogovorov pred vstopom v Evropsko unijo oziroma izhajajo iz
deklaracije o sodelovanju med Zavodom Republike Slovenije
za statistiko in Eurostatom. Finančnih sredstev pa nam je
dodeljenih manj, kot v letu 1994. Torej celo mednarodnih
obveznosti ne bomo mogli izvršiti.
Po podrobni analizi in navodilih smo projektom dodelili minimalna sredstva, s katerimi bo morda le možno opraviti določene naloge in jih tudi zaključiti ter še zagotoviti kvaliteto
statističnih podatkov (vendar brez standardnega publiciranja). Kljub temu pa z dodeljenimi sredstvi ne bo možno
izpolniti določenih nalog, v kolikor ne bomo dobili dodatnih
sredstev iz proračuna oziroma od drugih upravnih organov ali
inštitucij (sofinanciranje).

- Pri proračunskih postavkah:
- razvojne aplikacije - računamo na financiranje s strani
CVI-ja in pomoč - 3.500.000 SIT,
- promocija Slovenije - statistika - problem bomo reševali
z Agencijo za promocijo Slovenije,
- tehnična pomoč - povezali se bomo z Ministrstvom za
znanost in tehnologijo, kar je bilo načelno že določeno.

Glede na to, da nismo v skupini »velikih« proračunskih uporabnikov menimo, da nam dodatna sredstva, ki bi nam bila
dodeljena, ne predstavljajo hudo obremenitev za državni proračun, nam pa bi pri našem nadaljnjem delu kar zadeva
harmonizacijo državnih statistik z evropskim okoljem izredno
koristila.

V letu 1994 smo ob koncu leta morali prositi za sredstva
proračunske rezerve za izvrševanje siceršnjih zakonskih
obveznosti. Ugotavljamo, da bo glede na sprejete dogovore
o merjenju in izkazovanju podatkov v Republiki Sloveniji
proti:
-

Brez finančnih sredstev so ostali naslednjih projekti:
- Uporaba tal v Republiki Sloveniji - nujno potrebujemo vsaj
5 milijonov SIT iz proračuna, s tem, da pričakujemo še
dodatno sofinanciranje s strani Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo, Uprava za geodezijo
Republike Slovenije. V primeru, da v letu 1995 ne bomo dobili
omenjenih sredstev, bomo na nevzdrževani opremi izvedli le
tehnično delo stratifikacje Slovenije na starih satelitsko skeniranih podatkih. S prekinitvijo sodelovanja z mednarodnimi
ustanovami je možnost, da bi v letu 1996 dobili novo serijo
satelitsko skeniranih podatkov območja Slovenije, financirano v okviru mednarodnih projektov, veliko manjša. S tem bo
vsem dosedanjim uporabnikom naših podatkov (zlasti ustanovam državne uprave, ki se ukvarjajo s proučevanjem prostora), onemogočeno proučevanje sprememb pojavov v času
in prostoru.

potrebno:
a) dofinancirati najnujnejše
b) opustiti izbrane naloge in obvestiti tujino o neizvršavanju.
Posebej opozarjamo na problem, ki zadeva uporabo tal in
težave o statistiki poljedelstva in zaostanek pri nastavitvi
registra nepremičnin (ali vsaj njegovih osnov).
V zvezi s tem sicer vodimo razgovore s posameznimi ministrstvi, vendar kot kaže večjih uspehov še ni.
1526 Urad vlade za verske skupnosti

Ugotavljamo, da je prav razlika "v podatkih o uporabi tal
osnova za razlike v oceni letine, rastlinske proizvodnje, sadja,
vina in drugih poljščin.

Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti ima
poleg postavke Plače, predlagane še štiri postavke.
Materialni stroiki

- Siva ekonomija - projekt je potekal že v letu 1994, tako bi
ostala raziskava sredi dela oziroma nedokončana. Za nadaljevanje dela (vključno s paralelno ekonomijo) potrebujemo
3 milijone SIT. Naloga je izredno pomembna zaradi statističnih podlag pri ustrezni reviziji davčnih postopkov in sploh za
oblikovanje politike do tega sektorja.

Predlagana višina za materialne stroške je nižja, kot je bila
sprejeta z lanskim proračunom. Glede na dejstvo, da je Urad
lani šele začel z delom, pa je, zaradi objektivnih razlogov
sodil, da je nekatere predvidene dejavnosti smotrneje prestaviti v leto 1995. Zato je tudi porabil manj denarja, kot ga je za
svojo dejavnost imel. Poleg tega je bil lani skorajda pet
mesecev lociran v prostorih Urada predsednika Vlade in nekaterih stroškov zaradi tega ni imel, ampak jih je kril gostitelj. Od
ustanovitve Urada pa se je le-ta že dvakrat preselil. Stroški so
letos, na novi lokaciji, bistveno višji od lanskih. Pri relativno
nizki postavki bo potrebno skrajno varčevanje in kljub temu,

- Cene nepremičnin - centralizirati moramo baze podatkov.
S tem bi dobili tudi vrednostno osnovo za nastavitev centralnega registra nepremičnin. Ta bi opravljal predvsem davčno
in okoljevarstveno funkcijo ter funkcijo v zvezi s prostorskim
planiranjem. Projekt je v teku, za sofinanciranje potrebujemo
poročevalec, št. 17
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ter ostale storitve. Materialni stroški za delo organov v sestavi
Ministrstva za finance so planirani pri vsakem organu posebej. Obseg materialnih stroškov je za leto 1995 planiran pod
lanskoletnim dejanskim obsegom v skladu z usmeritvami
Vlade Republike Slovenije.

da so bile nekatere aktivnosti prestavljene v letošnje leto,
krčenje tudi teh.
Prispevki duhovnikom
S sklepom Vlade država od leta 1991 povrne vsem duhovnikom in redovnikom, ki jim je to edini poklic, stroške delodajalca za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje.
Obračunavajo se po dveh osnovah: po najnižji pokojninski
osnovi in po zajamčeni plači, glede na dosežena leta delovne
dobe. Izplačila so mesečna in so odvisna od gibanja omenjenih dveh osnov. Omenjena sredstva prejema nekaj manj kot
1200 duhovnikov in redovnikov osmih verskih skupnosti. Proračunska postavka je v Proračunu že od leta 1992.

3656 - Spremembe med letom pri proračunskih uporabnikih
45.113.000 SIT
Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju nepredvidenih izdatkov v okviru sredstev za delo državnih organov
(materialni stroški, osebni prejemki, itd.) in se realizirajo na
podlagi zahtevka proračunskega uporabnika in odločbe ministra za finance.

Pomoč verskim skupnostim

4600 - Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF
438.013.000 SIT

V preteklosti je država občasno pomagala verskim skupnostim tudi s finančnimi podporami, namenskimi ali pa tudi ne.
V zadnjih letih je veliko več verskih skupnosti, kot jih je bilo
- 27 jih je - njihov položaj pa je seveda silno različen.
V izogib neenakopravnosti verskih skupnosti - nekatere
namreč lahko s programi konkurirajo za sredstva iz različnih
virov - tudi proračunskih - bi ta sredstva omogočila, da bi
tudi na finančnem področju država pokazala enakopraven
odnos do vseh vernikov - ne glede na veroizpoved.

Na tej postavki so v letu 1995 predvidena sredstva za vzdrževanje informacijskega sistema Ministrstva za finance, ki obsega:
- delovanje Republiške uprave za javne prihodke (vse vrste
odmer, knjigovodstvo in izterjava),
- delovanje Republiške carinske uprave (obdelava carinske
listine, fakturiranje rednega in konsignacijskega uvoza, nadzor na mejnih prehodih,...)
- delovanje državnega računovodstva in sektorjev v ministrstvu.

Gradnja cerkve in župnijskega doma v Kočevski Reki
Cerkev v Kočevski Reki je bila lani financirana z 62.363.000
SIT. V kolikor bi bila letos zagotovljena sredstva vsaj v višini
130.000.000,00 SIT bi bila cerkev letos dokončana. V primeru
predlaganih in sprejetih 74.290.000,00 SIT pa to pomeni
podražitev gradnje za cca 35% v naslednjem letu.

6314 - Projekt vzpostavljanja nove davčne službe
146.362.000 SIT
Na tej postavki je planiran del sredstev za projekt nove davčne
uprave. Celotna predračunska vrednost projekta nove davčne
uprave znaša 1.555.383.000 SIT. Zaradi zaostrenih proračunskih možnosti smo v letu 1995 planirali za projekt samo
najnujnejši del sredstev. Od tega je na tej postavki planirano
146.362.000 SIT odhodkov, ki imajo v glavnem značaj materialnih stroškov (dnevnice in kilometrine, nočnine, avtorski
honorarji, izobraževanje, svetovalne in druge storitve, strokovna literatura, itd.) in drugi stroški za pripravo projekta
nove davčne uprave ter izobraževanje za ta projekt.

1827 Urad vlade za Invalide
Upoštevali smo višino skupne postavke za materialne stroške
urada iz korigiranega predloga poslancev v višini 5.778.000.
To postavko, ki je prvotno vsebovala celotne stroške urada,
smo razčlenili na tri dele in sicer:
- materialni stroški 2.578.000 SIT
- neproizvodne storitve 1.500.000 SIT in
- Sklad za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja
invalidov 1.700.000 SIT.

Na postavki 4622 je planirano za ta projekt 60.000.000 SIT
investicij v informacijski sistem.

Pri tem moramo poudariti, da urad zaradi prostorskih In
kadrovskih razlogov ni začel s polnim poslovanjem v začetku
letošnjega leta, kot je bilo prvotno predvideno (zato je bil
najprej predlagan proračun v višini 10.491.000 SIT in 3 mio
SIT za inovacije) in da bo predlagani znesek zadostoval le
v primeru, če se bo postopnost zaposlovanja kadrov (v
začetku aprila je delo nastopil namestnik direktorja) nadaljevala še nekaj mesecev. V nasprotnem primeru bo potrebno
manjkajoča sredstva zagotoviti iz proračunske rezerve.

Pri Servisu skupnih služb vlade je planiranih 52.400.000 SIT za
najemnine poslovnih prostorov za pripravo informacijskega
projekta nove davčne službe in izobraževanje novih davčnih
uradnikov.
Pri Kadrovski službi vlade so planirana sredstva za plače
projektnega tima in novo zaposlenih delavcev v novi davčni
upravi.
4760 - Obveznosti države do ZPIZ
19.470.000.000 SIT

Naj na koncu še opozorimo na napako, do katere je prišlo pri
objavi Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1995
v Poročevalcu št. 11 in sicer je pri Uradu za invalide izpadla
celotna postavka za materialne stroške (sedaj razčlenjena
na 3 postavke) v višini 5.778.000 SIT.

Obseg in način poravnavanja obveznosti do ZPIZ opredeljuje
Zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Ur. I. RS, št. 71/93).

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

Tekoče obveznosti, ki so prikazane na postavki 4760 se poravnavajo mesečno, najkasneje do zadnjega dne v mesecu kot
akontacija na podlagi finančnega načrta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ob polletju in ob koncu leta pa
se opravi dokončni obračun. Obseg sredstev za leto 1995 je
določen s finanančnim načrtom zavoda.
1824 - Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic
185.392.000 SIT

1611 Ministrstvo z« finance
3332 - Materialni stroški
139.169.000 SIT
Na tej postavki so predvidena sredstva za materialne stroške
za delo ožjega Ministrstva za finance in sicer: pisarniški
material, električna energija, transportne in PTT storitve,
ogrevanje, vzdrževanje, avtorski honorarji, reprezentanca,
bančni stroški in stroški Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje žiro račun Ministrstva za finance, zavarovalne premije, dnevnice in nočnine,
prevozni stroški, sredstva za redno strokovno izobraževanje

Po določilih 3. člena uredbe o Agenciji Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 25/93 in 50/93) so eden
izmed virov financiranja Agencije sredstva iz proračuna republike. Agencija namreč zaradi svoje opredeljene dejavnosti ne
25
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more pridobivati vseh prihodkov z lastnim poslovanjem in so
zato sredstva iz proračuna nujna za njen obstoj. V skladu
s finančnim načrtom Agencije za leto 1995 in planom lastnih
prihodkov ocenjujemo, da je za njeno nemoteno poslovanje
v letu 1995 potrebnih 185.392.000 SIT.

6582 - Obresti — RS 4 (devizne vloge - občani)
350.840.000 SIT
Na osnovi 9. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz
neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93) so se lastniki
deviznih vlog lahko kot eno izmed možnosti za poplačilo
svoje devizne vloge odločili tudi za obveznice Republike Slovenije. Kupončki obveznic zapadajo v plačilo 31.5. in 30.11.
vsako leto, izplačilo pa vsebuje del glavnice in obresti v višini
5% na letni ravni.

4980 - Sklad RS za sukcesijo
20.530.000 SIT
Na postavki so planirana sredstva za delovanje Sklada RS za
sukcesijo in sicer materialni in drugi stroški v višini 11.830.000
SIT ter plače in drugi osebni prejemki v višini 8.700.000 SIT.
Med materialnimi stroški zavzemajo velik delež mednarodne
odvetniške storitve. Ostali materialni stroški obsegajo stroške
potovanj, izobraževanja, pisarniški material, strokovno literaturo ter pogodbe o delu za občasno administrativno pomoč
pri delu sklada.

6583 - Obresti - RS 4 (devizne vloge - banke)
5.572.260.000 SIT
Republika Slovenija je na podlagi 2. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/
93) prevzela od bank terjatve do Narodne banke Jugoslavije iz
naslova deviznih vlog. Dolg RS do bank znaša 838.615.900
DEM, obresti v višini 8% na letni ravni pa se bankam izplačujejo dvakrat letno, in sicer 31.5. in 30.11.

4999 - Agencija za trg vrednostnih papirjev
0SIT
Po določilih 174. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev se
iz proračuna Republike Slovenije krije primankljaj sredstev za
delovanje Agencije. Ker primankljaj sredstev za leto 1995 ni
predviden, niso planirana sredstva na tej postavki.

6584 - Obresti - RS 5 (sanacija bank)
9.000.000.000 SIT
Na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur. I. RS, št. 57/
92) izdaja Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic obveznice, ki so namenjene za odkup slabih terjatev bank v sanaciji.
Obresti na obveznice v višini 8% na letni ravni se bankam
v sanaciji izplačujejo štirikrat letno, in sicer v roku 20 dni po
preteku posameznega trimesečja.

7523 — Stroški tiskanja - tobačna znamka In vrednotnice
80.744.000 SIT
Na tej postavki so planirani odhodki za plačilo tiskanja kontrolnih listkov za označevanje tobačnih izdelkov v skladu
z Odredbo o kontrolnih listih za označevanje tobačnih izdelkov. Pogodbo s firmo Cetis, ki izvaja tiskanje, sklepa in nadzira Banka Slovenije. Prav tako so na tej postavki predvideni
odhodki za tiskanje drugih vrednotnic (koleki in druge vrednotnice), ter odhodki za storitve Banki Slovenije za kontrolo
tiskanja in distribucijo tobačnih znamk in drugih vrednotnic.

6585 — Obresti - RS 6 (Izplačane devizne vloge)
640.000.000 SIT
Državni zbor je sprejel zakon, ki ureja obveznosti države iz
naslova že izplačanih deviznih vlog.
6586 - Obresti - zakladni zapis 1993
37.637.000 SIT

6579 - Obresti - RS1
924.190.000 SIT

Zakladni zapisi so bili izdani na podlagi Zakona o izvrševanju
proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993
(Uradni list RS št. 22/93) in uredbe Vlade Republike Slovenije
o izdajanju zakladnih zapisov (Uradni list RS št. 52/93).
Zakladni zapisi so bili izdani z namenom zagotavljanja sredstev za izvrševanje proračuna za leto 1993.

Obveznica je izdana na podlagi Zakona o izdaji obveznic
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 5/1990).
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za prestrukturiranje gospodarstva. Glavnica ob izdaji je bila 200.000.000
DEM. Obresti (8% letno) za obdobje od 1.5.1990 do 30.6.1993
so se pripisale glavnici, tako da je le ta dne 30.6.1993 znašala
251.942.000 DEM. Od 30.6.1993 se glavnica odplačuje
skladno z amortizacijskim načrtom. Znesek te postavke
ustreza plačilu obresti v juniju in decembru.

Do 31.12.1993 je bilo prodanih za 2.231.000 ECU (307,79
milijonov tolarjev) zakladnih zapisov po 10% letni obrestni
meri, ki dospejo v plačilo 20. septembra 1996. Porabo predstavlja plačilo obresti skladno z amortizacijskim načrtom.

6580 - Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)
1.690.620.000 SIT

6588 - Obresti — zakladne menice
3.894.000 SIT

Obveznice so izdane na podlagi zakona o izdaji obveznic za
pospeševanje izvoza v letu 1990 (Uradni list RS, 41/1990).
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za pospeševanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno področje v letu
1990.

Zakladne menice so izdane na podlagi Uredbe vlade RS o 2.
izdaji enomesečne zakladne menice (UL RS 7/94). Menice se
prodajajo vsakih 14 dni preko postopka zbiranja najugodnješih ponudb.

Glavnica ob izdaji je 220.000.000 DEM, obrestna mera je 9,5%
letno, obveznice zapadejo v izplačilo 1.12.2000. Porabo predstavlja plačilo obresti v aprilu in oktobru.

Na zadnjih dveh dražbah v letu 1994 je bilo prodanih za
216.106.000 SIT zakladnih menic, povprečna obrestna mera je
bila R+4,9%. Porabo predstavlja plačilo obresti na ta znesek
v januarju 1995.

6581 - Obresti - RS 3 (Irak)
338.940.000 SIT

6589 - Obresti novega domačega zadolževanja
100.000.000 SIT

Obveznice so izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije
za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Uradni list
RS, 55/1992).

V postavki so zajete obresti na enomesečne zakladne menice
(povprečno stanje izdanih menic je 400 milijonov SIT,
obrestna mera (R+r) je 15%) ter obresti na kratkoročni vrednostni papir v višini 1 milijarde SIT (predvidena izdaja tekom
leta).

Izdanih je bilo za 28.000.000 ECU obveznic. Obrestna mera je
7% letno, glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim
načrtom (prvi obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000).
Porabo predstavlja plačilo obresti v januarju in juliju skladno
z amortizacijskim načrtom.
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6590 - Obresti - domači krediti
829.020.000 SIT
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Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite po
specifikaciji, ki je podana v tabeli.

V znesku so planirani odhodki za obresti domačim pogodbenim upnikom po seznamu, ki je prikazan v naslednji tabeli.
Upnik
8CT Ljubljana
Nova LB d.d.
Skupina upnikov (NLB)
Nova LB d.d.
ZZZS
nt

Pogodbani znasak
50.000.000
6.006.860.69
15.705.567.30
30 000.000
4.364.070.376.90

Valuta
DEM
USD
USD
USD
SfT
tU

Upnik

Obr. mara
AKA
NFA /1
UBOR ♦ 2.00
IBRD * 0.50
R ♦ 4,00
R ♦ 4 .00

Skupina upnikov (BLB)
IBRD, Washinglon
KFW. Frankfurt /M
Skupina upnikov (Dautacha Bnk.)
EBRD. London
EDC, Kanada
KFW, Frankfurt /M
UBSjSvjca^^

/1 Izbira obrestnih mer je odvisna od valute, datuma nastanka obveznosti in drugih dejavnikov, ki so natančneje določeni v mednarodni
pogodbi Novi finančni sporazum (NFA) iz leta 1988.

Obrt mara

88.000.000.00
80.000.000.00
18.054.000.00
- 75.000.000.00
30.000.000.00
23.088.886,00
8.041.000.00
10.612.411.30

USD
USD
DEM
USD
USD
USD
DEM
CHF

UBOR +2.38
IBRD *0.50
LIBOR * 0,75
UBOR «■ 1.50
UBOR * 1,00
LIBOR ♦ 1.375
UBOR ♦ 0.75

Obveznosti iz naslova obresti iz sukcesije predstavljajo
ustrezni del dolžniških obveznosti SFRJ, ki jih Republika
Slovenija plačuje ali jih bo plačevala kot država - naslednica
sporazumov, ki jih je s tujimi upniki sklenila SFR Jugoslavija.
Obveznosti iz tega naslova torej delimo med že prevzete
obveznosti in tiste, za katere se pričakuje, da bodo prevzete
z zakonodajo, sprejeto v prihodnjem obdobju. V okviru te
postavke so planirani tudi prenosi sredstev na fiduciarni
račun, na katerega se plačujejo (1) zneski obresti za t. i.
nealocirani delež Novega finančnega sporazuma (NFA)
s komercialnimi bankami - upnicami (16,39% od nealociranega dolga SFRJ iz tega naslova) - 1.043,5 mio SIT in (2)
obresti za obveznosti iz kreditov po NFA, ki so jih slovenski
komitenti že poravnali do NBJ - 16,4 mio SIT.

Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih
pogodbah z Novo ljubljansko banko d. d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. Podrobni podatki o upniku in o obrestni
meri so v naslednji tabeli:
Obr. mara
Pogodbani znaaak
Valuta
Upnik
19.000.000.00
UBOR + 0,81
Nova LB D.D.
USD
Nova D.t}.
NFA
60.214.079.73
V?P
/1 Izbira obrestnih mer je odvisna od valute, datuma nastanka obveznosti in drugih dejavnikov, ki so natančneje določeni v mednarodni
pogodbi Novi finančni sporazum (NFA) iz leta 1988.
6592 - Obresti železnica - Infrastruktura
391. 219.000 SIT

Med že prevzete obveznosti so uvrščene:
- obresti za delež NFA, ki ga prevzema Republika Slovenija
od Splošne banke Koper iz naslova kreditov Splošni plovbi
Koper in se bodo do sklenitve sporazuma s konzorcijem tujih
komercialnih bank - upnic izločale na ustrezni fiduciarni
račun - 489,5 mio SIT;
- obresti od dela posojila Mednarodne banke za obnovo in
razvoj za strukturno prilagajanje (SAL I.), ki ga je Slovenija
prevzela po Zakonu o članstvu RS v MBOR - 53,6 mi o SIT.
Obveznosti, ki jih bo Slovenija predvidoma prevzela z zakonodajo, sprejeto v naslednjem obdo bju:
- poravnava klirinškega salda z bivšo NDR, ki bo urejena
s sporazumom z ZR Nemčijo o nasledstvu obveznosti SFRJ
- 43,3 mio USD;
- 16,39% nealociranih obveznosti iz naslova t. i. »Kapitalhilfe« kreditov, prejetih od ZR Nemčije, kar bo predvidoma
urejeno z istim sporazumom kot vprašanje klirinškega salda
z NDR - 988,7 mio SIT.

V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo
obveznosti Slovenskih železnic iz obresti za kredite, najete
doma, za financiranje železniške infrastrukture.
Pogodbaniznaaak Valut i
174 000. 100 DIN
335.746. »00 DIN
75.000. XX) DIN
1.012.000. >00 DIN
13.939.000. 100 DIN
4.625.000. >00 DIN
191.863. DO DIN
117.495. >00 DIN
117.513. 00 DIN
202.686. >00 DIN
20.420. >00 DIN
5.468.400. XX) DIN
146.590. »00 DIN
144.830. XX DIN
455.740. >00 DIN
404.260 >00 DIN
2.185.000. >00 DIN
63.970. >00 DIN
72.165. 85 USD

Valuta

6601 - Obresti - sukcesija SFRJ
2.635.000.000 SIT

6591 - Obresti - domači krediti (avtoceste)
462. 490.000 SIT

Upnik
Abanka d.d. Ljubljana
Abanka d.d. Ljubljana
Abanka d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d Ljubljana

Pogodbani
znaaak

Obrastna mara
R+19,50
R+19.50
R+19,50
R-M0
R+10
NFA /1
R+10
R+10
R+10
R-M0
Rf10
R+10
R+10
R+10
R+10
R+10
R+10
R+10
NFA

6602 - Obresti - tuji krediti (avtoceste)
2.720.450.000 SIT
Na postavki so planirani odhodki za plačilo obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja.
Podatki o kreditorjih oziroma kreditnih pogodbah so prikazani v tabeli:
IBRD, Wasbington
EIB, Luxambourg
EIB. Luxambourg
EIB. Luxambourg
EIB. Luxambourg
IBRD. Wa»hington
EIB. Luxambourg
IBRD, Wa»hington
IBRD. VVashmgton
IBRD, VVashmgton

/11zbira obrestnih mer |e odvisna od valute, datuma nastanka obveznosti in drugih dejavnikov, ki so natančneje določeni v mednarodni
pogodbi Novi finančni sporazum (NFA) iz leta 1988.
6600 - Obresti - tuji krediti
1.920.420.000 SIT
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Pogodbani zna tak Valuta
25.035.19: 93 USD
26.530.00C 00 ECU
45.000.00C ,00 ECU
13.670.00C ,00 ECU
50.000.00C .00 ECU
500 OOC ,00 USD
25.000.00C ,00 ECU
10.993.771 .49 USD
16.160 00C ,00 USD
24.208.50« .72 USD
37 USD

Obr. mara
IBRD+0.50
10.25
9. 25
10,5
8.00
IBRD+0,50
9.5
8.8
6,5
7.25
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6604 - Obresti železnica - infrastruktura
555. 008.000 SIT

občini bodo priznana v enkratnem znesku k zagotovljenemu
obsegu porabe za leto 1995.

V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo
obveznosti Slovenskih železnic iz obresti za kredite, najete
v tujini, za financiranje železniške infrastrukture.
Obrastna mara
Valuta
Upnik
Pogodbeni zntuk
10.75
ECU
16 590.000
EIB Luxemt>urg
6,20
ECU
16.000.000
EIB Luxemburg
7.25
11.362.785
USD
IBRD VVashington

6399 — Uresničevanje 28. in 29. člena Zakona o financiranju
občin
800.000.000 SIT
Zakon o financiranju občin je v 29. členu opredelil možnosti
zagotavljanja dodatnih sredstev finančne izravnave v primerih, ko se občini zaradi obveznosti po sodnih sklepih, odškodnin po zakonu o denacionalizaciji in odškodnin po zakonu
o kazenskih sankcijah, zniža zagotovljena poraba pod 88%
zagotovljene porabe na prebivalca v državi. Ministrstvo za
finance in Ministrstvo za pravosodje sta skušala oceniti,
kakšne bodo dejanske obveznosti občin, ki bodo bremenile
proračune novo oblikovanih občin v letu 1995. Zaradi zapletenih postopkov in dolgotrajnih sodnih postopkov, ni možno
pripraviti dokončne ocene potrebnih sredstev, ki jih bodo
pokrivale občine s sredstvi finančne izravnave.

6611 - Jamstva Republike Slovenije 2.700.000.000 SIT
Znesek jamstev je sestavljen na podlagi ocene vnovčitev
obveznosti iz dolgov, za katere je dano jamstvo RS. Zaradi
teške finančne situacije je verjetnost vnovčitve največja pri
obveznostih javnega sektorja energetike.

V drugem odstavku 29. člena zakona o financiranju občin je
predvidena pomoč državnega proračuna v obliki dodatnih
sredstev finančne izravnave v takih primerih, ko občina zaradi
prezadolženosti ne more poravnati vseh dospelih obveznosti.
Pri tem morata biti izpolnjena dva pogoja, da je občina porabila za servisiranje dospelih obveznosti več kot 40% vseh
prihodkov nelimitiranega dela porabe in da se ji zaradi porabe
dodatnih sredstev iz zagotovljene porabe ta zniža pod 88%
zagotovljene porabe na prebivalca v državi. Taki občini se
zagotovijo sredstva finančne izravnave v taki višini, da ima
pokrito vsaj 88% zagotovljene porabe na prebivalca v državi in
zagotovljeno dodatno razliko do zapadlih obveznosti.

6612 — Jamstva RS — sukcesija SFRJ
3.990.000.000 SIT
Pod predpostavko, da Republika Slovenija sklene sporazum
o sukcesiji z ZDA (Exim Bank) in ZR Nemčijo, bodo v letu 1995
dospele obveznosti z jamstvom RS dveh končnih uporabnikov: Nuklearne elektrarne Krško in Termoelektrarne Šoštanj.
Največji del obveznosti se nanaša na zaostala plačila po
sporazumih s Pariškim klubom (tki. stand—stili—i). Po odplačilnih načrtih bo letos dospelo za 8.713.128.000 SIT obveznosti.

Na osnovi dolgoročnega zadolževanja občin z vrednostnimi
papirji in ocene najetih kreditov v preteklih letih bo potrebno
nekaterim občinam zagotoviti relativno velika dodatna sredstva finančne izravnave za poplačilo dospelih obveznosti (npr.
občinama Trbovlje in Zagorje). Ker še ni pripravljena delitvena
bilanca vseh obveznosti prejšnjih občin med novo oblikovane
občine, je relativno težko oceniti višino potrebnih sredstev za
te namene v posamezni občini glede na obseg zadolžitev iz
preteklih let.

Taka obremenitev presega tako finančne možnosti elektrogospodarstva kot proračuna RS za leto 1995. Zato predvidevamo, da bosta dolžnici te obveznosti poravnali z najemom
novega posojila pri domačih poslovnih bankah s triletnim
odplačilnim rokom. Ker banke takšnega posojila ne bodo
odobrile brez jamstva RS, bo za to potreben poseben zakon,
ki ga bo Vlada pravočasno predložila Državnemu zboru.
Znesek, naveden pri tej postavki se nanaša na odplačilo prvih
obrokov novega posojila in pripadajočih obresti.

Skupen obseg vseh potrebnih sredstev za obe obliki pomoči
države s finančno izravnavo je ocenjen na 800 milionov tolarjev.

8680 - Subvencije - obresti Slovenskih železarn
1.703.126.000 SIT

7505 - Dopolnilna sredstva občinam
21.750.000.000 SIT

Postavka se nanaša na obveznice, izdane na podlagi Zakona
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS; 55/1992).

Planirani transferji se v primerjavi z lanskim letom razlikujejo
v strukturni porabi sredstev. V državnem proračunu za leto
1994 so bila namenjena sredstva za zagonske stroške novih
občin v višini 492,9 milionov tolarjev, volitve 414,0 milionov
tolarjev, odpravljanje izrednih elementarnih dogodkov 500,0
milijonov tolarjev in dopolnilna sredstva občinam 17.884,8
milionov tolarjev, kar predstavlja skupaj 19.291,7 milionov
tolarjev.

Te obveznice so izdale Slovenske železarne, Republika Slovenija pa je dala jamstvo za izplačilo obveznosti. Glavnica je
250.000.000 DEM, obrestna mera je 8% letno. Republika Slovenija je obvezana plačila obresti za prvih 5 let.
V preteklem letu in v planu začasnega financiranja za leto
1995 so se odhodki za te obresti vodili med obrestmi na
postavki 8680.

Skladno z zakonom o ustanovitvi občin ter o določivi njihovih
območij se preobrazba lokalne samouprave ni pričela v letu
1994, pač pa s 1.1.1995. Ker so med letom nastali problemi pri
financiranju javne porabe občin, so se sredstva, ki so bila
namenjena za zagonske stroške novih občin, upoštevala
v skupen obseg sredstev, ki so se namenila za dopolnilno
financiranje. V globalni bilanci rebalansiranega obsega javne
porabe občin je bilo tako namenjeno za dopolnilna sredstva
občinam 18.377,5 milionov tolarjev.

4795 - Zagonski stroški novih občin
Po zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(Ur. I. RS, št. 60/94 in 69/94) so se v Republiki Sloveniji
oblikovale nove občine, ki so začele delovati s 1. 1. 1995.
Večina novo oblikovanih občin v predlogih proračunov nima
zagotovljenih dovolj sredstev, ki bi omogočila normalen začetek njihovega delovanja. V ta namen so na proračunski
postavki »Transferi občinam« predvidena določena sredstva
kot zagonski stroški novih občin, ki naj bi jih prejela posamezna občina, kot pomoč iz državnega proračuna za zagotovitev osnovnih pogojev za pričetek nemotenega delovanja.

Pri pripravi finančnih kvantifikacij razpoložljivih sredstev za
financiranje javne porabe občin po zakonu o financiranju
občin, pri izhodiščni osnovi zagotovljene porabe niso bila
upoštevana sredstva, ki so bila občinam v enkratnem obsegu
priznana po merilih resornih ministrstev za financiranje investicij na področju javnih zavodov v višini 1.300,0 milionov
tolarjev. Izhodiščna osnova prejšnjih občin, razporejena med
novo oblikovane občine ob ustrezni oceni prihodkov je pokazala, da je potrebno za pokrivanje zagotovljenega obsega

Sredstva bodo razdeljena med občine po kriterijih, ki jih bo po
sklepu vlade pripravila ustrezna strokovna služba. Posamezni
poročevalec, št. 17
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porabe nameniti 17.489,8 milionov tolarjev. Ob upoštevanju
določb drugega odstavka 52. člena zakona o lokalni samoupravi, da država zagotavlja občinam izravnavo v taki višini, da
bo javna poraba na prebivalca v vsaki občini dosegla najmanj
90% zagotovljene povprečne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji, je potrebno zagotoviti še 2.205,0 milionov tolarjev. Skupna višina sredstev, ki se je upoštevala kot izhodišče
potrebne finančne izravnave za financiranje javne porabe
občin je 20.994,8 milionov tolarjev in ustrezno valorizirana za
leto 1995 predstavlja 21, 750 milijard tolarjev. Ocenjujemo, da
bi sredstva finančne izravnave v taki višini morala zadoščati
za normalno financiranje zagotovljenega obsega javne
porabe v novo obli kovanih občinah v letu 1995.

4622 - Investicije v informacijski sistem
470.187.000 SIT
Na tej postavki so v letu 1995 predvidena sredstva za razvoj in
dopolnjevanje informacijskega sistema Ministrstva za finance
tako na področju računalniške, komunikacijske in programske opreme. Zahteve za razvoj in dopolnjevanje IS izhajajo iz
naslednjih predpostavk:
- priprava na enotno davčno službo,
- nova carinska zakonodaja,
- nove upravne enote v državnem računovodstvu ter
- racionalizacija povezav med proračunom, računovodstvom
in uporabniki sredstev.

6522 - Stroški finančnih razmeri)
601.890.000 SIT

6397 - Sredstva PHARE
1.200.000.000 SIT

Na postavki so planirani stroški izdaje vrednostnih papirjev
v znesku 300.000.000 SIT in bančni stroški v znesku
301.890.000 SIT, ki so se dosedaj vodili na ločenih postavkah
(4612 in 4613). Med stroški finačnih razmerij so zajeti stroški
izdanih vrednostnih papirjev, stroški izdaje novih vrednostnih
papirjev, stroški plačilne provizije BS, stroški za opravljanje
poslovanja po pooblastilu, stroški fiduciarnih računov, stroški
najemanja novih kreditov, ipd.

Na postavki so planirani odhodki za projekte, ki bodo delno
ali v celoti financirani iž sredstev mednarodne organizacije
PHARE. Odhodki na tej postavki so planirani skupno za vse
proračunske porabnike.
4623 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
17.167.500.000 SIT

7654 - Stroški in provizi{a APPNI
20.525.000 SIT

Sredstva na postavki so predvidena na osnovi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za izgradnjo avtocestnega omrežja
v Republiki Sloveniji ob predpostavki z zakonom predvidenega deleža v maloprodajni ceni bencina (16% drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in
dieselskih goriv).

Na postavki so planirani odhodki za plačilo provizije Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje in sicer provizija, ki jo plačujemo iz žiro računa Proračuna za opravljanje poslov vnovčevanja in hranjenja državnih
vrednostnih papirjev (Pogodba št. 050-30/93 z dne
23.9.1993).

8687 - Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov
102.453.000 SIT

4629 - Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji
29.272.000 SIT

V letu 1995 zapadejo v plačilo kapitalske vloge naslednjih
mednarodnih finančnih institucij:

Skladno s 50. členom Zakona o denacionalizaciji se osebam
slabšega premoženjskega stanja (skladno s kriteriji socialnega varstva) namesto obveznic izplača odškodnina v denarju
do višine 24 poprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred izdajo odločbe. Odškodnina se izplača
lahko v enkratnem znesku ali v mesečnih obrokih glede na
obseg in željo upravičenca. Poleg tega so na postavki planirapa tudi sredstva za plačilo storitev pooblaščenim cenilcem,
ki so imenovani s sklepom upravnega organa za strokovno
ocenitev premoženja, ki je predmet denacionalizacije oziroma
premoženja, kjer je po sodnem sklepu potrebno plačati
odškodnino za zaplenjeno premoženje.

1. Medameriška razvojna banka - IDB
Pričakujemo vplačilo v znesku 144.519 USD. Iz naslova 7.
povečanje kapitala te banke zapade v plačilo 39.063 USD,
medtem ko iz naslova 8. povečanje kapitala (sprejetega na
letni skupščini leta 1994) zapade v plačilo do 105.456 USD
(zaenkrat še ne razpolagamo s planom vnovčevanja zadolžnic).
2. Sklad za socialni razvoj sveta Evrope
Vlada RS je na svoji seji 23.12.1993 sprejela sklep o včlanitvi
RS v Sklad. Kapitalski delež se plača v štirih letnih obrokih.
Prvi obrok v znesku 305.062 ECU je bil vplačan 1.3.1994. Drugi
obrok v znesku 305.062 ECU zapade po 1.3.1995.

7610 - Odškodnine po sodnih sklepih
3.100.000.000 SIT

3. Mednarodna banka za obnovo in razvoj
Del plačil za delnice Mednarodne banke za obnovo in razvoj
(banka) je izvršen v domači valuti države članice. V skladu z 9.
alinejo 2. člena Statuta banke mora država članica ohranjati
enako vrednost v USD ekvivalentu, kakršna je bila ob času
vpisa delnic. Banka obračunava enkrat letno obveznosti iz
naslova ohranitve vrednosti za vsako državo članico. Obveznosti, izhajajoče iz spremenjene vrednosti zaradi spremenjenih medvalutnih razmerij, mora država članica poravnati
vsako leto najkasneje do 30.6.

Na tej postavki je predvideno mesečno izplačilo dveh rent, kot
odškodnine Republike Slovenije za obolenje zaradi cepljenja
proti črnim kozam ter izplačilo odškodnin po pravnomočnih
sodnih sklepih, katerih realizacijo je po oceni Javnega pravobranilstva, ki zastopa Republiko Slovenijo v premoženjsko
pravnih zadevah, možno pričakovati v letu 1995. Prav tako je
na tej postavki predvideno izplačilo republiškim upravnim
orga nom za izgubljene delovne spore.
4601 - Tehnična pomoč zunanjih Institucij
4.879.000 SIT

4. Mednarodna finančna korporacija (IFC)
V skladu z zakonom o članstvu RS v IBRD, IFC, IDA in MIGA
(Uradni list RS 10/93) smo prevzeli tudi obveznosti vplačila
kapitala v okviru Splošnega povečanja kapitala v IFC iz leta
1991. Kapital se vplača v petih letnih obrokih. Prvi, drugi in
tretji so že plačani. Četrti obrok v znesku 157.000 USD zapade
v plačilo 1.8.1995.

Postavka zajema predvidene odhodke, ki so namenjeni za
pokrivanje raznih storitev zunanjih institucij.
8693 - Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino
56.034.000 SIT

7640 - Rezerva republike Slovenije (stalna)
1.000.000.000 SIT

V proračunski postavki so planirana sredstva za stroške
odvetniške pisarne Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton iz New
Yorka, ki je bila v skladu s postopkom izbrana za nuđenje
strokovnih storitev s področja tuje zakonodaje pri reševanju
problematike dolga do komercialnih bank - ICC.

Zaradi ukinitve solidarnostnega sklada je v letu 1995 predvidena večja stalna proračunska rezerva, ki je namenjena pokrivanju posledic, ki nastajajo pri naravnih nesrečah. V ietu 1994
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so bili ob naravnih nesrečah sprejeti ustrezni zakoni za zagotovitev sredstve za odpravo posledic.

6625 - Glavnica - domači krediti
1.960.550.000 SIT

7608 - Tekoča proračunska rezerva
1.685.000.000 SIT

Planirane so pogodbene obveznosti za odplačilo glavnic do
domačih upnikov po priloženem seznamu:
Obrt mara
Valuta
NFA /1
USD
6.006.860.69
Nova LB D. D.
U
BOR ♦ 2.00
USD
15.705.567,30
Skup«na upnikov (NLB)
AKA +0,0
DEM
50.000.000.00
SCT Ljubljana
IBRD ♦ 0.50
USQ

Obseg tekoče proračunske rezerve je v letu 1995 bistveno
povečan iz več razlogov. Nova zakonodaja na področju sodstva, občinske samouprave in upravnih enot, pa tudi zakon
o organizaciji in delovnem področju ministrstev, je šele
v začetni fazi uresničevanja, kar otežuje realno planiranje
tako resornim ministrstvom kakor tudi novim proračunskim
uporabnikom, saj nekateri proračunski uporabniki še niso
pričeli z delom. Za reševanje teh finančnih problemov in za
delovanje novoustanovljenih proračunskih uporabnikov je
zato predvidena povečana tekoča proračunska rezerva.

/1 Izbira obrestnih mer je odvisna od valute, datuma nastanka obveznosti in drugih dejavnikov, ki so natančneje določeni v mednarodni
pogodbi Novi finančni sporazum (NFA) iz leta 1988.

8684 - Intervencije na trgu vrednostnih papirjev
196.200.000 SIT

6626 - Glavnica - domači krediti (avtoceste)
775.320.000 SIT

Postavka ima značaj rezerve, ki se uporabi le v primeru
nepričakovanih večjih nihanj cen državnih vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu.

Na postavki so planirane obveznosti za odplačila glavnic do
domačih upnikov (NLB d. d.) za izgradnjo avtocestnega
omrežja. Specifikacija kreditov je podana v naslednji tabeli:

6620 - Glavnica - RS 1
4.294.050.000 SIT

^Ugnik^
Nova LB D.D.

Obveznica je izdana na podlagi Zakona o izdaji obveznic
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 5/1990).
Obveznice so bile izdane za zagotovitev sredstev za prestrukturiranje gospodarstva.

Valuta
USD
m

Obr. mara
UBOR ♦ 0.81
NFA (1

/1 Izbira obrestnih mer je odvisna od valute, datuma nastanka obveznosti in drugih dejavnikov, ki so natančneje določeni v mednarodni
pogodbi Novi finančni sporazum (NFA) iz leta 1988.

Glavnica ob izdaji je bila 200.000.000 DEM. Obresti (8% letno)
za obdobje od 1.5.1990 do 30.6.1993 so se pripisale glavnici,
tako da je le ta dne 30.6.1993 znašala 251.942.000 DEM. Od
30.6.1993 se glavnica odplačuje skladno z amortizacijskim
načrtom. Porabo predstavlja odplačilo glavnice v juniju in
decembru skladno z amortizacijskim načrtom.

6627 - Glavnica - ZPIZ (zaostale obveznosti)
5.021.460.000 SIT
Sredstva so namenjena za kritje neporavnanih obveznosti
države do ZPIZ, ki so nastale v letih 1990 - 1993 (po zakonu
o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do ZPIZ
- Ur. I. RS, št. 71/93). V letu 1995 je potrebno iz državnega
proračuna poravnati 4/16 obveznosti države do ZPIZ iz preteklih let. Obveznosti v letu 1995 zapadejo v mesecu februarju,
maju, avgustu in novembru. Višina obveznosti je po zakonu
določena glede na vrednost ECU na dan zapadlosti.

6621 - Glavnica - RS 3 (Irak)
365.110.000 SIT
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o odkupu terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije
za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Uradni list
RS, 55/1992).

6628 - Odkup državnih vrednostnih papirjev od ZPIZ •
5.000.000.000 SIT

Izdanih je bilo za 28.000.000 ECU obveznic. Obrestna mera je
7% letno, glavnica se izplačuje skladno z amortizacijskim
načrtom (prvi obrok 15.7.1995, zadnji obrok 15.1.2000).
Porabo predstavlja plačilo prvega obroka glavnice v juliju
skladno z amortizacijskim načrtom.

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela predvidenega primanjkljaja ZPIZ v letu 1995 na osnovi odkupa državnih vrednostnih papirjev, v katerih ima ZPIZ naložena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let (po zakonu o strukturi nekaterih
naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih
organizacij; Ur. I. RS, št. 71/93).

6622 - Glavnica - RS 4 (devizna vloge - občani)
697.960.000 SIT
Na osnovi 9. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz
neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 7/93) so se lastniki
deviznih vlog lahko kot eno izmed možnosti za poplačilo
svoje devizne vloge odločili tudi za obveznice Republike Slovenije. Kupončki obveznic zapadajo v plačilo 31.5. in 30.11.
vsako leto, izplačilo pa vsebuje del glavnice in obresti v višini
5% na letni ravni.

6629 - Odkup državnih vrednostnih papirjev od ZZZS
4.500.000.000 SIT
Sredstva so namenjena za pokrivanje predvidenega primanjkljaja ZZZS v letu 1995 na osnovi odkupa državnih vrednostnih
papirjev, v katerih ima ZZZS naložena sredstva rezervnega
sklada iz preteklih let (po zakonu o strukturi nekaterih naložb
določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij; Ur. I. RS, št. 71/93).

6624 - Glavnica zakladne menice
216.106.000 SIT

6630 - Glavnica železnica - infrastruktura
745.056.000 SIT

Zakladne menice so izdane na podlagi Uredbe vlade RS o 2.
izdaji enomesečne zakladne menice (UL RS 7/94). Menice se
prodajajo vsakih 14 dni preko postopka zbiranja najugodnješih ponudb.

V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo
obveznosti Slovenskih železnic iz obrokov glavnic kreditov,
najetih doma, za financiranje železniške infrastrukture.

Na zadnjih dveh dražbah v letu 1994 je bilo prodanih za
216.106.000 SIT zakladnih menic, povprečna obrestna mera je
bila R+4,9%. Porabo predstavlja plačilo glavnice v januarju
1995.
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Pogodbam znaaak
19.000.000,00
M.;14?79!73
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- plačila za posojilo IBRD 2326 (SAL I), ki jih je RS prevzela
z Zakonom o članstvu RS v MBOR (..) (Ur. I. RS, št. 10/
93)-191,9 mio SIT.

JJgnllk^^
Pogodbam znaaak Valuta
Obrastni mara
Abanka d.d. Ljubljana
R+19,50
174.000.0CX) DIN
Abanka d.d. Ljubljana
R+19,50
335.748.000 DIN
Abanka d.d. Ljubljana
R-M9.50
75.000.000 DIN
NLB d.d. Ljubljana
1.012.000.000 DIN
R+10
NLB d.d. Ljubljana
R+10
13.939 000.000 DIN
NLB d.d. Ljubljana
NFA /1
4.625.000.000 DIN
NLB d.d Ljubljana
R+10
191.8C3.200 DIN
NLB d.d. Ljubljana
117 495.000 DIN
R«-10
NLB d.d. Ljubljana
R*10
117.513.400 DIN
NLB d.d. Ljubljana
202.606 600 DIN
R+10
NLB d.d. Ljubljana
20.420.000 DIN
R+10
R+10
NLB d.d. Ljubljana
5.468.400.000 DIN
R+10
146,590.800 DIN
NLB d.d. Ljubljana
144 830.000 DIN
R+10
NLB d.d. Ljubljana
R*10
455.740.000 DIN
NLB d.d. Ljubljana
404.260.000 DIN
R+10
NLB d.d. Ljubljana
NLB d.d. Ljubljana
2.185.000.000 DIN
R+10
NLB d.d. Ljubljana
R-M0
83.970.000 DIN
NFA
NLB d.d Ljubljana
72.165.085 USD
a.
_
/1 Izbira obrestnih mer je odvisna od valute, datuma nastanka obveznosti in drugih dejavnikov, ki so natančneje določeni v mednarodni
pogodbi Novi finančni sporazum (NFA) iz leta 1988.

Obveznosti, ki jih bo Slovenija predvidoma prevzela z zakonodajo, sprejeto v naslednjem obdobju:
- obveznost poravnave klirinškega salda z bivšo NDR, ki bo
urejena s sporazumom z ZR Nemčijo o nasledstvu obveznosti
SFRJ-177,6 mio SIT,
- predstavlja 16,39% nealociranih obveznosti iz naslova t. i.
»Kapitalhilfe« kreditov, prejetih od ZR Nemčije in bo predvidom urejena z istim sporazumom kot vprašanje klirinškega
salda z NDR-4.005,7 mio SIT.
6642 - Glavnica - avtoceste
2.029.980.000 SIT
Planirana sredstva so namenjena za odplačilo glavnic po
sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi
institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji. Podrobni podatki o kreditorjih
so podani v tabeli v postavki 4610 - Obresti tuji krediti
(avtoceste).
6643 — Glavnica železnica - prometna dejavnost
3.419.000.000 SIT
V letu 1995 dospeva iz naslova najetih posojil za prometno
dejavnost za 3.419.000.000 SIT posojil, za katera, po sanacijskem programu Slovenskih železnic, ni predvidenih virov za
odplačilo. Po sklepih Državnega zbora ob obravnavi tega
programa naj bi se sredstva v okviru možnosti zagotavljala
v državnem proračunu. V pripravi je zakon, ki bo uredil razmerja med Slovenskimi železnicami in državo glede zagotavljanja finančnih virov za odplačilo omenjenih kreditov v času
trajanja sanacijskega programa.

6640 - Glavnica - tuji krediti
4.862.360.000 SIT
Pogodbene obveznosti za odplačila glavnic za najete tuje
kredite za pokrivanje proračunskega primankljaja ali neposredno za proračunske uporabnike so podane v na slednji
tabeli:
UBS, S vica
KFW, Frankfurt/M
KFW, Frankfurt /M
Skupina upnikov (BLB)
Bgg^|naga

Pogodbanl znaaak
10.612.411.30
18.054.000.00
8.041.000.00
88.000.000,00

Valuta
CHF
DEM
DEM
USD

Obrt mara
Sabr ♦ 0.875
UBOR 0,75
UBOR ♦ 0.75
UBOR ♦ 2.38
UBOR + 1.375

6644 - Glavnica železnica — infrastruktura
377.718.000 SIT
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske
železnice (Ur. I. RS, št. 71/93) se iz te postavke plačujejo
obveznosti Slovenskih železnic iz obrokov glavnic kreditov,
najetih v tujini, za financiranje železniške infrastrukture.

6641 - Glavnica - sukcesija SFRJ
6.600.000.000 SIT

Upnik
EIB Luxemburg
EIB Luxamburg
IBRD Washtnglon

Obveznosti iz naslova glavnic iz sukcesije predstavljajo
ustrezni delež obveznosti SFRJ, ki jih Republika Slovenija
plačuje ali jih bo plačevala kot država - naslednica sporazumov, ki jih je s tujimi upniki sklenila SFR Jugoslavija.

Pogodbam znaaak
16.590.000
16.000.000
11.362.785

Valuta
ECU
ECU
USD

Obraatna mara
10,75
8.20
7,25

1612 Davčna uprava RS

Obveznosti iz tega naslova torej delimo med že prevzete
obveznosti in tiste, za katere se pričakuje, da bodo prevzete
z zakonodajo, sprejeto v naslednjem obdobju. V okviru te
postavke so planirani tudi prenosi sredstev na fiduciarna
računa v tujini, na katera se plačujejo (1) obveznosti iz kreditov po NFA, ki so jih slovenski komitenti že poravnali do NBJ
- 26,0 mio SIT in (2) obveznosti iz Rimskega sporazuma med
Republiko Italijo in SFRJ (sporazum je določal, da bo Jugoslavija poravnala odškodnino odseljenim Istranom, ki so se odločili (optirali) za odselitev v Italijo, v znesku 110 mio S v trinajstih letnih obrokih; Slovenija do dokončne ureditve plačuje
na fiduciarni račun 60% obveznosti, ker Italija ni zainteresirana za ureditev problema)- 1. 303,5 mio SIT.

3138 - DrugI osebni odhodki (prejemki)
380. 000.000 SIT
V okviru te postavke so planirana sredstva za prehrano, prevoz, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine
(redne in izredne) ter izobraževanje zaposlenih. Sredstva na
tej postavki so planirana v skladu s sprejetimi kvantitativnimi
izhodišči in predvidenim številom zaposlenih v letu 1995.
3354 - Materialni stroikl
840.969.000 SIT
Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje materialnih
stroškov, ki nastajajo v Republiški upravi za javne prihodke
pri izvajanju njene osnovne dejavnosti.

Med že prevzete obveznosti uvrščamo:
- plačila, prevzeta z zakonom o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p. o., Portorož (Ur. I. RS,
št. 18/95) je Republika Slovenija prevzela dolg Splošne banke
Koper iz naslova kreditov Splošni plovbi Koper, refinanciranih
v skladu s pogodbo NFA. V postavki so vključena odplačila
glavnice, ki zapadejo v letu 1995 in se bodo do sklenitve
sporazuma s konzorcijem tujih komercialnih bank - upnic
izločala na ustrezni fiduciarni račun-893,4 mio SIT,

Osnovna dejavnost se izvaja v upravi in v 60-ih izpostavah,
tako da je velik del sredstev namenjen za pokrivanje stroškov
najema poslovnih prostorov (cca 17%) ter za pokritje stroškov
administrativnih storitev, ki jih na osnovi pogodb vršijo občinski upravni organi (sprejem in odprava pošte, vložišče, arhiv,
razmnoževanje gradiv, posredovanje tel. Dogovorov, frankira31
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V letu 1995 smo predvideli tudi večja sredstva za strokovno
izobraževanje delavcev in sicer:
v SIT
- seminarji za novosprejete delavce in opravljanje strokovnih
izpitov
37.074.000
- izobraževanje delavcev v zvezi z novo carinsko zakonodajo
11.000.000
- izobraževanje v zvezi z nošenjem orožja in izpiti 5.360.000
- izobraževanje na področju informatike
9.500.000
- izobraževanje v zvezi z novim načinom
pisarniškega poslovanja
900.000
- varstvo pri delu
550.000
- tečaji tujih jezikov in študij ob delu
15.183.000
- drugo
390.000

rije, PTT storitve, dela v sprejemni pisarni, kurirska dela, hišna
opravila, varovanje). Velik obseg predstavljajo poštni stroški
predvsem iz naslova dohodnine, nadalje stroški za pisarniški
material vključno z obrazci, porabljena energija, gorivo, vzdrževanje in zavarovanje voznega parka ter drugi stroški.
Planirana sredstva ne zajemajo stroškov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti.
3678 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih
1.642.000 SIT
Sredstva na tej postavki so v letu 1995 namenjena zagotovitvi
telefonskih linij na izpostavah. V skladu z Zakonom o izvajanju proračuna za leto 1994 in usmeritvami za plan 1995
v postavki niso vključena sredstva za realizacijo investicijskega plana Republiške uprave za javne prihodke za leto
1995.

Visoko povečanje na postavki Sprotne potrebe strokovnega
izobraževanja gre tudi na račun znižanja postavke Izobraževanje, znanstvene in kulturne storitve, preko katere se je do
sedaj plačeval del strokovnega izobraževanja.

1613 Carinska uprava RS

Visoko povečanje na postavki Sistematski in ostali zdravstveni pregledi je posledica tega, da so se v letu 1994 zaradi
pomanjkanja sredstev vršili sistematski pregledi samo novozaposlenih. V letu 1995 pa smo dolžni na sistematske preglede poslati vse delavce, ki delajo v osnovni dejavnosti.

3204 — DrugI osebni odhodki
497.750.000 SIT
Sredstva so predvidena za:
- izplačilo za topli obrok
- prevoz na delo in z dela
- regres za letni dopust
- jubilejne nagrade
- odpravnine ob dohodu v pokoj

6315 — Stroški prodaje zaplenjenih vozil
49.261.000 SIT

243.300.000 SIT
109.000.000 SIT
133.680.000 SIT
6.820.000 SIT
4.950.000 SIT

Že v planu za začasno financiranje v prvem trimesečju 1995
smo predvideli odprtje nove proračunske postavke pri Carinski upravi RS v okviru materialnih stroškov, preko katere se
bodo vršila plačila Avto-moto zvezi za prodajo motornih vozil
in njihovih delov v skladu s 4. odstavkom 29. člena Uredbe
o načinu prevzemanja, zbiranja in hrambe motornih in priklopnih vozil in njihovih delov, o njihovi prodaji ter o razporejanju sredstev dobljenih s prodajo (Uradni list RS 38/94).
Z navedeno uredbo so za carinsko službo nastale finančne
obveznosti, ki jih v proračunu za leto 1994 ni bilo. Po osnutku
pogodbe z AMZS smo za leto 1995 predvideli stroške v višini
49.526.000 SIT oz. cca. 4.127.000 SIT mesečno. V kolikor
navedena postavka ne bo odprta oziroma sredstva odobrena,
bo izvajanje navedene odredbe onemogočeno.

3420 — Materialni stroški
731.044.000 SIT
V letu 1994 so nam bila v proračunu odobrena sredstva
v znesku 661.548,343 SIT, ki pa nam niso zadostovala za kritje
vseh stroškov, tako da bomo morali del le teh prenesti v leto
1995. Potrebna sredstva za leto 1995 predstavljajo, glede na
odobrena sredstva v letu 1994, povečanje za 10,5% predvsem
na račun nekaj postavk, ki v globalni porabi sredstev za
materialne stroške izstopajo.
V letu 1995 smo dolžni carinske delavce oskrbeti s službeno
obleko, ker sel iztekajo 2 oz. 3 letni roki uporabe, tako da je za
službeno obleko predvidena poraba 116.465.000 SIT. Glede
na porabo v letu 1994 so te potrebe večje za 39,3%. Pri tem
moramo poudariti, da pripravljamo spremembe Pravilnika
o službeni obleki, s katerimi predvidevamo podaljšanje rokov
uporabe nekaterih delov službene obleke. Kljub temu, da je
sprememba pravilnika še v pripravi, smo jih že upoštevali pri
planiranju potrebnih sredstev, ki bi bila sicer še občutno
večja.

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor
4501 - Materialni stroški
0SIT
V letu 1995 je predviden začetek delovanja Urada za zavarovalni nadzor. Urad za zavarovalni nadzor bo ustanovljen na
podlagi zakona o zavarovalnicah (Ur. I. RS, št. 64/94) predvidoma v prvem kvartalu 1995. V plan potrebnih sredstev, ki
znaša 11.000.000 SIT, so vključene dnevnice in potni stroški
za inšpektorje, stroški izobraževanja in stroški svetovanja,
strokovna literatura, pisarniški material in drugi materialni
stroški. Pri financiranju Urada za zavarovalni nadzor pa so
predvideni tudi avtonomni prihodki v višini 7/10 neposrednih
stroškov, ki jih bodo krile zavarovalnice. Glede na to, da je
stališče proračuna, da naj bi se novi uradi financirali v prvem
letu iz rezerv, v končni varianti proračuna za ta urad niso
planirana posebna sredstva.

Veliko postavko porabe v carinski službi predstavlja poštnina
za odpremljanje računov za plačilo carinskih dajatev, katerih
število se giblje okrog 2000 kom dnevno. Poštnina za priporočeno pošiljko s povratnico je do sredine decembra 1994
znašala 81 SIT, po zadnji podražitvi poštnih storitev pa znaša
127 SIT, kar predstavlja povečanjeza 56,79%. Tako predstavlja
samo odprema računov dnevni strošek v višini cca 254.000
SIT oziroma letno preko 60.000.000 SIT.

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Za najemnine za najete poslovne prostore smo za leto 1995
predvideli sredstva v znesku 121.000.000 SIT, kar v predvideni
globalni porabi za materialne stroške predstavlja 14,14%.
Glede na porabo v letu 1994 znaša povečanje preko 30%.
V drugi polovici leta 1994 je carinska služba v skladu z povečanim obsegom dela in odprtjem novih izpostav povečala tudi
površino najetih prostorov. Na novo sta pričeli z delom izpostava Ptuj in Logatec, razširili sta se izpostavi Carinarnice
Ljubljana (Cona Terminal in Izpostava Ljubljana). Dodatne
poslovne prostore pa je najela tudi Republiška carinska
uprava. Poudariti je treba tudi, da se poleg najemnin z odpiranjem novih izpostav skladno povečajo tudi drugi stroški
(ogrevanje, komunalne storitve, PTT storitve in drugo).
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4502 — Materialni stroški
4.105.000 SIT
V letu 1995 smo planirali materialne stroške v višini 4.105.000
SIT. Pri tem smo upoštevali tako trenutno kot tudi planirano
število zaposeinih delavcev, upoštevali pa smo tudi oba že
usklajena plana dela in izobraževanja Urada v tem letu.
V planu materialnih stroškov Urada v 1.1995 smo tako zajeli
naslednje stroške:
- za elektriko, PTT in transportne storitve,
32

-

njanje strukture kriminalitete v smeri naraščanja kaznivih
dejanj z elementi nasilja, razraščanja organiziranega kriminala, odliva kapitala v tujino ter poizkuse pranja denarja. Prav
tako lahko razmere kuiminirajo v množičnih kršitvah javnega
reda in miru. Problematika južne meje bo zaskrbljujoča še
naprej. Varnost cestnega prometa pa se ne bo izboljševala,
ker same ceste še ne bodo varnejše.

za pisarniški material,
za potne stroške,
za stroške izobraževanja,
za ostale storitve.

Glede na dejstvo, da je Urad nov organ v sestavi Ministrstva za
finance, pri pripravi plana nismo mogli izhajati iz lanskih
podatkov, ampak samo iz ocenjenih potreb.

Glede na projekcijo razvoja za obdobje 1995-1998, ki je
podana v pomladanskem poročilu o gospodarskih gibanjih
v Sloveniji za prvo polovico leta 1994, ki ga je obravnavala
vlada na 92. seji, dne 30.06.1994, lahko z gotovostjo trdimo,
da se bo gospodarskemu razvoju ustrezno prilagajala problematika na področju javnega reda in miru, varnosti cestnega
prometa, kriminalitete, varovanja državne meje ter ostala varnostna problematika, s katero se in se bo srečevala policija.

1616 Devizni Inšpektorat RS
4503 - Materialni stroški
10.674.000 SIT
Na postavki so planirani materialni stroški za Devizni inšpektorat Republike Slovenije. V letu 1994 so bili stroški tega
organa vodeni v sklopu Ministrstva za finance. Planirani stroški so ocenjeni glede na število zaposlenih v inšpektoratu in
povprečni znesek teh stroškov, ki odpade na zaposlenega na
Ministrstvu za finance.

Delo bo usmerjeno na reševanje najbolj perečih problemov in
sicer:
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje organiziranega
kriminala (mamila, orožje, ponarejeni denar);
- odkrivanje in preiskovanje organiziranega gospodarskega
kriminala (lastninsko preoblikovanje, odliv kapitala).

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Predstavitev temeljne smeri politike na področju, ki ga
pokriva Ministrstvo in organi v sestavi

Smernice razvoja sistema varovanja, ki ga pravnoformalno
opredeljujeta zakon o notranjih zadevah in uredba o varovanju določenih oseb in objektov v R Sloveniji, ki jih izvajajo
organi za notranje zadeve R Slovenije, bodo v letu 1995 in
1996 potekali v skladu s sprejetimi izhodišči in usmeritvami
ter projektnimi cilji posebne projektne skupine MNZ R Slovenije, ki je pripravljala reorganizacijo Urada za varnost in
zaščito.

Vsebinska obrazložitev programov, katerih nosilec je Ministrstvo za notranje zadeve oziroma organi v sestavi, s predstavitvijo cilja, ki ga s temi programi želimo doseči
Varnostne razmere v Republiki Sloveniji so, upoštevajoč
evropske, ugodne. Izbruh kriminalitete, kakršnega so doživele
tudi druge države po padcu socializma oziroma v začetni fazi
prehodnega obdobja, je bil za Slovenijo značilen v letu 1992.
Upad kriminalitete v letu 1993 priča o približevanju normalnemu stanju, ki pa ga v razvitih družbah ponazarja trend
stalne rasti varnostne problematike. Zdi se, da je nekaj
odstotna letna rast števila kaznivih dejanj nekakšna zakonitost, ki pa ni usodna. Glede na razpoložljive vire bi slovenska
policija morala zadržati prednost pred Evropo, močneje zadrževati stopnjo naraščanja kriminala in izkazati občutno
manjše upadanje raziskanosti. Enaka ugotovitev velja tudi za
celotno področje javnega reda in miru ter za izvajanje nadzora nad mejo in tujci. Nizka raven varnosti v cestnem prometu pa terja še celovitejše splošno družbeno angažiranje,
kot to velja tudi za druga področja delovanja organov za
notranje zadeve.

Smernice razvoja izhajajo iz v letu 1994 sprejete kadrovske,
organizacijske in vsebinske reorganizacije Urada za varnost
in zaščito MNZ RS kot samostojne organizacijske enote ministrstva, katera bo opredeljena tudi v okviru makroorganizacije
organov za notranje zadeve in idejnega projekta javne varnosti.
Na področju informacijsko telekomunikacijskega sistema
ugotavljamo velik razkorak med planiranimi in odobrenimi
finančnimi sredstvi. Tako ugotavljamo, da je bilo npr. za leto
1994 odobrenih le 35 % planiranih sredstev, ki bi bila
potrebna za vzdrževanje informacijskega in telekomunikacijskega sistema ter za najnujnejši razvoj. Tako stanje ima za
posledico vztrajno padanje kvalitete in zanesljivosti obstoječega informacijsko telekomunikacijskega sistema Ministrstva
za notranje zadeve. Trendi so že kratkoročno gledano kritični,
dolgoročno pa bodo pomenili velike motnje tudi pri delovanju
operativnih služb v Ministrstvu za notranje zadeve.

Na varnostne razmere v Sloveniji intenzivno vplivajo zunanji
dejavniki. Nekateri bi utegnili neposredno ogrožati varnost
v Sloveniji. Vojna na Balkanu privablja trgovce z orožjem in
posrednike z ukradenimi avtomobili. Slovenija je zaradi miru
in relativno ugodnih gospodarskih razmer pribežališče za
vojne begunce in tudi za druge kategorije tujcev, ki se želijo
v Sloveniji zadrževati zaradi poznejšega odhoda proti zahodu
ali zaradi opravljanja bolj ali manj nedovoljenih dejavnosti.
Konflikt na ozemlju bivše Sovjetske zveze in porajanje različnih agresivnih mafijsko organiziranih družb na teh območjih
sicer še ne sega neposredno v Slovenijo, izjema so le trgovci
oziroma ponudniki belega blaga. Balkanska pot z mamili je
oblikovala nove steze, tudi Slovenija je postala namembna
država. Morebitna sklenitev miru na Balkanu bo verjetno celo
zaostrila varnostna vprašanja.

Glede na usmeritve razvoja moramo poleg operativnih potreb
upoštevati tudi z zakonom opredeljene naloge Ministrstva za
notranje zadeve, in sicer:
- novo organiziranost Ministrstva za notranje zadeve na vseh
ravneh (reorganizacija državne uprave, nova opredelitev delovanja služb, projekt javne varnosti, itd.),
- novo zakonodajo na področju nacionalne varnosti, varstva
osebnih in drugih podatkov, itd.,
- informacijske povezave s policijskimi organizacijami na
mednarodni ravni,
- standardizacijo in trende razvoja na področju informatike
in telekomunikacij v svetu in doma itd...

Družbene in gospodarske razmere v Sloveniji neposredno
vplivajo na varnostne razmere. Velika nezaposlenost in padec
življenjskega standarda vplivata na povečano socialno napetost in kriminaliteto. Velike želje po hitrem bogatenju so na
eni strani neposredno povezane s prepovedanimi dejanji
v gospodarstvu, na drugi strani pa z nasilniškimi dejanji in
izsiljevanji. Družbena toleranca do nasilja je še vedno visoka.
Poizkusi zmanjševanja avtoritete države so značilnost sodobnih družb. Vzpostavljanje pravne države je zato v Sloveniji še
toliko zahtevnejše. Vsaj za varnost v cestnem prometu pa je
značilna usodna povezanost s kvaliteto cestnega omrežja.

Zato predvidevamo postavitev srednjeročne in dolgoročne
strategije razvoja informacijskih sistemov in platform v Ministrstvu za notranje zadeve (vloga osrednjega računalnika in
lokalnih mrež ter povezanost med njimi, distribuirana obdelava podatkov, programska in strojna oprema za distribuiranje programske kode in podatkov na lokalna omrežja).
Posebej opozarjamo na Prehodni dom RS za tujce, ki je bil
ustanovljen v skladu z Zakonom o tujcih 8. oktobra 1991 in je
ena od institucij v okviru osamosvojitvenih aktov in dejanj
Republike Slovenije. Organiziranost dela je prilagojena zahte-

Kot posledico delovanja navedenih in nekaterih drugih dejavnikov je možno v naslednjih letih predvideti nadaljnje spremi33
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vam Visokega komisariata za begunce OZN in potrebam policijskih postopkov s tujci.

- posebnih programov usposabljanja za policiste, ki bodo
končali izobraževanje v naših šolah,
- izpopolnjevanja delavcev v tujini.

Dplo poteka v skladu z Zakonom o tujcih s posebnim poudarkom na begunski problematiki, odpovedi prebivanja, prisilnih
odstranitvah tujcev, na izvajanju evropskih policijskih sporazumov o postopkih s tujci, itd...

Predlog zakona o upravi pa predvideva, da bo v Ministrstvo za
notranje zadeve prenešeno še področje sistema državne
uprave, kjer je sedaj v sklopu Ministrstva za pravosodje sistemiziranih 36 delovnih mest, predvsem z zahtevano visoko
izobrazbo. Poleg tega je potrebno še dokončati reorganizacijo UVZ MNZ, njegovo kadrovsko in tehnično popolnitev ter
uveljavitev sistema strokovnega dela detašmajev v uradih
predsednikov kot posebne oblike dela.

V Prehodnem domu RS za tujce se nastanijo tujci, ki prosijo
za politično zatočišče (azilanti), tujci, za katere ugotavljamo
identiteto in tujci, za katere je sprejet sklep o odstranitvi iz
države, pa jih ni mogoče takoj odstraniti.
V dosedanji praksi ugotavljamo, da je največje število tujcev,
ki so v policijskem postopku za ugotavljanje identitete in
odstranjevanje iz države. Slovenija predstavlja z ozirom na
geografski polažaj koridor gibanja najrazličnejših struktur
tujcev na relaciji vzhod-zahod. Ta koridor sedaj poteka preko
Madžarske, zato je tudi prestop tujcev na tem področju največji.

Na področju prostorske ureditve, ki je potrebna za zagotavljanje z zakonom predpisanih nalog MNZ, nameravamo izvesti
predvsem naslednje novogradnje in adaptacije:
- novogradnja UNZ Novo mesto;
- novogradnja PP Tržič;
- novogradnja UNZ Postojna;
- hangar Letalske policijske enote na Brniku, kjer bo prostor
tudi za servisno delavnico za helikopterje, katere usluge
bomo tudi prodajali na trgu in bo po dokončanju ta dejavnost
lahko predstavljala dohodek proračunu;
- na osnovi inšpekcijskih odločb nujno potrebne adaptacije
prostorov za pridržanje na večih upravah za notranje zadeve;
- ureditev centrov vodnikov službenih psov po posameznih
regijah;
- centralno zunanje strelišče za potrebe MNZ;
- rekonstrukcija notranjega strelišča;
- izgradnja agregatne postaje;
- prizidek k kuhinji;
- preselitev oddelka za usposabljanje vodnikov in urjenje
službenih psov šole iz Podutika na novo lokacijo (Prosenjakovci, Kobilje, Dolga vas);
- adaptacija objektov na meji: Pavličevo sedlo, Ljubelj, Predil, Učej;
- adaptacija obstoječih objektov (mejni prehodi in mejne
policijske postaje na meji z Republiko Hrvaško, Madžarsko,
Avstrijo in Italijo; policijske postaje s splošnim delovnim
področjem (28 policijskih enot je v takem stanju, da bi jih po
temeljitem inšpekcijskem pregledu lahko zaprli zaradi neprimernosti določenih delovnih naprav, ki so oziroma morajo biti
v enotah).

V bližnji prihodnosti predvidevamo ponovno obnovitev koridorja med Beogradom in Zagrebom, kar bo omogočilo in
povzročilo še večje število ilegalnih prehodov tujcev iz afro-azijskih držav in držav nekdanjega vzhodnega bloka v Slovenijo, s ciljem ilegalnega prehoda na zahod (Italija, Avstrija).
Organi za notranje zadeve bodo sprejeli v POT vse tiste tujce,
ki bodo ilegalno prestopili našo mejo in jih ne bo možno takoj
odstraniti iz države. Zato pričakujemo povečanje stroškov na
nekaterih postavkah.
V primeru, da bomo morali zaradi novih nalog v zvezi
z izredno povečanim porastom števila tujcev odpreti še izpostavo v bližini meje z R Hrvaško, bo za zagon in nadaljnje delo
treba z zakonom zagotoviti dodatna sredstva za vse postavke
proračuna PDT.
Da bi lahko uspešno parirali vsem družbeno negativnim pojavom, ki se bodo v bodoče pojavljali v naši državi, bo moralo
Ministrstvo za notranje zadeve spremljati razvojne trende in
se temu ustrezno prilagajati (organizirati, opremljati in usposabljati) za opravljanje vseh nalog. V okviru tega načrtujemo
za obdobje od leta 1994 dalje razvojne aktivnosti na področju
kadrovanja, izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov, ustreznejše prostorske ureditve in pridobitev ustrezne materialno
tehnične opreme.

V zvezi z reševanjem stanovanjskih vprašanj in stanovanjsko
izgradnjo v organih za notranje zadeve opozorjamo, da
v Planu odhodkov za leto 1995 za naveden namen potrebna
sredstva niso zajeta ne pri Ministrstvu za notranje zadeve,
prav tako pa tudi ne pri Vladi RS. Radi bi poudarili, da je
trenutno nerešenih stanovanjskih problemov za 1400 do 1500
delavcev ONZ. Za rešitev stanovanjskih problemov bi morali
zagotoviti v naslednjem letu sredstva za nakup vsaj 200 stanovanj. Trenutno razpolagamo še z 900 stanovanji, ki niso bila
odkupljena. Glede na njihovo starost in takratni sistem gradnje, je nujno zagotoviti sredstva za temeljito obnovo vsaj 300
do 400 stanovanj. Zaradi izredno pereče stanovanjske problematike samskih delavcev, je nujno pristopiti k izgradnji ali
nakupu samskega doma v Ljubljani s kapaciteto vsaj 300
ležišč. S tem bi rešili problem posebnih enot policije. Za
obstoječi samski dom na Jeranovi s 86 stanovanjskimi enotami, moramo zagotoviti sredstva za fasado in dokončanje že
v letu 1993 začete adaptacije. Dodaten problem predstavljajo
zahtevki za izpraznitev stanovanj, ki so v postopku denacionalizacije, kar pomeni, da se bodo pojavile nove zahteve po
nadomestnih stanovanjih oz. vračilu nadomestila upravičencem.

Na področju kadrovanja tako predvidevamo:
- prilagoditev kadrovske sistemizacije dejanskim potrebam
in zagotovitev ustreznega števila delavcev za vsa sistemizirana delovna mesta;
- zagotovitev ustreznega vrednotenja dela policistov in s tem
zagotavljanje primernega standarda oziroma socialnega položaja:
- zagotovitev primernega plačila policistov v posebnih pogojih dela in ostale ugodnosti (bonifikacija), ki so glede na
naravo dela in izpostavljenost različnim pritiskom specifične
za ta poklic;
- zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za projektno
delo po posameznih področjih.
Na področju izobraževanja bo razvoj usmerjen v izpopolnjevanje programov v učnem centru za služenje vojaškega roka
v ONZ, v oddelku za usposabljanje vodnikov in urjenje službenih psov, v Srednji policijski šoli, na Višji šoli za notranje
zadeve ter na Visoki šoli za notranje zadeve.
Predvidevamo, da bo projekt »Javna varnost«, ki poizkusno
že poteka na UJV Kranj, uveden po sprejemu Zakona o notranjih zadevah na vseh upravah za notranje zadeve. Predvidene
so tudi organizacijske spremembe v organiziranosti uprav in
služb v Ministrstvu za notranje zadeve, kar pa zahteva potrebe
po dodatnem usposabljanju in izobraževanju na področju:

Vzpostavitev mejnih prehodov s Hrvaško je povzročila tudi
dodaten problem namestitve delavcev, zaposlenih na teh mejnih prehodih.
Menimo, da so izdelane smernice odraz realnega stanja in
predvidenih gibanj. V skladu s proračunskim memorandumom za leto 1995 predstavljajo realno osnovo za izdelavo
proračunskega memoranduma za naslednje obdobje.

- protidiverzijske zaščite
- usposabljanja policistov za posamezne oblike dela,
- posebnih programov za delavce kriminalistične službe,
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tujini, za sredstva za dodatke po Pravilniku o plačah in drugih
prejemkih delavcev MNZ (dodatek za ločeno življenje, letalski
dodatek, dodatek za veščine, specialni dodatek SE in terenski
dodatek), za najemnine poslovnih prostorov in zakupnine, za
stroške za telefonske storitve ter stroške ogrevanja.

2. Vsebinska obrazložitev posameznih proračunskih postavk
1711 Ministrstvo za notranje zadeve
Plače, prispevki deloda|alca in drugi osebni odhodki (prejemki)

Od sredstev za redne materialne izdatke potrebnih za energijo
je planirano največ za sredstva za gorivo za prevozna sredstva, električno energijo in za tekoča goriva za ogrevanje.

3215 401 Drugi osebni odhodki (prejemki)
Za leto 1995 1.587.039.000 SIT.

Pri sredstvih potrebnih za material načrtujemo, da bomo
največ porabili za nadomestne dele (zvez, prevoznih sredstev,
informacijske opreme, ostale tehnične opreme, za vzdrževanje zgradb, pisarniške opreme), za pisarniški material, drug
material, čistilni material in za avtomobilske gume.

Regres za prehrano
Regres za prehrano bodo prejemali vsi zaposleni delavci. Za
izplačilo regresa za 11 mesecev je potrebno zagotoviti letno
971.256.000 SIT, upoštevaje višino regresa 10.400 SIT.

V osnutku Zakona o javni varnosti so predvidena tudi izplačila
dodatkov za posebna znanja in veščine, in sicer je predvidena
višina v odstotku od osnove za izračun plače. Ker posebna
znanja in veščine obvlada približno 1.000 delavcev, predvidevamo, da bo za ta namen potrebno zagotoviti 70.800.000 SIT
letno.

Regres za letni dopust
Za izplačilo regresa za letni dopust potrebujemo sredstva
v višini 509.400.000 SIT. Upoštevali smo znesek v višini 60.000
SIT in predvideno število delavcev.
Jubilejne nagrade
V letu 1995 bo pogoje za pridobitev ene od jubilejnih nagrad
izpolnilo 974 delavcev:
- za 10 let delovne dobe 431 delavcev,
- za 20 let delovne dobe 310 delavcev,
- za 30 let delovne dobe 233 delavcev.

Pri sredstvih, potrebnih za zavarovanje, je vključeno zavarovanje prevoznih sredstev, helikopterjev, zgradb, opreme ter
oseb, skupaj s sredstvi potrebnimi za kolektivno zavarovanje.
Letna premija za nezgodno kolektivno zavarovanje za posameznega delavca znaša, upoštevaje vse popuste, približno
6.000 SIT. Za 8000 delavcev predstavlja to znesek v višini
48.000.000 SIT. Postavko planiramo sicer drugič, vendar v letu
1994 ni prišlo do realizacije kolektivnega nezgodnega zavarovanja. Zavarovanje naj bi sklenili na osnovi rezultata pogajanj
med predstavniki Vlade, Ministrstvom za notranje zadeve in
Policijskim sindikatom Slovenije.

Zneski jubilejnih nagrad se mesečno spreminjajo, po določbah kolektivne pogodbe za negospodarstvo pa znašajo: - za
10 let delovne dobe 50%, - za 20 let delovne dobe 75%, - za
30 let delovne dobe 100%. povprečne mesečne neto plače
delavcev v gospodarstvu RS za pretekle tri mesece.

Skoraj petino vseh načrtovanih sredstev za materialne stroške
bomo potrebovali za skupne materialne stroške, od tega največ za vzdrževanje informacijske in telekomunikacijske
opreme in vzdrževanje opreme Letalske policijske enote.
V skupne materialne izdatke so vključena tudi sredstva,
potrebna za tiskanje obrazcev, za vzdrževanje opreme Specialne enote MNZ in opreme policije, sredstva protidiverzantske
zaščite ter sredstva, potrebna za delo kriminalistične tehnike.
Sredstva za skupne materialne stroške vključujejo tudi sredstva za publicistično dejavnost ONZ v zvezi z izdajanjem revij
Varnost, Policija, Naša obramba in Revije za kriminalistiko.

Glede na predvideno povprečno plačo v Republiki Sloveniji,
ki jo prevideva Ministrstvo za finance (104.000 SIT), je predvidena višina jubilejnih nagrad in sredstev naslednja:
- za 10 let 431 delavcev x 34.400 SIT m 14.826.400 SIT
- za 20 let 310 delavcev x 51.600 SIT = 15.996.000 SIT
- za 30 let 233 delavcev x 68.800 SIT = 16.030.400 SIT
Skupno planiramo v letu 1995 za jubilejne nagrade 46.852.800
SIT.
Odpravnine
V letu 1995 bo pogoje za upokojitev izpolnilo 24 delavcev, ki
bodo prejeli odpravnine v višini:
- treh zadnjih plač 7 delavcev,
- štirih zadnjih plač 2 delavca,
- petih zadnjih plač 2 delavca,
- šestih zadnjih plač 13 delavcev.

Kot nova obveznost se pojavljajo sredstva potrebna za kritje
stroškov izdaje zdravniških potrdil o telesnih poškodbah udeležencev v prometnih nesrečah oziroma drugih dogodkih, ki
jih obravnavajo policisti ter kritje stroškov odvzema in analize
krvi udeležencem v cestnem prometu in ostalih državljanov,
za katere odredijo policisti odvzem krvi za analizo na alkoholiziranost.

Za odpravnine teh delavcev bo potrebno zagotoviti 117 plač,
ki jih bodo delavci prejeli v zadnjem mesecu dela. Za ta
namen je potrebno zagotoviti sredstva v višini 12.650.000 SIT.

Od sredstev potrebnih za materialne izdatke temeljnih organizacijskih enot potrebujemo največ za gorivo za prevozna
sredstva, telefonske storitve, tekoča popravila prevoznih sredstev, pisarniški material, električno energijo, nadomestne
dele za prevozna sredstva in za najemnine za poslovne prostore.

Solidarnostne pomoči
Po določbah Zakona o delavcih v državnih organih je delavcem na osnovi kriterijev mogoče izplačati solidarnostno
pomoč, katere višina je mesečno določena s sklepom vlade.
Planiramo sredstva za izplačilo solidarnostnih pomoči za 100
delavcev, kar znaša 6.880.000 SIT.

Sredstva za delo po pogodbah so namenjena predvsem za
opravljanje del predavateljev na Višji šoli za notranje zadeve,
policistov na južni meji, stalnih dežurnih delavcev, delavcev
s področja medicine dela, prevajalcev, za oskrbovanje objektov, čiščenje prostorov in vzdrževanje objektov ter za počitniško dejavnost. Glede na predvideno zasedenost sistematiziranih delovnih mest v letu 1995 in glede na potrebe v preteklih
letih, bomo sklepali pogodbe o delu samo za dela, ki ne
trajajo več kot 10 ur tedensko oziroma za dela, ki trajajo
največ 60 dni v letu.

Materialni in drugi stroški
3431 403 Materialni stroški
Za leto 1995 3.106.709.000 SIT
Od sredstev za materialne stroške bomo največ potrebovali za
redne materialne izdatke in sicer za proizvodne in neproizvodne storitve drugih, energijo in material. Od rednih materialnih izdatkov je več kot polovica sredstev namenjena za
proizvodne in neproizvodne storitve drugih in sicer za tekoča
popravila (zvez, prevoznih sredstev, informacijske opreme,
ostale tehnične opreme, vzdrževanja zgradb, pisarniške
opreme, kuhinjske opreme, za storitve v zvezi z večjimi vzdrževalnimi deli in investicijskim vzdrževanjem), za dnevnice,
nočnine in potne stroške za službena potovanja v Sloveniji in

Sredstva za usposabljanje vključujejo sredstva za redno usposabljanje in sredstva za obrambno usposabljanje. Sredstva za
redno usposabljanje so namenjena za izvedbo letnega plana
usposabljanja in izpopolnjevanja in sicer za izvedbo programov, ki bodo organizirani v lastnih objektih in zunanjih usta35
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Od tega se prvič v letu 1995 kot dodatna obveznost pojavljajo
sredstva, potrebna za realizacijo projekta »Državljanu prijazna policija«, za izvedbo kontrolnih zdravstvenih pregledov
voznikov motornih vozil, za znanstveno raziskovalno dejavnost VŠNZ, realizacijo projekta »Varna vožnja«, organizacijo
Regionalne konference Interpol, sodelovanje UUNZ s tujimi
inštitucijami in za realizacijo projekta »Zgodovina«.

novah, za predvidena usposabljanja v tujini ter za izvajanje
programov rednih športnih aktivnosti pooblaščenih uradnih
oseb. S sprejemom nove zakonodaje bo Ministrstvo za notranje zadeve prevzelo tudi vse naloge s področja usposabljanja
in izpopolnjevanja delavcev državne uprave, kar seveda zahteva dodatna finančna sredstva.
Sredstva za obrambno usposabljanje so namenjena usposabljanju delavcev ONZ in vojaških obveznikov, razporejenih
v rezervni sestav ONZ za delo v izrednih stanjih ali vojni ter za
izvajanje programov usposabljanja PPE. Med sredstvi,
potrebnimi za obrambno usposabljanje, smo planirali tudi
tisti del sredstev, ki po določbah 147. člena Zakona o obrambi
in zaščiti (Ur. list RS št. 15/91), bremeni sredstva republiškega
proračuna in sicer nadomestila osebnih dohodkov in druga
povračila stroškov, nastalih v zvezi z usposabljanjem.

4700 409 Učni center — materialni stroški
2 Za leto 1995 129.700.000 SIT
Sredstva so namenjena za materialne stroške v zvezi s služenjem vojaškega roka v ONZ v Učnem centru v IC ONZ, kjer
potekajo tromesečna usposabljanja, po končanem teoretičnem usposabljanju pa služijo vojaški obvezniki vojaški rok
v ONZ še tri do štiri mesece na policijskih postajah. Sredstva
so namenjena za prehrano in namestitev, nadomestila za
bivanje na domu, žepnine, prevozne stroške in prevoze, obratovalne stroške, učila in učne pripomočke, tekoče vzdrževanje, ostale stroške (frizer, časopisi), šolanje in izpopolnjevanje
kadrov, vzdrževanje uniform in opreme, informativno kulturno dejavnost, prisege, zaključne slovesnosti, nadzore in za
delo komisij.

Sredstva za materialne stroške vključujejo tudi sredstva,
potrebna za izvedbo akcij in zavarovanj.
Pri razpoložljivi višini sredstev za materialne stroške v letu
1995, je potrebno upoštevati dejstvo, da nastaja vsako leto
veliko novih dodatnih stroškov, ki jih je v naprej nemogoče
predvideti in ovrednotiti. Sem štejemo predvsem stroške, ki se
nanašajo na zavarovanje in vzdrževanje novih poslovnih prostorov in opreme, ki jo nabavimo v tekočem letu. Nemogoče je
tudi vplivati na stroške v zvezi z nalogami, ki jih morajo
opraviti delavci ONZ zaradi trenutnih varnostno - političnih
razmer, posebnih nalog s področja varovanja določenih oseb
in objektov glede na povečanje števila predstavništev tujih
držav ter ob izvedbi in pripravah državniških obiskov v tujini in
na območju Republike Slovenije.

5312 409 Redno vzdrževanje počitniških objektov - MNZ
Za leto 1995 10.500.000 SIT
Ta sredstva uporabljamo za odpravljanje poškodb in nepredvidena dela (počena cev za vodo, okvara rezervoarja za vodo,
poškodba umivalnikov in keramičnih ploščic itd.). Organi za
notranje zadeve imajo počitniške domove v naslednjih krajih
po Republiki Sloveniji: Bohinj, Bled, Debeli rtič, Rateče,
Dolenjske toplice, Velika planina. Vsi objekti so stari in
potrebni vsakoletnega vzdrževanja. V letu 1995 planiramo
naslednja dela v zvezi z rednim vzdrževanjem počitniških
objektov:

3755 409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih
Za leto 1995 304.594.000 SIT
Največji delež vseh planiranih sredstev predstavljajo sredstva,
potrebna za kadetsko šolo, dejavnost Višje šole za notranje
zadeve in Šolo za policiste. Od tega potrebujemo največ za
kadetsko šolo in sicer za prehrano kadetov, ostalo pa za
druge potrebe kadetov (žepnine, učila, šolske potrebščine,
strokovna vzgoja, itd.). Vključena so tudi sredstva, potrebna
za znanstveno raziskovalno dejavnost VŠNZ in sicer za stroške dela desetih raziskovalnih nalog, organizacijo mednarodnega posveta, dneva raziskovalnih dejavnosti in strokovnega
posveta, izdajateljsko dejavnost IC v zvezi z izdajo dveh učbenikov, dvoje učnih gradiv, izdajo dveh številk Zbornika, Pregledov in diplomskih nalog in sredstva IC za tuje delegacije.
Planirani stroški za dejavnost VŠNZ so večji zaradi prehoda
Višje šole na Visoko šolo za notranje zadeve.
V okviru drugih odhodkov planiramo sredstva za zdravstveno
preventivo'in sicer preventivne zdravstvene preglede medicine dela MNZ, obdobne zdravstvene preglede po pogodbi,
sanitarno higienski nadzor v obratih družbene prehrane ONZ,
preventivna cepljenja, zdravstveno varstvo pomožnih policistov v enotah MNZ, sanitetni material in zdravila, učila in
strokovna gradiva za prvo pomoč ter programe varnega dela,
servisiranje in popravila medicinskih aparatov, medicinsko
programirani oddih delavcev ONZ, ter zdravniško zdravljenje
delavcev ONZ v nujnih primerih. Sredstva za zdravstveno
preventivo so planirana na podlagi cen zdravstvenih in drugih
storitev v septembru 1994, porabo pa predvidevamo postopno
celo leto. Le za stroške medicinsko programiranega oddiha
delavcev ONZ bo potrebno zagotoviti sredstva do maja 1995.

- Bohinj - beljenje, urejanje okolice, namestitev ograje pri
Snežniku, pleskanje žlebov, polken in obrobe;
- Bled - beljenje;
- Debeli rtič - zamenjava tuš kadi v bungalovih, polaganje
betonskih plošč okoli jedilnice, ureditev poti med prikolicami,
beljenje kleti in sob za osebje, polaganje toplega poda
v sobah nad kuhinjo, nabava in montaža mreže nad streho
pokrite terase, postavitev betonskih miz za namizni tenis;
- Rateče - čiščenje cisterne za olje, beljenje, pleskanje
žlebov in obrobe;
- Dolenjske toplice - beljenje, zamenjava toplega poda;
- Velika planina - praznenje greznice, čiščenje rezervoarja
za vodo in montaža novih filtrov, popravilo ograj, pleskanje
zunanjih miz in klopi, ter redno vzdrževanje prikolic po
kampih.
6214 409 Državna uprava - materialni stroški
Za leto 1995 81.432.000 SIT
Glede na sklep Vlade RS v zvezi s poslovanjem upravnih enot
z dne 1/12-1994, so za prevzem pristojnosti na področju
državne uprave in prenos teh nalog z Ministrstva za pravosodje na Ministrstvo za notranje zadeve ter realizacijo nalog
povezanih z delovanjem upravnih enot, potrebna sredstva za
materialne stroške, stroške usposabljanja, izpopolnjevanja in
izobraževanja, za strokovno literaturo in za prevode. Za izvajanje zakonodaje, ki pomeni reorganizacijo sistema državne
uprave v RS (Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev, Zakon o upravi, Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o določitvi območij občin itd.) je potrebna priprava
novih predpisov in podzakonskih aktov, ki jih nalaga že sprejeta zakonodaja s pomočjo zunanjih strokovnjakov, vzpostavitev upravnih enot in ureditev sistema delovanja (organizacijski, vsebinski in kadrovski vidik, prilagoditev sistema pisarniškega poslovanja, pečati, žigi, vzpostavitev evidenc).

V druge odhodke za delo na drugih področjih so zajeta tudi
sredstva za znanstveno raziskovalno delo UIT, UKS in UOK,
športne aktivnosti UP in UKS, odškodnine UOK, projekt
»Državljanu prijazna policija«, sredstva za izvedbo kontrolnih
zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil, izdajateljsko
dejavnost UP in IC, projekt »Varna vožnja«, eventualno projektno delo UIT, specialni fond UKS, sodelovanje z Interpolom
in organizacijo Regionalne konference Interpol, za sodelovanje UUNZ s tujimi inštitucijami, organizacijo dneva policije,
strokovna srečanja in sodelovanje UKS s tujimi policijami,
mednarodno dejavnost in mejna srečanja UP ter promocijo
policije z izdajo različnih brušur, artiklov ipd.
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Socialni transferi
5387 426 Štipendije
Za leto 1995 9.500.000 SIT
36

vedenja v prometu. Začeten del raziskave je bil izveden na
osmih šolah, nadaljevanje pa bodo v okviru GZM izvajali
učenci sami. Podatki iz pilotskega dela raziskave so izredno
dragoceni za izvajanje sprememb prometne vzgoje, z nadaljevanjem akcije pa bomo preverjali učinke ukrepov in akcij.
Svet zagotavlja le sredstva za najnujnejše programe, ki jih
bodo dobile šole, za materialne stroške in predstavitev rezultatov.

Pri planiranju sredstev za štipendije in nagrade smo upoštevali mesečno izplačilo štipendij za povprečno 40 štipendistov,
nagrade za obvezno enomesečno prakso štipendistov,
nagrade za učence tretjega in četrtega letnika Srednje policijske šole, ki opravljajo obvezno delovno prakso ter predvidenih 10 novih štipendijskih pogodb v leto 1995.
Mesečno izplačilo štipendij znaša 500.000 SIT, kar je letno
6.000.000 SIT. Višina štipendij se po pravilniku o štipendiranju
usklajuje z rastjo plač delavcev v državni upravi. Nagrade
štipendistom in kadetom znašajo po sklepu Vlade na primer
za mesec oktober 1994 za učence 5.863 SIT in za študente
višjih ter visokih šol 12.005 SIT.

Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Z razpoložljivimi sredstvi za delo bomo nadaljevali izdajanje
gradiv za otroke v šolah in vrtcih. V letu 1995 planiramo
manjši delež in prispevek za preventivno delo na lokalnih
področjih (nove občine) in večji delež, ki ga bo moral za
normalno odvijanje akcij prispevati Svet (Prometna značka,
Kaj veš o prometu, priloge in gradiva v otroških in družinskih
revijah, Varno kolo, Učenec prometnik, akcije ob začetku in
koncu šolskega leta, rumene rutice, kresničke in druge).
Poleg pripravljenega metodičnega priročnika za prometno
vzgojo v vzgojno varstvenih zavodih, ki smo ga pripravili v letu
1994, načrtujemo nadaljevanje dela za zagotavljanje sodobnejše literature za osnovno šolo.

Plačila storitev
6099 451 Republiški družbeni avet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Za leto 1995 26.262.000 SIT
Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni odhodki
Za leto 1995 7.666.000 SIT

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Materialni stroški
Poleg materialnih stroškov, s katerimi pokrivamo le stroške za
poslovne prostore, stalne sodelavce in za najnujnejši pisarniški material, planiramo materialne stroške tudi za realizacijo
posameznih akcij (npr. avtorski honorarji pri izdaji knjig,
priročnikov in druge literature). Med materialne stroške smo
po dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve planirali kot
novo obveznost tudi kotizacijo za članstvo v mednarodni
organizaciji za preventivo »PRI« - La prevention Routiere
Internationale.

1726 474 Brnik — hangar
Za leto 1995 151.457.000 SIT
S predvidenimi sredstvi investicija ne bo končana v obsegu,
kot je bilo predvideno s prvotno planiranimi sredstvi v višini
180.000.000 SIT (dokončani delovni prostori za servisno
dejavnost poslovnega in upravnega dela in del parkirnih prostorov za helikopterje). Na objektu bodo izvedena le naslednja
dela oziroma do sledečih faz: AB konstrukcija, streha s svetlobniki, fasade, notranje stene in ometi, vzidava in montaža
oken, vzidava vratnih okvirjev in montaža zunanjih vrat, gradbeni tlak v pisarniškem in delavniškem delu, podložni beton
v pisarniškem in delavniškem delu, kanalizacija in požarni
bazen, zunanja ureditev do tampona, groba instalacijska dela
in plačilo nadzora.

Projekt »Kako bolje potovati«
Nadaljevali bomo s sodelovanjem v projektu več držav »Kako
potovati bolje - Besser Reisen«, v katerega smo se po dolgih
pripravah in dogovarjanju z Nemškim svetom za varnost prometa »Deutscher Verkehrssicherheitsrat«, vključili v letu 1994
z dvema akcijama. Stekel je program izvajanja »Treningov
varne vožnje«, za katerega pa še nismo zagotovili vse
ustrezne literature v Slovenskem jeziku (Svet je dobil brezplačne pravice za prevode in tisk). Začeli smo z vključevanjem
v skupne projekte z avtocestnimi opozorilnimi panoji. V druge
vsebine in oblike pa se bomo skušali vključiti postopno, saj
zahtevajo velika finančna sredstva, pa tudi veliko ljudi, ki bi
v projektih sodelovali.

1738 474 Predhodna dela
Za leto 1995 18.725.000 SIT
Sredstva za predhodna dela so namenjena pripravi tehnične
dokumentacije in sicer: projektne dokumentacije za II. fazo
izgradnje UNZ Postojna, lokacijske in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti bivše
karavle za potrebe centra za vodnike službenih psov PO
Miren, lokacijske in projektne dokumentacije za prizidek
k objektu UNZ Krško ter za nadzidavo objekta UNZ Celje,
projektne dokumentacije za izvedbo II. faze ter s tem dokončanje PP Idrija in lokacijske in projektne dokumentacije za PP
Škofja Loka.

Projekt »Kolesarska čelada«
Svet je skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja začel v letu
1994 pripravo projekta »Bistro glavo varuje čelada«. Pred
sprejemom Zakona o varnosti cestnega prometa, ki bo predvidoma predpisal obvezno uporabo kolesarskih čelad za
otroke, želimo izvesti veliko medijsko akcijo, s katero bi zagotovili, da bo čelada zaželjena. Za izvedbo projekta smo skupaj
z Inštitutom za varovanje zdravja pripravili vse analize, izvedli
raziskavo o tem kaj menijo mladi o kolesarskih čeladah.
Izvedli bomo celovito akcijo, v kateri predvidevamo radijske in
TV spote, jumbo plakate, vrsto akcij v mladinskih medijih
z nagradami (čelade), ter opremljanjem šol s kolesarskimi
čeladami za vse šolske aktivnosti s kolesom.

1913 474 Podutik - center za šolanje službenih psov
Za leto 1995 5.890.000 SIT
Sredstva bomo uporabili za pričetek postopnega reševanja
problematike kanalizacije.
1916 474 PP Tržič
Za leto 1995 12.621.000 SIT

H. mednarodni teden varnosti v prometu - OZN
Organizacija združenih narodov je dala pobudo in povabila
k sodelovanju tudi druge organizacije, med njimi tudi »PRI«,
katere člani smo tudi mi, da bi v tednu od 27. marca 1995 do 2.
aprila 1995 organizirali drugi mednarodni teden prometne
varnosti. Teden varnosti je namenjen predvsem mladim udeležencem v prometu (od 15 do 25 let), ki so povsod najb6lj
ogroženi in povzroče tudi največ nesreč.

S predvidenimi sredstvi bomo skupaj z dodatnimi sredstvi iz
postavke 1923 474 Policijske postaje in policijski oddelki
- investicije kupili manjkajočo pisarniško opremo za v letu
1994 začeto novogradnjo, opremili samske sobe ter izvedli
ureditev okolice policijske postaje, s čemer bomo investicijo
zaključili.

Raziskovalni projekt - Mladi voznik
Svet je v letu 1994 spodbudil skupen projekt z »Gibanje
znanost mladini«, ki spremlja mnenja in stališča vplivne skupine starejših, otrok in mladostnikov od 9 do 19 let o vprašanjih povezanih z varnostjo prometa ter njihova načrtovana

1917 474 UNZ Postojna
Za leto 1995 20.000.000 SIT
Sredstva so predvidena za izvedbo varovanja objekta in
nabavo opreme.
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1918 474 Log pod Mangartom
Za leto 1995 24.500.000 SIT

Ministrstvo za notranje zadeve bo namenilo poseben poudarek varovanju državne meje z Republiko Hrvaško. Predlog
vzpostavitve posebne postavke podpira Odbor za mednarodne odnose pri državnem zboru, ki je Ministrstvo zadolžil,
da posebej prikaže problematiko varnosti na južni meji in
ie-to upošteva pri pripravi predloga državnega proračuna.
Planirana sredstva zajemajo nabavo potrebne opreme za delo
ter izvajanje operativnih nalog na mejnih prehodih in za
varovanje zelene meje. V okviru teh sredstev bo nabavljena
oprema za kontrolo in pregled potnih in drugih listin, telekomunikacijska oprema za mejne prehode ter oprema za pregled vozil na mejnih prehodih. Nujno je potrebno nabaviti tudi
tehnično opremo za varovanje zelene meje v nočnem času
(pasivne naprave za nočno opazovanje).

S predvidenimi sredstvi bomo skupaj z dodatnimi sredstvi iz
postavke 5311 478 Investicijsko vzdrževanje objektov
ONZ-MNZ dokončali gradbeno obrtniška dela na obeh
objektih in nabavili opremo ter s tem dokočali I. fazo investicije.
1923 474 Policijske postaje in policijski oddelki - Investicije
Za leto 1995 142.505.000 SIT
Planirana sredstva so predvidena za nabavo opreme, izvedbo
instalacij in zunanjo ureditev ter s tem dokončanje vseh del na
objektu PP Tržič, za nabavo opreme za PP Trebnje, za delno
ureditev MMP Dolga vas, za nabavo opreme, izvedbo instalacij, obrtniška dela in zunanjo ureditev ter s tem dokončanje
vseh del na objektu MP Piran, za odkup objekta PO Rogaška
Slatina ter za adaptacijo PP Izola.

1907 479 Elektronska pošta
Za leto 1995 37.066.000 SIT
Zaradi hitrejšega pretoka informacij in posodobitve prenosa
podatkov bomo razširili sistem elektronske pošte na vse policijske enote. Glede na večletne izkušnje in kadrovske možnosti načrtujemo nakup okoli 250 delovnih postaj (osebni računalnik s komunikacijsko kartico in tiskalnikom).

5445 474 UNZ Novo mesto
Za leto 1995 252.428.000 SIT
Predvidena sredstva bodo povzročila upočasnitev gradnje,
zaradi česar investicija ne bo končana v obsegu, kot je bilo
predvideno s prvotno planiranimi sredstvi v višini 300.000.000
SIT. V letu 1995 je tako predvidena izdelava strehe s kleparskimi deli, vmesni zidovi v objektu, omet in fasada, izdelava
obrtniških in instalacijskih elementov, nabava in montaža
oken in zunanjih vrat, nabava okvirjev notranjih vrat, nabava
vgradnih obrtniških elementov, izdelava grobih elektro in
strojnih instalacij brez ventilacije, brez naprav za elektro in
strojne instalacije ter brez gradbenih tlakov v prostorih in
asfaltiranje dvorišča.

1908 479 Projekt nove osebne izkaznice
Za leto 1995 480.000 SIT
Glede na novo zakonodajo je potrebno izdelati popolnoma na
novo zasnovane osebne izkaznice z uporabo najsodobnejše
tehnologije (npr. digitalizacija slik). Na osnovi realizacije
v okviru začetega projekta v letu 1994 (priprava delovnega
gradiva Zakona o osebni izkaznici, izbira izvajalca, nabava
osnovne opreme in materialov) in za nadaljevanje realizacije
v zvezi z menjavo dokumentov po sprejetju Zakona, je
potrebna zagotovitev ustrezne tehnične opreme ter strokovno
usposabljanje delavcev v upravnih enotah.

6217 474 Investicije - učni center
Za leto 1995 2.777.000 SIT

1909 479 Sistem Identifikacije prstnih odtisov
Za leto 1995 37.191.000 SIT

Planirana sredstva so namenjena za nujno potrebno ureditev
parkirnega prostora in odvodnavanja platoja.

Dosedanji ročni kartotečni sistem bo zamenjan z računalniško vodenim sistemom, ki poleg skeniranja odtisov vsebuje
ekspertni software, ki klasificira in primerja odtise (sledi) med
seboj.

6218 474 Investicije - državna uprava
Za leto 1995 3.155.000 SIT
Sredstva so potrebna za dokončanje preureditve potrebnih
delovnih prostorov na Beethovnovi 3, Ljubljana.
6231 474 Oprema - državna uprava
Za leto 1995 35.580.000 SIT

1910 479 Projekt državljanstva In matičnih knjig
Za leto 1995 2.483.000 SIT

4.
?

Ker izhodišča za planiranje potrebnih finančnih sredstev za
realizacijo celotnega projekta še niso dokončno izdelana,
načrtujemo za leto 1995 le sredstva, potrebna za stroške za
zagon projekta.

Za prevzem pristojnosti na področju uprave in prenos teh
nalog z Ministrstva za pravosodje na Ministrstvo za notranje
zadeve, načrtujemo v okviru navedene postavke potrebna
sredstva za dokončno ureditev prostorov in zagotovitev materialnotehničnih pogojev za delo in sicer nabavo potrebne
pisarniške opreme, prevoznih sredstev ter računalniške in
telekomunikacijske opreme.

1911 479 Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ
Za leto 1995 55.647.000 SIT
V zvezi z izvedbo projekta pisarniškega poslovanja v ONZ
načrtujemo za leto 1995 realizacijo financiranja četrtine štiriletnega programa, to je nabavo 400 delovnih postaj, sklenitev
400 licenčnih pogodb za softvvare za delovne postaje, nabavo
programske opreme za vse delovne postaje in programske
opreme za centralni računalnik.

1905 479 Varovanje oseb
Za leto 1995 29.618.000 SIT
Planirana sredstva so povezana z aktivnostmi države Slovenije in izhajajo iz nujnih potreb v Uradu za varnost in zaščito,
iz spremenjenih pogojev strokovnega dela, iz prioritetnih zahtev na področju varovanja določenih oseb in objektov ter
ciljev, sprejetih v okviru projekta Ministrstva za notranje
zadeve o reorganizaciji sistema varovanja določenih oseb in
objektov. Varovanje oseb in objektov zajema tako varovanje
tujih diplomatskih predstavništev in predstavnikov v Republiki Sloveniji v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih
in konzularnih odnosih, kot tudi varovanje naših diplomatskih
predstavnikov. Sredstva so namenjena nabavi tehnične
opreme za protivlomno, protiobveščevalno in protiteroristično zaščito.

1926 479 Varovanje
Za leto 1995 67.374.000 SIT
Zakon o varstvu osebnih podatkov ter ostale mednarodne
konvencije nas zavezujejo k spoštovanju določenih standardov varovanja podatkov, kar se bo še posebno v naslednjih
nekaj letih odražalo v precejšnjih investicijskih vlaganjih.
V prihodnjem letu bomo obstoječo programsko opremo za
zaščito podatkov dogradili, kupili nekaj nove, nekaj pa je
razvili sami. Določeno zaščito podatkov bomo izvajali tudi
z uporabo elektronske strojne opreme. Posodobitev medkrajevnih žičnih komunikacij zahteva posodobitev in dogradnjo
učinkovite zaščite prenosa informacij v digitalni obliki.
Z ustrezno opremo za ščitenje telefonskega komuniciranja
bomo operativno komunikacijskim centrom ter najodgovor-

1906 479 Južna meja
Za leto 1995 88.416.000 SIT
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nejšim delavcem MNZ omogočili varno govorno sporazumevanje. Službi v MNZ, ki skrbi za varovanje določenih oseb in
objektov, bomo omogočili varno komuniciranje po radijskih
zvezah. Na osnovi rezultatov testnega omrežja mobilinih računalniških terminalov (MOBIDATA) bomo pristopili k dograditvi
tega sistema. Na infrastrukturi MOBIDATA bomo zagotovili
varen prenos GPS podatkov do operativno-komunikacijskih
centrov MNZ.

telekomunikacije, ki ga že dve leti nismo posodabljali, kar pa
je zaradi razvoja na tem področju nujno potrebno.
5319 479 Birotehnična oprema MNZ
Za leto 1995 9.290.000 SIT
in
5321 479 Pisarniška oprema MNZ
Za leto 1995 41.126.000 SIT

5314 479 Prevozna sredstva
Za leto 1995 495.710.000 SIT

•
Ker so planirana sredstva zmanjšana za skoraj polovico, z razpoložljivimi sredstvi v letu 1995 ne bomo mogli zamenjati
oziroma dopolniti niti prvotno planiranih 200 vozil, kljub
temu, da bi morali zamenjati najmanj 1.000 tehnično popolnoma izrabljenih motornih vozil. S tem ne bo zagotavljena niti
enostavna reprodukcija vozil, zaradi česar bo potrebnih več
finančnih sredstev za popravilo in vzdrževanje vozil.

Kljub temu, da so se delovni pogoji policistov v zadnjih letih
zaradi velikega zaostanka pri izpolnjevanju programa nabav
bistveno poslabšali, so planirana sredstva namenjena predvsem zamenjavi najnujnejše iztrošene opreme ter popolnitvi
opreme zaradi novo ustanovljenih enot.
5323 479 Varstvo pri delu
Za leto 1995 17.566.000 SIT

5315 479 Telekomunlkacl|ska oprema
Za leto 1995 150.138.000 SIT

Sredstva so namenjena za nabavo najnujnejših sredstev in
opreme za osebno varstvo policistov pri delu, sredstev za
varstvo pred sevanji in gasilsko tehničnih sredstev. Planirana
sredstva za varstvo pri delu so namenjena za nabavo instrumentov za ekološke meritve pogojev dela, kot so na primer
merilci strupenih plinov, hrupa in mikroklime s povezavo na
prenosni računalnik in za nabavo avtonomnih dihalnih aparatov.

in
5316 479 Informacijska oprema
Za leto 1995 128.869.000 SIT
Predlog potrebnih sredstev je bil izdelan na osnovi:
- zakonskih predpisov, ki so bili že sprejeti ali so šele v obravnavi in ki bodo imeli finančne posledice za sistem ITS ONZ
(Informacijsko telekomunikacijski sistem ONZ) in sicer Zakon
o javnih naročilih, Zakon o telekomunikacijah, Zakon
o upravi, Zakon o državni statistiki in nacionalni program
statističnih raziskovanj, Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, Zakon o javni varnosti;
- Zakona o proračunu za leto 1994 in Zakona o lokalni upravi;
- dopisa Ministrstva za finance o prevzemu upravnih nalog in
delavcev na državno raven;
- programskih usmeritev na področju ITS ONZ do leta 1998;
- standardizacije in tipizacije informacijske in telekomunikacijske opreme s strani komisije za ITS ONZ.

5324 479 Oborožitev
Za leto 1995 68.859.000 SIT
in
5325 479 Strelivo, plinska sredstva
Za leto 1995 71.950.000 SIT
Glede oborožitvene opreme in streliva poudarjamo, da je
embargo Združenih narodov v preteklih dveh letih onemogočil nabavo tovrstnih sredstev. Finančna sredstva so potrebna
zaradi popolnitve porabljenega streliva in popolnitve oziroma
zamenjave iztrošene policijske oborožitvene opreme.
5326 479 Osebna oprema
Za leto 1995 475.997.000 SIT

Soočeni smo z ogromnimi sredstvi, ki jih je potrebno vložiti
v nabavo informacijsko telekomunikacijske opreme, če
želimo realizirati nekaj vitalnih projektov v. doglednem času.
Nenehni problemi s posodabljanjem opreme, ki se amortizira
v kratkem času (pri informacijski opremi je amortizacijska
doba namreč dve do tri leta), zahtevajo od nas iskanje ustreznejše in stabilnejše rešitve zagotavljanja opreme, ki bi stroške
posodabljanja porazdelila na daljše obdobje. Realizacija bi
morala biti mogoča v času, v katerem tehnologija še ne
zastari, to je v enem do dveh letih.

Predlog programa nabave osebne opreme zajema vso
opremo, do katere so upravičeni policisti po Pravilniku
o rokih trajanja osebne opreme, opremo za 400 novosprejetih
policistov in opremo za 400 rezervnih policistov.
5332 479 Nadzor prometa
Za leto 1995 60.363.000 SIT
Problematika zagotavljanja varnosti na cestah zahteva vlaganje v zamenjavo dotrajane in zastarele opreme za nadzor
cestnega prometa, vendar pa predvidena finančna sredstva
ne omogočajo nabavo sredstev za moderno kontrolo prometa, temveč le zamenjavo dela neuporabne opreme.

5317 479 Kriminalistično tehnična oprema
Za leto 1995 60.363.000 SIT
Predvidevamo nakup nepogrešljivega orodja za odkrivanje,
preprečevanje in dokazovanje kriminalitete s področja mamil
ter nabavo avtomatskega sistema za iskanje in preiskavo sledi
v zvezi s streljanjem in eksplozijami. Načrtujemo tudi nakup
instrumentarija DNK, saj na zahodu klasične preiskave krvnih
sledi že opuščajo, zaradi česar imamo velike težave pri nabavi
serumov. Planiramo tudi nakup fotorobota, ki omogoča izdelavo lika oziroma obraza kriminalca na podlagi opisa, ki ga
dajo priče.

5334 479 Posebna tehnična sredstva
Za leto 1995 50.356.000 SIT
in
5340 479 Posebni tehnični pripomočki
Za leto 1995 10.050.000 SIT
Planirali smo zamenjavo že uničene oziroma amortizirane
opreme. Brez ustrezne specialne opreme ni možno izvajati
ukrepov protidiverzantske zaščite. Varnostne naprave
v objektih so potrebne zaradi zagotavljanja elektronske in
mehanske zaščite na podlagi predvidenih zahtevkov po razširitvi varovanja in zaščite za določene osebe ter v primerih
zamenjav oseb na funkcijah (primer menjave predsednika
parlamenta).

5318 479 Oprema delavnic in laboratorijev
Za leto 1995 17.246.000 SIT
Nujna je nabava opreme za zagotovitev ustreznih pogojev za
delo delavnic v ONZ, predvsem na področju vzdrževanja
motornih vozil, s čimer bomo nadomestili zaostanek na
področju opremljanja avtomehaničnih delavnic. Planiramo
nabavo avtomobilskih dvigal, delovnih miz, strojev za servisiranje in montažo avtoplaščev in ostale tehnične opreme. Prav
tako načrtujemo nakup laboratorijske opreme za center za

5336 479 Policijski orkester
Za leto 1995 7.915.000 SIT
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Sredstva so namenjena za evidentiranje začasnih beguncev
v Republiki Sloveniji. Zajemajo potrebna sredstva za pripravo
in oblikovanje obrazcev, stroške tiskovin, stroške popisa in
obdelave popisnega materiala ter potrebno računalniško
opremo. Vključeni so tudi stroški sodelovanja z drugimi institucijami (UNHCR, RK).

Sredstva so namenjena posodobitvi glasbenih inštrumentov
ter zamenjavi obstoječih iztrošenih glasbil policijskega orkestra.
5337 479 Zdravstveno varstvo
Za leto 1995 9.498.000 SIT

6229 479 Razširitev kapacitet opreme za centralni računalnik
Za leto 1995 344.455.000 SIT

Največji del sredstev za zdravstveno varstvo je namenjen
nabavi digitalnih merilcev strupenih plinov in hrupa, sanitetnih sredstev in opreme, zobotehnične mize, vzdrževanju računalniške opreme v ambulantah MNZ ter specialni opremi za
varnost pri delu.

Cilj projekta je nujno potrebno povečanje zmogljivosti centralnega računalnika, s čimer bomo zagotovili zadostne kapacitete za zadovoljitev trenutnih potreb ter za učinkovito podporo in rast informacijskega sistema MNZ za obdobje naslednjih treh let. Z razvojem informacijskega sistema MNZ in
predvsem z dodajanjem novih aplikacij v preteklih treh letih,
smo obstoječi centralni računalnik, ki je bil nabavljen leta
1990, obremenili do maksimalne zmogljivosti. To se je začelo
kazati v začetku leta 1994 skozi poslabšanje odzivnih časov,
zato je bila narejena podrobna analiza obremenitve, ki je
v bistvu sprožila ta projekt.

5339 479 Zaščitna sredstva
Za leto 1995 54.948.000 SIT
Sredstva so namenjena nabavi neprebojnih jopičev in čelad
ter ščitov za zaščito policistov, delavcev Kriminalistične
službe, delavcev Urada za varnost in zaščito ter za opremljanje varovanih oseb.
6222 479 Maloobmejne prepustnice
Za leto 1995 4.004.000 SIT

Rezultat analize je pokazal, da deluje centralni sistem v konicah na meji svoje zmogljivosti in da so odzivni časi za upravni
podsistem na meji zadovoljivosti, za podsistem javne varnosti
pa niso več v dopustnih mejah.

V skladu z novo sprejetimi obveznostmi, ki so predvidene
z meddržavnimi dogovori s sosednjimi državami, zagotavlja
projekt izdelavo potrebnih evidenc in izpisov maloobmejnih
propustnic v povezavi z izdajo potnih listin.

Če želimo v prihodnje zagotoviti kvalitetno in stabilno delovanje centralnega računalnika, kot jedra informacijskega
sistema MNZ, je nujno potrebno povečati njegove zmogljivosti. Poleg samega procesorja je za uravnoteženo delovanje
izredno pomemben tudi podsistem zunanjih diskovnih pomnilnikov. Potrebne so tako dodatne kapacitete za shranjevanje podatkov, kot tudi zmogljivosti za hitrejši dostop do baz
podatkov.

6223 479 Prenos centralnega registra prebivalstva v pristojnost MNZ
Za leto 1995 16.829.000 SIT
Projekt je povezan s prenosom Centralnega registra prebivalstva v pristojnost Ministrstva za notranje zadeve v skladu
z Zakonom o državni statistiki in Zakonom o centralnem
registru prebivalstva ter prevzemom pristojnosti za vodenje in
vzdrževanje registra.

6230 479 Oprema - učni center
Za leto 1995 121.350.000 SIT

6224 479 Kazenska ovadba
Za leto 1995 4.207.000 SIT

6225 479 Transparentna digitalna komunikacijska infrastruktura
Za leto 1995 21.036.000 SIT

Sredstva za uniforme in opremo za vojaške obveznike MNZ so
bila planirana v letu 1994 v okviru nabav za potrebe Učnega
centra, sedaj pa so planirana v okviru nabav tehnične opreme
MNZ. Namenjena so za nabavo uniform in opreme, učil in
učnih pripomočkov, prevoznih sredstev, orožja, streliva in
tarč, zdravstvene opreme, zaščitnih sredstev, kriminalistično
tehnične in prometne opreme.
1904 478 Počitniška dejavnost MNZ
Za leto 1995 28.903.000 SIT

Projekt predstavlja izdelavo strategije razvoja transparentne
digitalne komunikacijske infrastrukture MNZ do leta 2000.
V letu 1995 je predvidena tudi izdelava projektov in I. faza
opremljanja, to je pristopnih optičnih povezav na UNZ in
osnova hrbtenice prenosnega omrežja.

Zaradi izboljšanja standarda in ureditve okolice počitniških
objektov bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije
in postopne izgradnje posameznih objektov. V letu 1995 načrtujemo dela na objektih na Bledu, Debelem rtiču in Bohinju in
sicer:

6226 479 Digitalno radijsko omrežje MNZ
Za leto 1995 21.036.000 SIT

- Bled - tlakovanje dvorišča, izdelava načrtov za ureditev
fasade in balkonov ter popravilo balkonov,
- Debeli rtič - razširitev spodnje pokrite terase pri kuhinji,
prestavitev delavnice vzdrževalcev, ureditev še enega igrišča
za odbojko, ureditev kuhinje za pripravo zajtrkov, nabava in
montaža dodatnih sončnih kolektorjev za sanitarije, napeljava
centralnega ogrevanja v bungalove,
- Bohinj in Rateče - asfaltiranje dvorišča, točilnica kegljišče
na Kotnikovi - adaptacija točilnice in sicer visečih stropov,
popravilo strehe, zamenjava vodovodne in električne napeljave.

Izdelava projekta predstavlja začetek vključevanja kriminalističnega informacijskega sistema v informacijski sistem policijskih postaj s sistemom kazenskih ovadb ter povezavo tega
sistema s pravosodnim informacijskim sistemom.

Projekt zagotavlja modernizacijo radijskega omrežja MNZ
- digitalizacija, posodobitev komunikacije mobilnih policijskih enot in zaščito prenosa. V letu 1995 je predvidena vzpostavitev pilotskega sistema v MNZ.
6227 479 Zakon o zasebnem varovanju
Za leto 1995 6.832.000 SIT
Sredstva so potrebna za realizacijo obveznosti, ki so naložene
Ministrstvu za notranje zadeve v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju ter Zakonom o detektivski dejavnosti. Naloge
se nanašajo predvsem na oblikovanje izvajanja in preizkus
znanja pri izdajanju licenc ter vodenje potrebnih evidenc.
Potrebno bo tudi oblikovanje in izvajanje nadzora ter izdajanje predpisanih soglasij.

Poleg navedenega bi pristopili še k izdelavi načrtov za adaptacijo in dozidavo obeh počitniških objektov v Bohinju in preureditev počitniških domov s samooskrbo v Ratečah in na
Bledu v apartmaje.
5311 478 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ-MNZ
Za leto 1995 142.201.000 SIT

6228 479 Zakon - začasni begunci
Za leto 1995 17.262.000 SIT
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Planirana sredstva so previđena za:
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- tekoče investicijsko vzdrževanje objektov,
- nujno potrebno obnovo prostorov za pridržanje na štirih PP
na področju UNZ Slovenj Gradec, na dveh PP na področju
UNZ Koper, na najmanj osmih PP na področju UNZ Ljubljana
in na Povšetovi ulici v Ljubljani, k kateri nas zavezujejo do
sedaj izdane inšpekcijske odločbe komisije MNZ. Pričakujemo, da se bodo pojavile med letom inšpekcijske zahteve po
adaptaciji prostorov za pridržanje tudi na področju drugih
UNZ. Najnujnejša obnova po Pravilniku o graditvi objektov
ONZ zajema zamenjavo ležišč, zamenjavo dotrajanih in nepravilno izdelanih vrat, izvedbo ogrevanja in prezračevanja, omogočenje nadzora v prostoru z interfonsko povezavo, obnovo
sanitarij ter slikopleskarska dela;
- rekonstrukcijo in spremembo namembnosti karavle za
potrebe centra za vodnike službenih psov PO Miren (gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev),
- dokončanje sedemsteznega avtomatskega strelišča za streljanje z zračnim orožjem ter izgradnjo desetih boksov za
službene pse z infrastrukturo v Vadbeno oskrbnem centru
Gotenica,
- gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter s tem dokončanje investicije PP Idrija,
- odkup prostorov za SOVO na UNZ Nova Gorica,
- odkup zemljišča za potrebe centra za vodnike službenih
psov UNZ Maribor, - obnovo kuhinje na UNZ Maribor,
- ter ostala nepredvidena dela.

Sredstva bodo zadoščala za nakup 20 stanovanj na področju
UNZ Celja, Kopra, Krškega, Maribora, Murske Sobote, Nove
Gorice, Novega mesta, Postojne in Slovenj Gradca.
5308 479 Oprema službenih stanovanj
Za leto 1995 22.000.000 SIT
Sredstva, ki so bila za te namene na razpolago v preteklih letih
so zadoščala samo za zamenjavo najnujnejše opreme. Zaradi
zamenjave že dotrajane opreme v samskih domovih in v samskih sobah na PP ter za opremo službenih stanovanj, ki jih
dodeljujemo delavcem, ki so premeščeni izven kraja stalnega
prebivališča, bo v letu 1995 potreba po teh sredstvih bistveno
višja. Prav tako je potrebno v samskih domovih zamenjati tudi
posteljnino, odeje in jogije.
Samske sobe (Brnik, Novo mesto)
Za leto 1995 108.000.000 SIT
Glede na to, da v letu 1994 ni bilo možno koriščenje sredstev
od odprodaje stanovanj, je potrebno v letu 1995 zagotoviti
15.000.000 SIT za izdelavo fasade, balkonov in žlebov na
samskem domu v Ljubljani, Jeranova 14. Ob adaptaciji
objekta v letu 1993 je ostala nerealizirana tudi dokončna
izdelava sanitarij. Po končani izdelavi fasade je potrebno
urediti tudi okolico doma.

Opozorili bi, da sredstva potrebna za stanovanjsko izgradnjo
oziroma reševanje stanovanjskih vprašanj v organih za notranje zadeve v Planu odhodkov za leto 1995 pri Ministrstvu za
notranje zadeve niso zajeta. Za reševanje navedene problematike je nujno potrebno zagotoviti naslednja sredstva:

V sklopu poslovne stavbe UNZ Novo2 mesto bodo zgrajene
tudi samske sobe v izmeri 170,25 m ; skupaj s hodnikom,
dnevnim prostorom, prostorom za2 pranje in likanje ter s sušilnico pa je predvideno 256,85 m . Pridobili bomo 9 sob (3
x 3-posteljne, 3 x 2-posteljne in 3 x 1-posteljne). Za te
namene bi v letu 1995 potrebovali 51.370.000 SIT.

1773 472 Redno reševanje stanovanjskih vprašanj
Za leto 1995 220.000.000 SIT

Za potrebe Letalske policijske enote bodo v sklopu hangarja
izdelane tudi 4 samske sobe in 3 garsonjere v skupni izmeri
211,67 m2. Vrednost investicije znaša 34.914.900 SIT, oprema
6.350.100 SIT, oziroma skupaj 41.265.000 SIT.

V letu 1995 je v organih za notranje zadeve 1400 do 1500
delavcev z nerešenim stanovanjskim vprašanjem. Od tega je
600 prosilcev z družinami brez stanovanja, 260 delavcev ima
neustrezno stanovanje in 600 samskih delavcev, ki so tudi
brez stanovanja. Poleg teh prosilcev pa je okoli 350 do 400
delavcev, ki prosijo za stanovanjsko posojilo. V letu 1995 bo
končalo šolanje na Srednji policijski šoli 270 delavcev (200
delavcev bo končalo 4-letno šolanje, 70 delavcev pa 1 - letno
šolanje), okoli 30 delavcev z visoko šolsko izobrazbo pa bo
sprejeto v delovno razmerje. Stanovanjska problematika se
bo dodatno povečala zaradi reorganizacije občinskih upravnih organov za notranje zadeve.

Stanovanja (posebnega pomena)
Za leto 1995 40~000.000 SIT
V zvezi z zagotovitvijo dodatnih stanovanj po navodilu
o postopkih in ukrepih za zaščito ogroženih delavcev ONZ
z dne 14/10-1994 je potrebno zaradi možnega ukrepa
začasne ali trajne preselitve delavca samega ali tudi njegove
družine načrtovati nakup 3 družinskih stanovanj (dve dvosobni in eno trisobno) ter imeti na razpolago vsaj 5 samskih
sob. Stanovanja in sobe bodo opremljena.

Sredstva bodo porabljena za nakup približno 24 stanovanj na
področju Ljubljane in za potrebe Uprav za notranje zadeve
v Celju, Kopru, Kranju in Mariboru, pri čemer bodo nakupe
delno sofinancirale tudi občine. Za te namene je predvideno
160.000.000 SIT. Za poslovanje samskih domov v Ljubljani je
predvideno 60.000.000 SIT.

5306 486 Plačilo anuitet domačih kreditov
Za leto 1995 40.000.000 SIT
Za plačilo anuitet za najeta posojila v preteklih letih je nujno
potrebno zagotoviti 40.000.000 SIT.

Glede na to, da v MNZ že nekaj časa ni bilo razpisa za
dodelitev stanovanjskih posojil, se pojavlja 400 prosilcev.
Glede na omejena sredstva, se bo ta problematika še povečala, saj tudi v letu 1995 ne bo možno dodeljevanje posojil.

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce
Prehodni dom RS za tujce je organ v sestavi MNZ RS in ima
svoja ločena proračunska sredstva za materialne in druge
odhodke, medtem ko so bili doslej osebni dohodki in drugi
osebni prejemki zajeti v sklopu proračuna MNZ.

V skladu s stanovanjskim zakonom je MNZ dolžno tudi vzdrževati stanovanja. Vsa večja vzdrževalna dela so bila opravljena iz teh sredstev.

Za izdelavo plana za leto 1995 za materialne stroške in druge
odhodke smo upoštevali izhodišča vlade oz. proračunski
memorandum za leto 1995 ter rebalans proračuna za leto
1994. Plan je izdelan na podlagi števila tujcev v letu 1994,
v kolikor pa se bo zaradi migracijskih tokov število tujcev
glede na letošnje leto občutno spremenilo, bomo to okoliščino upoštevali pri rebalansih. Na migracijske pritiske namreč
nimamo nobenega vpliva. Odstopnja od memorandumskih
okvirov so v našem planu izključno samo posledica predvidevanj na osnovi izkušenj zadnjih dveh mesecev.

1903 472 Reševanje problematike posta) mejnih policij
Za leto 1995 163.000.000 SIT
Poleg splošne problematike je potrebno upoštevati tudi problematiko mejnih policijskih postaj in sicer predvsem na meji
z Republiko Hrvaško.
Za reševanje stanovanjske problematike na postajah mejne
policije je potrebno zagotoviti 148 stanovanj v skupni izmeri
8.800 m , kar znaša
1.408.000.000 SIT. V izračunu smo upoštevali ceno za m2 2000 DEM (80,00 SIT), pri2 velikosti stanovanja
pa naslednje izmere: 1-sobno - 40 m , 2-sobno - 60 m2,
3-sobno - 70 m2 in 4-sobno - 80 m2.

Velik migracijski pritisk nas resno sili v razmišljanje, da bomo
morali, v kolikor se stanje ne bo umirilo, urediti in organizirati
dodatne kapacitete - novo izpostavo PDT. Tega si nikakor ne
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želimo, toda obstoječa normativna ureditev zahteva od nas
tako postopanje s tujci.

Glede na porabo sredstev v letu 1994 predvidevamo, da
ostane višina sredstev za prehrano tujcev nespremenjena. Če
ne bo bistvenih povišanj cen hrane, bodo planirana sredstva
zadostovala. Na spremembo lahko vpliva samo večje število
tujcev.

V bližnji prihodnosti bo država Slovenija morala najprej normativno, kasneje pa tudi organizacijsko in materialno urediti
takoimenovani odgonski pripor, za kar je potreben akt, ki bo
uredil tudi finančni vidik.

6232 409 Prevozi tujcev
Za leto 1995 36.676.000 SIT

Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni odhodki (prejemki)

Opozorili bi, da so sredstva potrebna za navedeno postavko
v Planu odhodkov za leto 1995 napačno prikazana, saj smo
planirali 37.387.000 SIT in ne 27.387.000 SIT, kot je navedeno.
Opozorili bi, da je to ena bistvenih proračunskih postavk
Prehodnega doma RS za tujce, saj iz nje plačujemo prevozne
stroške za odstranitev tujcev iz države. V kolikor planirana
sredstva ne bodo zagotovljena, odstranjevanja tujcev iz
države ne bomo mogli izvajati.

6025 400 Plače
Za leto 1995 63.097.000 SIT
V mesecu novembru 1994 je bilo v Prehodnem domu za tujce
zaposlenih 52 delavcev, v sistemizaciji delovnih mest je predvideno 55 delavcev. Pri izračunu potrebnih sredstev smo
upoštevali polno zasedenost, kar pomeni 164,83 količnika
mesečno ter osnovo za izračun plač v višini 31.900 SIT.

Prevozne karte
Ker večina oseb, ki so v policijskem postopku zaradi odstranitve iz države, nima sredstev za nakup vozovnice, predvidevamo, da bomo morali kupiti 80% vozovnic do ciljnih držav,
kamor jih bomo vračali. Če so tujci, katerim ni bil dovoljen
vstop v Republiko Slovenijo, prišli v državo z letalom, mora
letalski prevoznik, ki jim je to potovanje omogočil, povrniti
sredstva za povratek. Postavko prevozov za leto 1995 ne
povečujemo, ker menimo, da se ne bo bistveno povečalo
število tujcev za odstranitev iz države.

6027 402 Prispevki delodajalca
Za leto 1995 1.405.000 SIT
Za izračun prispevkov delodajalcev je potrebno upoštevati
70,14 količnika za pooblaščene delavce in 94,69 količnika za
nepooblaščene delavce, kar znaša skupaj 164,69 količnika.
6026 401 Drugi osebni odhodki (prejemki)
Za leto 1995 10.022.000 SIT

Prevozi iz UNZ
Sredstva so potrebna za prevoze iz uprav za notranje zadeve,
do diplomatsko-konzularnih predstavništev, do državne
meje, do Prehodnega doma v Ljubljani in do Izpostave PDT
v Prosenjakovcih. V letu 1994 smo porabili več kot je bilo
planirano, zato je za leto 1995 indeks povečanja večji.

Za regres za prehrano je potrebno predvideti sredstva v višini
6.292.000 SIT.
Za regres za letni dopust je potrebno zagotoviti sredstva
v višini 3.300.000 SIT.
Zagotoviti je potrebno sredstva za izplačilo 9 jubilejnih
nagrad in sicer:
- za 10 let delovne dobe za 4 delavce,
- za 20 let delovne dobe za 3 delavce,
- za 30 let delovne dobe za 2 delavce.
Skupno planiramo v letu 1995 za jubilejne nagrade 430.000
SIT.
Sredstva za odpravnine in solidarnostne pomoči za leto 1995
niso planirana.

6233 409 Oskrba tujcev
Za leto 1995 13.556.000 SIT
Žepnina
Po nekaterih mednarodnih standardih spada v osnovno
oskrbo tudi žepnina, ki jo tujec porabi za plačilo pošte, telefonskih pogovorov in drugo. Zato je potrebno, da znaša
žepnina vsaj 650 SIT mesečno. Glede na to, da azilanti sami
čistijo bivalne prostore, delno tudi sanitarije in okolico,
menimo, da je predlagani znesek minimalen. Predvidena
sredstva bodo zadostovala, če bodo ostale razmere enake kot
v letu 1994.

Materialni in drugI stroški
5345 403 Materialni stroški
Za leto 1995 60.187.000 SIT

Stroški rentgena in laboratorija
Na zahtevo zdravstveno-saniiarne službe morajo tujci zaradi
preprečevanja okužb in širjenja nalezljivih bolezni opraviti
osnovni laboratorijski pregled in rentgensko slikanje.

Sredstva sO planirana na podlagi dosedanjih izkušenj in na
podlagi pogodb ter zvišana za predvideno rast v letu 1995.
Kljub vsem prizadevanjem so redni materialni stroški planirani višje, kot so memorandumska izhodišča, saj je najemodajalec zaradi izboljšave bivalnih in sanitarno higienskih pogojev povišal najemnino za 57%.

Obleka, obutev
Večino oblačil skušamo dobiti od humanitarnih organizacij
(Karitas, RKS). Kljub temu moramo vsako leto na novo kupiti
nogavice, copate, spodnje perilo, opremo za dojenčke itd. Za
azilante moramo kupiti tudi zimsko obutev in dodatno toplo
obleko.

Zaradi ustanovitve Izpostave PDT v Prosenjakovcih, so se
zvišali stroški prevozov in dnevnic. Tako se materialni stroški
zvišajo v primerjavi z letom 1994 za 32,74%, ne da bi upoštevali podražitve nekaterih storitev v zadnjih dneh leta 1994
(npr. PTT za 100%).

Pranje perila
Omenjena postavka zajema stroške za nakup pralnega praška
za pranje osebnega perila in obleke tujcev. Zajema tudi pranje
posteljnega perila, odej, delovnih oblek in podobno.

Poglavitne postavke materialnih stroškov ostanejo iste kot
doslej: daljinsko ogrevanje in topla voda (KEL), električna
energija, najemnina za prostore, material za vzdrževanje,
material za čiščenje, vodarina in storitve vzdrževanja. Navedene postavke predstavljajo preko 60% vseh materialnih stroškov.

Osebni pribor
Za tujce je potrebno nabaviti tudi osebni pribor (zobno
ščetko, zobno pasto, šampon, milo, brivski pribor itd.).
Zdravstveno zavarovanje
Sredstva so namenjena za nujno medicinsko pomoč (specialistični pregledi, zdravila, bolnišnična oskrba itd.).

Materialni stroški so se povečali tudi zaradi polne zasedenosti
izpostave PDT v Prosenjakovcih. Zato je zvišanje materialnih
stroškov v primerjavi z letom 1994 za 32,74% minimalno.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

5354 409 Prehrana tujcev v prehodnem domu
Za leto 1995 26.585.000 SIT
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5359 474 Oprema PDT
Za leto 1995 14.515.000 SIT
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Sredstva so namenjena za dopolnitev in zamenjavo opreme.
Največji del sredstev je namenjen za stroje, potrebne za vzdrževanje čistoče, za kuhinjske stroje, za opremo osebne varnosti in delavniško opremo in sicer za PDT v Ljubljani kot tudi za
Izpostavo PDT v Prosenjakovcih. Sredstva bodo zadostovala
za nabavo manjkajoče opreme in opreme, ki jo je potrebno
zamenjati.

področja, sodeluje pri pripravljanju biltena Mednarodni pregledi, Economic Report on Slovenia in izdeluje baze statističnih podatkov o družbenopolitični ureditvi in gospodarstvu.
1297 — 467 Članarine in kotizacije v tujini
Na postavki članarine in kotizacije ministrstvo planira sredstva v višini 711.382.000,00 SIT. Ministrstvo za zunanje zadeve
je dolžno plačevati članarine mednarodnim organizacijam
v skladu z 11. točko 2. odstavka 9. člena zakona o zunanjih
zadevah.

5356 479 Oprema zvez 2. faza
Za leto 1995 2.074.000 SIT
Do zdaj smo na tem področju rešili ključna vprašanja. V letu
1994 smo že občutno znižali potrebna sredstva. Kljub temu so
ostale še nekatere nerešene zadeve, ki jih moramo dopolniti,
oziroma zamenjati v letu 1995. Nujno moramo uvesti kodni
sistem označitve osnovnih sredstev. Poleg tega je potrebno
nabaviti še dva računalnika in nekaj druge računalniške
opreme.

Zgoraj planirani znesek ne bo zadostoval za plačilo vseh
mednarodnih članarin. Po porabi teh sredstev bodo potrebna
dodatna sredstva iz proračunske rezerve.
5201 - 467 Delovanje predstavništev RS v tujini
Na postavki delovanje predstavništev RS v tujini ministrstvo
planira sredstva v višini 2.510.759.000,00 SIT. Diplomatska
mreža še ni popolna in se odpira v skladu z vlado in parlamentom. Sredstva za delovanje predstavništev delimo na tekoče
stroške in ostale stroške. Tekoči stroški zajemajo stroške plač
delavcev v tujini, nadomestilo stroškov prostovoljnega pokojninskega zavarovanja nezaposlenih zakoncev - zavarovanje
soprog, prispevke za invalidsko pokojninsko zavarovanje za
zaposlene na delovni dolžnosti v tujini, stroške najemov veleposlaništev, rezidenc in stroške najemov stanovanj za diplomatske uslužbence. Ostali stroški zajemajo: pisarniški material, proizvodne in neproizvodne storitve, reprezentančne
stroške, informativna dejavnost, dnevnice, zavarovalne premije, bančne stroške, zdravniške preglede in selitvene stroške.

5357 478 Nujna vzdrževalna dela
Za leto 6.717.000 SIT
Največji del sredstev bo porabljenih za nujna vzdrževalna dela
v Izpostavi PDT v Prosenjakovcih. Nekatera dela so ostala
nesanirana (klet, stopnice, manjši objekt za orodje..). V PDT
moramo urediti sanitarije za kuhinjsko osebje. S tem bo
omogočeno normalno delovanje PDT.
5211 Upravne enote
Materialni In drugI stroški
6017 403 Materialni stroški
Za leto 1995 3.803.688.000 SIT

Plače zaposlenih delavcev v diplomatsko konzularnih predstavništvih RS so določene z uredbo o plačah, nadomestilih in
drugih prejemkih osebja v predstavništvih RS v tujini (Ur. I. RS
60/92, 42/93 in 6/94) (v nadaljevanju uredba).

V materialnih stroških za upravne enote so planirana sredstva
potrebna za delovanje upravnih enot in sicer za namene, ki so
opredeljeni v okviru računa 639, sredstva za nakup vrednotnic
ter sredstva za nakup plačljivih tiskovin, o čemer smo Ministrstvo za finance že obvestili z dopisom št.:0050/2-95, z dne 10/
3-1995.

Višino stroškov najemov stanovanj delavcev v tujini določa že
citirana uredba. V tej postavki so zajeti tudi stroški najemov
rezidenc veleposlanikov. Diplomatska praksa zahteva, da
imajo veleposlaniki rezidence, v katere lahko povabijo goste,
kjer se vzpostavijo bolj pristni in prijateljski diplomatski stiki.
Poleg tega morajo rezidence omogočati tudi predsedniku
republike, predsedniku vlade, predsedniku parlamenta, zunanjemu ministru in drugim visokim predstavnikom Republike
Slovenije, da lahko po potrebi priredijo manjše sprejeme
v državi gostiteljici. Po kriteriju MZZ morajo rezidence omogočiti sprejem za 12 gostov za svečana kosila ali večerje, za
kar mora biti na voljo prostor za jedilnico in primeren
salon.
Rezidence naj praviloma ne bi presegale 200 m2 stanovanjske
površine. Naslednjo visoko postavko predstavljajo najemi
poslovnih prostorov, kjer po kriterijih
MZZ praviloma najemamo prostore v velikosti 30 m2 brutto površine za zaposlenega delavca.

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
3339 - 403 Materialni stroiki
Na postavki materialni stroški ministrstvo planira sredstva
v višini 147.000.000,00 SIT. Materialni stroški zajemajo stroške
materiala, energije, proizvodnih in neproizvodnih storitev,
provizije itd. Znesek utemeljujemo s tekočimi stroški vzdrževanja zgradbe na Gregorčičevi 25 (zgradba ni bila tekoče
vzdrževana in so potrebna nujna vzdrževalna dela - beljenje,
popravilo potopnih vodnih črpalk, kanalizacijskih jaškov
v kletnih prostorih, kjer se nahaja tudi interna restavracija
MZZ. Ob večjih padavinah voda zalije kletne prostore). Velik
delež materialnih stroškov v ministrstvu predstavljajo PTT
stroški (telefonski stroški - komuniciranje z vsemi diplomatsko konzularnimi predstavništvi (v nadaljevanju z DKP-ji RS
v tujini) in pošiljanje strokovne literature in drugega gradiva
po DHL pošti. Ti stroški se neprestano povečujejo.

6210 - 467 Delovna skupnost Alpe Jadran
Vlada Republike Slovenije je na 88. seji z dne 2. junija 1994
sprejela sklep, da Republika Slovenija prevzame predsedovanje Delovne skupnosti Alpe-Jadran za obdobje november
1994/november 1996. V ta namen se oblikuje sekretariat
delovne skupnosti Alpe Jadran v Ministrstvu za zunanje
zadeve. Za delovanje delovne skupnosti predlagamo sredstva
v višini 19.893.000,00 SIT.

3663 - 409 DrugI odhodki za delo na drugih področjih
Na postavki drugi odhodki ministrstvo planira sredstva v višini
175.753.000,00 SIT. Drugi odhodki zajemajo sredstva za meddržavno sodelovanje. V tej postavki so zajeti vsi stroški službenih potovanj delegacij ministrstva, stroški obiskov tujih
delegacij v Sloveniji (hotelski stroški, gostinske storitve, prevozi delegacij in protokolarna darila).

6211 - 467 Ureditev državne meje
Po določilih Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS
št. 1 z dne 25. junij 1991, 49. člen) predlagamo, da se za
ureditev državne meje (z Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško) namenijo finančna sredstva v višini 5.524.000,00 SIT.
V tej postavki so zajeti stroški komisij za ureditev državne
meje (pripravljalna dela, ekspertize, prevodi, dnevnice, nočitve, potni stroški, sejnine in gostinske storitve).

5198 - 409 Raziskovalne naloge
Na postavki raziskovalne naloge ministrstvo planira sredstva
v višini 5.362.000,00 SIT. Ministrstvo za zunanje zadeve ima
sklenieno pogodbo s Centrom za mednarodno sodelovanje,
ki opravlja analize za potrebe ministrstva z mednarodnega
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Razdelitev enotne proračunske postavke je nujna zaradi prehoda na nov način obravnave Slovencev zunaj Republike
Slovenije. Delo s Slovenci v zamejstvu bo zaradi številnih in
nadvse tehtnih razlogov v prihodnje ločeno od dela s Slovenci
po svetu.

6524 - 467 Morska meja - Piranski zaliv
V skladu s sklepom vlade ministrstvo na postavki morska
meja planira sredstva v višini 28.390.000,00 SIT. Gre za stroške najema vrhunskih mednarodnih izvedencev, ki bodo po
sklepu vlade proučili in arbitrirali problematiko določanja
morske meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
- Piranski zaliv.

5246 - 467 Naša Slovenija - Informiranje Slovencev zunaj
Republike Slovenije
Na tej postavki urad planira sredstva v višini 740.000,00 SIT.
Sredstva so namenjena za financiranje revije Naša Slovenija.

8861 - 467 Humanitarna pomoč
Na postavki humanitarna pomoč ministrstvo planira sredstva
v višini 35.099.000,00 SIT. Z ozirom na vojne razmere v BIH in
vse težje stanje, v katerem se nahajajo slovenske družine je
treba računati na izdatnejšo humanitarno pomoč v prihodnjem letu. Zveza Slovencev v BIH v Sarajevu prosi za pomoč
za 770 družin, Društvo Slovencev v Tuzli za 700, Iniciativni
odbor Konference Slovencev v Srednji Bosni pa za 1233
družin. Da bi poslali v vsa tri omenjena področja pomoč
potrebujemo vsa planirana sredstva.

20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1928 - Sodni svet
zahtevano 9,760.000 SIT, dovoljeno 6,863.000 SIT
Z uveljavitvijo zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi
(Ur. I. RS, št. 19/94) od 28. aprila 1994 dalje, so pristojnosti
sodnega sveta večje, zato je za opravljanje strokovnih in
administrativnih del, ki jih je doslej opravljalo Ministrstvo za
pravosodje, predvidena strokovna služba sodnega sveta.
Glede na navedeno so predvidena sredstva na tej postavki za
leto 1995 znatno višja kot v preteklem letu. V letu 1995 je
namreč potrebno zagotoviti poleg sredstev za delo sodnega
sveta tudi sredstva za delo njegove strokovne službe, za
katero je bilo v letu 1994 sicer že predvideno, da bo pričela
z delom 1. oktobra 1994, kar pa zaradi nerešenih prostorskih
in kadrovskih problemov ni bilo uresničeno. Kljub temu je
previđeno, da bo v naslednjem letu strokovna služba, vsaj
administrativna, dela in naloge za sodni svet v celoti pričela
opravljati meseca februarja. Zato so v sredstvih na postavki
- Sodni svet predvidena sredstva za plačo administratorke in
njene osebne prejemke, sredstva za materialne stroške (pisarniški material, sejnine, dnevnice, potne stroške, delo po
pogodbi) sredstva za nakup najnujnejše računalniške, pisarniške in birotehnične opreme ter sredstva za usposobitev
prostorov, v katerih bo strokovna služba delala.

5202 - 479 Prostori, oprema, komunikacijska sredstva za
predstavništva RS v tujini
Na postavki prostori, oprema ministrstvo planira sredstva
v višini 559.980.000,00 SIT. V okviru te postavke se krijejo
izdatki za nabavo opreme za veleposlaništva in rezidence.
Opremo predstavništev lahko razdelimo na pohištveno
opremo, računalniško opremo, osebne avtomobile in umetniška dela. Pohištveno opremo nabavljamo v glavnem v Sloveniji zaradi promocije pohištvene industrije.
6525 479 Prostori veleposlaništva Ruske federacije
Na osnovi sklepa vlade ministrstvo planira za reševanje prostora Ruske federacije v Ljubljani sredstva v višini
313.313.000,00 SIT.
1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu In po svetu

Ministrstvo za pravosodje opozarja, da je končni dovoljen
obseg sredstev za delo strokovne službe sodnega sveta za
leto 1995 (predvidoma bo pričela z delom zadnje dni v marcu),
v primerjavi z zahtevanim za 30% nižji. To pa pomeni, da
zaradi nezadostnih sredstev strokovni službi ne bo mogoče
zagotoviti pričetek dela oziroma osnovnih delovnih pogojev,
kar bo v končni posledici oviralo tudi delo Sodnega sveta,
katerega pristojnosti oziroma naloge so izjemno pomembne
in odgovorne.

4504 - 403 Materialni stroški
Na postavki materialni stroški urad planira sredstva v višini
9.494.000,00 SIT. Materialni stroški zajemajo stroške materiala, proizvodne in neproizvodne storitve, PTT stroške, provizije, potne stroške v Sloveniji in tujini itd.
4750 — 467 Svetovni slovenski kongres
Na postavki svetovni slovenski kongres urad planira sredstva
v višini 9.000.000,00 SIT. Sredstva so namenjena za materialne stroške in osebne dohodke na podlagi pogodbe sklenjene med uradom in SSK.

3334 - Materialni stroški (najemnine)
137,528.000 SIT
Ministrstvo za pravosodje je v letu 1994 z banko Noricum
sklenilo pogodbo o najemu prostorov, v katerih opravlja svojo
funkcijo Javno pravobranilstvo Republike Slovenije ter
pogodbo s Slovenijalesom za najem prostorov, v katerih
opravlja svojo funkcijo Javno tožilstvo Republike Slovenije In
Višje javno tožilstvo v Ljubljani. Za pokritje obveznosti v zvezi
z navedenimi pogodbami, ki so bile kot strošek izkazane že
v letu 1994, so tudi za leto 1995 načrtovana ustrezna sredstva

4975 - 467 Slovenska Izseljenska matica
Na postavki slovenska izseljenska matica (v nadaljevanju SIM)
urad planira sredstva v višini 35.957.000,00 SIT. Sredstva so
namenjena za materialne stroške, za plače s prispevki in
drugimi osebnimi prejemki, ter za druge odhodke za delo.
Urad bo s SIM sklenil pogodbo o financiranju redne dejavnosti za leto 1995.

Poleg navedenega je Ministrstvo za pravosodje v letu 1994
s SKB - Investicijskim podjetjem Ljubljana, sklenilo pogodbo
o najemu prostorov tudi za delo Okrožnega državnega tožilstva in višjega državnega tožilstva v Mariboru. Obveznosti iz
te pogodbe pa bo potrebno poravnati šele v letu 1995.

Ustavne obveznosti
V okviru postavke ustavne obveznosti so planirana sredstva
za podporo slovenski manjšini v Furlaniji—Julijski Krajini,
Benečiji, Avstriji, na Madžarskem, Hrvaškem in drugje po
svetu. Urad planira sredstva v višini 1.110.379.000,00 SIT In
sicer:

Sredstva za materialne stroške v višini 137.528.000,00 SIT, so
planirana v okviru zmogljivosti državnega proračuna. Ocenjujemo, da bodo ta sredstva zadoščala le za najnujnejše potrebe
ministrstva.

a) 5234 - 467 Ustavne obveznosti - finančna podpora Slovenski narodni skupnosti v zamejstvu v višini 1.010.263.000,00
SIT;

3557 — Materialni stroški v zvezi z novimi zakoni
54,000.000 SIT, dovoljeno 36,853.000 SIT

b) 6212 - 467 Ustavne obveznosti - finančna podpora Slovencem po svetu v višini 100.116.000,00 SIT.

V skladu s 33. členom zakona o državnem tožilstvu pripada
državnemu tožilcu službeno oblačilo - toga, za kar bo v letu
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1995 potrebno zagotoviti ustrezna sredstva. V zvezi z navedenim zakonom bo v letu 1995 potrebno nabaviti tudi najnujnejšo opremo za državna tožilstva, ki bodo s 1. januarjem
pričela delovati na novo in za izvajanje novih obveznosti po
zakonu o kazenskem postopku, ki bo prav tako začel veljati 1.
januarja 1995. leta.

- Ekspertize pri zakonodajnih nalogah in varovanje podatkov
- 11,000.000 SIT, dovoljeno 7,757.000 SIT
V letu 1995 bo Ministrstvo za pravosodje predložilo v zakonodajni postopek zakone s civilnopravnega področja in sicer:
obligacijski zakonik, zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah. zakon o lastninski pravici tujcev, zakon o pravdnem
postopku, zakon o izvršilnem postopku, zakon o mednarodnem zasebnem pravu ter zakon o varstvu osebnih podatkov.
Ker gre za temeljne zakone, so v njihovo pripravo vključeni
zunanji strokovnjaki iz raznih pravnih institucij, ki jim je
potrebno zagotoviti ustrezno plačilo.

V prvi polovici leta 1995 bo predvidoma pričel veljati zakon
o prekrških, ki se bo navezoval na zakon o sodiščih in zakon
o sodniški službi. Za nemoteno poslovanje sodnikov za prekrške v skladu z navedenimi zakoni bo potrebno zagotoviti
sredstva za službena oblačila sodnikov - toge ter najnujnejšo
birotehnično opremo za 11 organov.

Zmanjšanje zahtevanega obsega sredstev za več kot
3,200.000 SIT za izvedbo navedenih nalog pomeni, da bo
Ministrstvo za pravosodje le te opravljalo le v obsegu, ki ga
bodo dovoljevala zagotovljena sredstva.

V letu 1994 je bilo že opravljeno prvo branje zakona o upravnih sporih. Zato predvidevamo, da bo tudi ta zakon začel
veljati že v prvi polovici leta 1995, ki bo imel nove finančne
obveznosti za republiški proračun. Potrebno bo zagotoviti
začetna sredstva za opremo štirih novih organov oziroma
štirih prvostopnih upravnih sodišč.

5250 — Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje sodnikov in drugih delavcev v pravosodju
102,070.000 SIT, dovoljeno 68,575.000 SIT

Glede na pomembnost zagotovitve ustreznih sredstev za izvajanje nalog v zvezi z uveljavitvijo novih zakonov v letu 1995 so
sredstva, ki so bila s strani Ministrstva za pravosodje zahtevana za njihovo izvedbo minimalna, zato ministrstvo opozarja,
da je dodatno zmanjšanje sredstev za več kot 17 milijonov
izjemno problematično, ker pogoji za izvedbo zakonov ne
bodo zagotovljeni.

Po zakonu o organizaciji in delovnem področju republiške
uprave Ministrstvo za pravosodje, med drugim, opravlja tudi
zadeve, ki se nanašajo na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v pravosodnih organih. V danem trenutku za
katerega je značilno korenito spreminjanje zakonodaje, ki je
odraz osamosvojitve in tranzicije oziroma prizadevanj za
njeno uskladitev z evropsko zakonodajo, je podiplomsko izobraževanje in strokovno usposabljanje sodnikov, državnih
tožilcev, javnih pravobranilcev, notarjev in drugih strokovnih
delavcev v pravosodju zahtevna in pomembna naloga.
Posebna skrb bo posvečena tudi izpopolnjevanju na področju
svetovnih tujih jezikov s poudarkom na seznanjanju s pravnimi izrazi ter izpopolnjevanju na področju komunikacijskih
veščin. Pri tem bo Ministrstvo za pravosodje, v sodelovanju
z Vrhovnim sodiščem RS, Državnim tožilstvom RS, Republiškim senatom za prekrške in drugimi izobraževalnimi institucijami, svojo aktivnost osredotočilo zlasti na izobraževanje in
usposabljanje oziroma na seznanjanje z novostmi, ki jih prinaša nova zakonodaja. Zato je pripravilo program izobraževanja in usposabljanja sodnikov in drugih delavcev v pravosodju
za leto 1995, v katerem so naloge in aktivnosti podrobneje
predstavljene.

365S - DrugI odhodki za delo na drugih področjih
33,650.000 SIT, dovoljeno 20,601.000 SIT
- Mednarodna pravna pomoč - 4,500.000 SIT, dovoljeno
3,172.000 SIT
V zvezi z mednarodnopravnimi razmerji med Republiko Slovenijo in drugimi državami v letu 1995 ni predvidenih bistvenih sprememb v primerjavi s sedanjim stanjem. Sredstva na
tej postavki so namenjena predvsem za delo stalnih sodnih
tolmačev v zadevah ekstradicije in prevzema kazenskih pregonov;
- Pravosodni bilten - 10,000.000 SIT, dovoljeno 7,052.000
SIT
Zaradi nove zakonodaje, in s tem v zvezi reorganizacije sodstva, je v letu 1995 pričakovati, da bo v publikaciji Pravosodni
bilten, ki jo izdaja Ministrstvo za pravosodje, objavljenih večje
število strokovnih prispevkov in bo posledično tudi število in
obseg publikacije večje kot doslej. Glede na navedeno in ob
upoštevanju načrtovane rasti cen, je tudi načrtovani obseg
sredstev za ta namen nekoliko višji kot doslej;

Največ (to je 91%) od zahtevanih sredstev, za izvedbo predhodno navedenih nalog v letošnjem letu, je bilo predvidenih
za organizacijo seminarjev za strokovno izobraževanje in za
izpopolnjevanje sodnikov; tožilcev in drugih delavcev v pravosodju ter za strokovno literaturo. Glede na to, Ministrstvo za
pravosodje posebej opozarja, da zmanjšanje zahtevanih sredstev za 33,495.000 SIT, pomeni, da v letu 1995 načrtovanih in
že dogovorjenih oblik izpopolnjevanja in dodatnega izobraževanja ne bo moglo izpeljati. V danem trenutku sistemskih
sprememb zakonov in njihova uskladitev z evropsko zakonodajo in ne nazadnje reorganizacija pravosodja, bo tako veliko
zmanjšanje sredstev za navedene naloge na tej postavki imelo
negativne posledice, saj ne bo zagotovljena ustrezna usposobljenost kadrov za njihovo realizacijo v praksi.

Zmanjšanje zahtevanega obsega sredstev za publikacijo Pravosodni bilten za skoraj 3,000.000 SIT ni sprejemljivo, še
posebej, ker so stroški izdaje te publikacije v celoti pokriti
s prihodki od lastne dejavnosti in ne pomenijo obremenitve
republiškega proračuna.
V okviru te postavke smo planirali tudi sredstva za organizacijo dveh velikih mednarodnih srečanj, kajti Ministrstvo za
pravosodje je v prihodnjem letu organizator dveh velikih mednarodnih srečanj - letno srečanje Panonskih pravnikov ter
mednarodne konference o kompjuterizaciji v sodstvu, sredstva, ki so povezana z organizacijo zajemajo tudi pripravo
tehnične podpore kot tudi organizacijo sprejemov. Glede na
to, da za izobraževanje sodnikov v skladu z novo zakonodajo
nismo uspeli pridobiti sredstev v okviru PHARE in TEMPUS,
smo primorani v skladu z bilateralnimi sporazumi sami sfinancirati programe. V okviru Sveta Evrope se pripravlja tudi
ministrska konferenca o preprečevanju transnacionalnoga
kriminala, ki ravno tako zahteva sredstva za možnost udeležbe državne delegacije. V okviru kazenske problematike
v OZN - oddelka za Centralno Evropo, Ministrstvo za pravosodje v celoti samo krije stroške udeležbe, zato v letu 1994, se
zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev nismo uspeli
zagotoviti udeležbe na vseh sejah. Vse navedene aktivnosti
bomo izvajali, v kolikor nam bodo zadoščala odobrena sredstva v višini 2.620.000,00 SIT.

6389 - Članarina za mednarodne organizacije
3.507.000,00 SIT, dovoljeno 1.489.000,00 SIT
6390 — Katalog - zbirka podatkov
4.500.000,00 SIT, dovoljeno 1.405.000,00SIT
6393 - Kazenska evidenca
25.000.000,00 SIT, dovoljeno 8.359.000,00 SIT
Navedena postavka se iz Uprave za izvrševanje kazenskih
sankcij prenese na Ministrstvo za pravosodje, kar je v skladu
z zakonom o organizaciji ministrstev.
5295 - Štipendije
14,000.000 SIT, dovoljeno 12,000.000 SIT
Za potrebe pravosodnih organov Ministrstvo za pravosodje
štipendira 48 študentov pravne fakultete. Ministrstvo za pra
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c) opremo za sodišča in tožilstva - 600,000.000 SIT
- nakup pisarniškega pohištva
- nakup biro opreme
- nakup telefonskih central
- nakup osebnih vozil in
- nadaljevanje opremljanja arhivskih prostorov s pomičnimi
kovinskimi regali.

vosodje ocenjuje, da zmanjšan obseg zahtevanih sredstev za
2,000.000,00 SIT na tej postavki ne bo ogrozil izvedbe in
obsega štipendiranja.
5281 — Odškodnine neopravičeno obsojenim za čas pripora
in zapora
700,000.000 SIT, dovoljeno 300,511.000 SIT

Ministrstvo za pravosodje opozarja, da zmanjšanje zahtevanih
sredstev za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč od
I.200,000.000 SIT na 417.751.000 SIT pomeni, da v letu 1995
ne bo moglo realizirati niti najnujnejših potreb po predvidenem preliminarno dogovorjenem programu informatizacije in
nabave opreme za pravosodne organe, kar se bo nujno odražalo pri njihovem delu. Poleg tega takšno zmanjšanje sredstev na navedeni postavki tudi ni opravičljivo, glede na
določbo 10. člena zakona o taksah in glede na to, da je
ocenjeno, da bodo prihodki od sodnih taks v letu 1995 znašali
predvidoma 4.000,000.000 SIT.

Po podatkih Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je bilo
ugodeno okrog 500 zahtevam za varstvo zakonitosti ter 40
obnovam izvirajočih iz postopkov, ki so bili pravnomočno
končani pred 1. 1. 1954. Ministrstvo za pravosodje pa je
prejelo 130 odškodninskih zahtevkov zaradi neopravičenih
obsodb oziroma zaradi neopravičenih kaznovanj za prekršek,
od tega samo v letu 1994 40. Hkrati prihajajo v izvršitev tudi
pravnomočne sodbe v zadevah, kjer do poravnav ni prišlo in
so oškodovanci vložili tožbe. Teh zadev je ostalo nerešenih še
okrog 10, zneski v posameznih primerih pa predvidoma ne
bodo nižji od 10 mio SIT. Glede na navedeno lahko v letu 1995
utemeljeno pričakujemo še najmanj 410 tovrstnih odškodninskih zahtevkov, pri čemer pa je potrebno posebej poudariti,
da v načrtovanem znesku sredstev potrebnih za ta namen
niso zajeta sredstva, ki jih mora Republika Slovenija izplačevati oškodovancem v zvezi z vračanjem zaplenjenega premoženja po 145. členu ZIKS-a ter sredstva, ki jih bo potrebno
glede na določilo 306. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju plačati oškodovancem v zvezi z vštevanjem prestanih zapornih kazni v pokojninsko dobo in posledičnem plačilu prispevkov za to dobo.

2987 - Investicijsko vzdrževanje zgradb sodišč in prostorov
384.400.000,00 SIT, dovoljeno 220.373.000,00 SIT
6172 - Investicije v delovna in socialna sodišča
II.300.000,00 SIT dovoljeno 6.488.000,00 SIT
6391 - Nakup poslovnih prostorov pravosodnim organom
400,000.000 SIT, dovoljeno 155,988.000 SIT
Po zakonu o sodiščih je bilo na novo ustanovljeno Okrožno
sodišče v Krškem, Okrožno sodišče na Ptuju in Okrožno
sodišče v Slovenj Gradcu. Od navedenih novih okrožnih
sodišč je potrebno zagotoviti prostore Okrožnemu sodišču na
Ptuju in Okrožnemu sodišču v Krškem, za Okrožno sodišče
v Slovenj Gradcu pa je ta problem rešen. Na Ptuju gre za
adaptacijo prostorov, v Krškem pa za izgradnjo, za kar bo
potrebno zagotoviti skupaj 400,000.000 SIT.

Zmanjšanje sredstev na tej postavki od zahtevanih
700,000.000 SIT na 300.511.000 SIT to je za polovico, pomeni,
da Ministrstvo za pravosodje v drugem polletju 1995 leta,
glede na število v prvem polletju vloženih odškodninskih
zahtevkov, ugodenih obnov kazenskih postopkov ter zahtev
za varstvo zakonitosti, le-teh ne bo moglo sporazumno reševati. To pa pomeni, da bodo upravičenci sprožili sodne
postopke proti Republiki Sloveniji. Glede na nesporne pravne
temelje tovrstnih odškodninskih zahtevkov in sodno prakso,
pa bo država za realizacijo pravnomočnih sodnih odločb
morala zagotoviti najmanj petkrat več sredstev od zahtevanih.
Opozarjamo, da lahko upravičenci realizacijo pravnomočnih
sodnih odločb dosežejo preko izvršbe na vsa sredstva države
kjerkoli se le-ta nahajajo in tako lahko v primeru premajhnih
sredstev za to postavko pride do rubeža vseh sredstev Ministrstva za pravosodje.

Glede na to, da dela in aktivnosti v zvezi z adaptacijo in
izgradnjo prostorov za navedeni sodišči že potekajo, bo sredstva za ta namen v letošnjem letu potrebno zagotoviti najmanj
v zahtevani višini. Zato Ministrstvo za pravosodje opozarja, da
bo glede na navedeno primorano Vlado zaprositi za dodatna
sredstva iz proračunske rezerve, sicer Okrožnemu sodišču na
Ptuju in Okrožnemu sodišču v Krškem normalno delo ne bo
omogočeno.
9000 - Investicije
3.000,000.000 SIT, pravilno 480,000.000 SIT, dovoljeno nič

5240 - Tehnološka posodobitev poslovanja sodišč in tožilstev
1.200,000.000 SIT, dovoljeno 417.751.000 SIT

V letu 1995 bo potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo (in
delno tudi že za njegovo realizacijo) projekta varovanja objektov, v katerih delujejo pravosodni organi, za kar bo potrebno
zagotoviti 190,000.000 SIT.

Po določbi 10. člena zakona o sodnih taksah, ki so prihodki
republike, se 30% prihodkov od sodnih taks uporabi namensko za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč. Ta določba
se doslej nikoli ni spoštovala, saj so bila v proračunu Republike Slovenije sredstva za ta namen vedno zagotovljena
v manjšem znesku. Kljub upoštevanju najnujnejših potreb in
zagotovitvi kontinuitete izvajanja že pričetih projektov, je
v letu 1995 potrebno določbo citiranega zakona spoštovati in
v finančnem načrtu zagotoviti ustrezna sredstva za:

Okrožno in Okrajno sodišče v Mariboru se že nekaj let srečuje
z nevzdržno prostorsko stisko. Rešitev problema je predvidena v letu 1995 s preselitvijo Višjega in okrožnega državnega
tožilstva iz mariborske sodne zgradbe v od SKB zgrajene
prostore. Za odkup teh prostorov bo potrebno zagotoviti
okrog 2,8 milijarde SIT - PRAVILNO 280,000.000 SIT.
Glede na neustrezne pogoje dela v Okrajnem sodišču
v Ajdovščini bo v letu 1995 potrebno kupiti dodatne prostore
za to sodišče v vrednosti 10,00.000 SIT.

a) informatizacijo - po programu Centra Vlade za informatiko
- za nadaljevanje projekta informatizacije zemljiške knjige
- za projekt informatizacije spremljanja kazenskih postopkov
- za lokalne računalniško mrežo v sodnih zgradbah Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča v Celju
- za projekt informatizacije vpisnikov na delovnih in socialnih
sodiščih ter zagotovitev strojne opreme za navedena sodišča
za dostop do baz podatkov PIS
- za izdelavo novih vpisnikov za višja sodišča in Vrhovno
sodišče ter spremembe obstoječih vsled reorganizacije sodstva
- za menjavo odslužene strojne opreme (AT 286) z novo;

Na tej postavki je glede višine zahtevanih sredstev prišlo do
NAPAKE. Pravilni znesek zahtevanih sredstev je 480,000.000
SIT. Ker za predhodno navedene naloge na tej postavki niso
predvidena nikakršna sredstva. Ministrstvo za pravosodje
meni, da bo med letom prišlo do zahtevkov za sredstva iz
republiške rezerve.
2020 Uprav« RS z« Izvršavanje kazenskih »ankclj
V skladu z 12. in 22. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 71/94) so dosedanji organi
v sestavi Ministrstva za pravosodje - zavodi za izvrševanje

b) informatizacijo državnih tožilstev po posebnem programu,
skupaj za informatizacijo 600,000.000 SIT
poročevalec, št. 17
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kazenskih sankcij - postali notranje organizacijske enote
novega organa v sestavi ministrstva za pravosodje - to je
Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
Torej zavodi niso več samostojni uporabniki državnega proračuna, temveč svoje pravice do finančnih sredstev iz proračuna uveljavljajo preko Uprave RS za izvrševanje kazenskih
sankcij. Prosimo, da jih v predlogu proračuna za leto 1995 ne
navajate več kot samostojne uporabnike, temveč prenesete
vse njihove potrebe oz. zagotovljena (predvidena) sredstva
zanje na uporabnika URSIKS, ki je v proračunu naveden pod
št. 2020.

5111 Sodniki za praktik«
Po zakonu o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti
občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev se sredstva za delo občinskih sodnikov za prekrške kot
samostojnih državnih organov od 1. januarja 1995 zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije, torej ne več iz občinskih proračunov.
V globalu so načrtovana sredstva po finančnih načrtih za delo
sodnikov za prekrške za leto 1995, v primerjavi z oceno
porabljenih sredstev za leto 1994 za delo teh organov, skoraj
za 50% višja, pri tem pa je odstotek povečanja od organa do
organa različen. Visok odstotek povečanja sredstev za delo
teh organov je deloma posledica sprememb sistema plač med
letom 1994 in deloma tudi novih zaposlitev, praviloma gre za
nadomestne zaposlitve, ter dejstva, da v preteklosti občinski
sodniki za prekrške praviloma niso plačevali najemnin za
poslovne prostore, ki, kot kaže, nikakor ne bodo nizke. Poleg
tega so pred uveljavitvijo navedenega zakona nekatera opravila, kot so: odprava pošte, telefonske storitve, čiščenje
poslovnih prostorov, finančno računovodska in knjigovodska
opravila, za večino občinskih sodnikov za prekrške opravljale
občinske strokovne službe, ki pa za to niso zahtevale plačila,
kar se bo v bodoče izkazalo kot stroški za delo po pogodbi itd.
Vsi navedeni stroški bodo v letu 1995 že izkazani kot odhodki
posameznega organa, zato jih je bilo potrebno tako tudi
načrtovati.

Stisko, tako časovno pri sprejemanju proračuna za leto 1995,
kot tudi glede na koalicijsko usklajen finančni obseg sredstev
za letošnje leto razumemo ter zelo podpiramo skrajno varčen
državni proračun. Poudarjamo pa, da je pri t. im. »zategovanju pasu« vendar potrebno upoštevati vsebine, ki jih pokrivajo
posamezne proračunske postavke! Tako je n. pr. v zadnjem
predlogu državnega proračuna za leto 1995 za materialne
izdatke URSIKS, v okviru le-te pa tudi za vse slovenske
zavode za izvrševanje kazenskih sankcij namenjeno le 386
mio SIT. Materialni izdatki v zavodih pa so do 85% namenjeni
za prehrano obsojenih in priprtih oseb in za njihovo osebno
higieno ter vzdrževanje bivalnih prostorov in le 15% so t. im.
»klasični« materialni stroški. V letu 1994 je bilo v vseh zavodih
(brez URSIKS) za materialne izdatke porabljeno 463 mio SIT,
poleg tega se opaža konstantni trend rasti števila obsojenih in
priprtih oseb (primerjava leta 1994 z letom 1993 kaže na 14%
dvig te populacije v zavodih).

Zmanjšanje zahtevanih sredstev za materialne stroške sodnikov za prekrške za leto 1995 za več kot 56,000.000 SIT ni
sprejemljivo. Sodniki za prekrške se praviloma zaradi nezadostnih sredstev srečujejo z velikimi težavami, še posebej, ker
jim bivše občine, ki so jih do letos financirale in zanje opravljale določene storitve, le-te zaračunavajo. Tako sodniki za
prekrške plačujejo zelo visoke najemnine za poslovne prostore, za opremo in za druge storitve.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij kot nov organ
v sestavi Ministrstva za pravosodje nima zagotovljenih niti
sredstev za zagonske stroške in niti sredstev za redne materialne izdatke za tekoče poslovanje, saj je glede na vse pojasnjeno logično, da je znesek 386 mio SIT že samo za potrebe
zavodov za letos premajhen in pomeni le 83,8% zagotovitev
sredstev v primerjavi z letom 1994.

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Na vseh področjih se skušamo čimbolj prilagoditi evropskim
normam, zakonom in standardom. Podpisali smo več konvencij s področja izvrševanja kazni, kar nas zavezuje določbe teh
konvencij upoštevati v praksi. Naše zavode za izvrševanje
kazenskih sankcij pogosto preverjajo pooblaščene mednarodne komisije, tako glede materialnih kot tudi tretmanskih
pogojev pri prestajanju kazni. S sredstvi, ki so za materialne
izdatke URSIKS predvideni v proračunu za leto 1995, ne bo
mogoče niti zagotoviti dosedanjih pogojev za prestajanje
kazni, niti ne bo možno nadaljnje prilagajanje evropskim
normam.

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
5 Dotacije In plačila storitev javnim zavodom in ustanovam
6104 449 Zavod za pospeševanje in promocijo turizma
Sredstva v skupni višini 362.970.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Promocija turizma zajema aktivnosti za ustvarjanje ustrezne
podobe turistične ponudbe, vzpostavljanje komunikacije
s trgi in pospeševanje prodaje. Za vse te aktivnosti je
potrebno zbirati in obdelovati različne informacije, oblikovati
ustrezna sporočila in sredstva ter jih distributirati. Za sistematično delo na tem področju turističnega marketinga je
potrebno organizirati mrežo sodelavcev doma in v tujini.
Aktivnosti morajo biti strokovno zasnovane tako, da imajo
povraten učinek na oblikovanje tržno zanimivih turističnih
proizvodov.

Prav tako predlog sredstev za »druge izdatke« ne omogoča
v celoti financiranja obveznosti po zakonu, namreč zdravstveno in invalidsko pokojninsko zavarovanje obsojencev, saj
znesek, ki je naveden za ta namen v predlogu proračuna za
leto 1995 (93 mio SIT), ne zadošča niti za kritje omenjenih
dveh postavk (predvidoma potrebno 110 mio SIT). Opozarjamo pa, da s sredstvi iste postavke financiramo še naslednje
potrebe:

2. Cilj dejavnosti
Spodbujati turistični promet in ustvarjati gospodarskim in
ostalim subjektom, ki sooblikujejo turistične produkte, enake
možnosti za nastop na tujih trgih ter vplivati na izbiro in
kakovost ponudb.

- mednarodno sodelovanje,
- penološki bilten,
- študije s področja izvrševanja kazenskih sankcij,
- računalniško informacijsko mrežo v zavodih - nadaljevanje
že začetega projekta v letu 1994.

3. Dinamika financiranja
70% I. polletje (po sklenitvi pogodb)
30% december (dokončanje posameznih programov)

Razumljivo je, da moramo ob pomanjkanju sredstev v proračunu omejiti investicijsko vzdrževanje na minimum, kar pa
v naših zavodih predstavlja še dodatne težave, saj so zgradbe
v večini primerov stare in zaradi že dolgo premalo zagotovljenih sredstev slabo vzdrževane.

4 Zakonske osnove
Uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za promocijo turizma, Resolucija o strateškem razvoju turizma.

Tako drastično pomanjkanje sredstev seveda onemogoča
normalno izvrševanje kazenskih sankcij ter ogroža varnostno
in tretmansko situacijo v zavodih - to pa vodi v vrsto neprijetnih situacij. Poudarjamo, da je specifika izvrševanja kazenskih sankcij ravno v tem, da imamo opravka z ljudmi in ne
zgolj s stvarmi in predmeti.

5194 455 Agencija za radioaktivne odpadke
Sredstva v skupni višini 55.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Delovanje javnega podjetja podjetja za ravnanje z radioaktiv47
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nimi odpadki obsega vsa dela v zvezi z zagotovitvijo pogojev
za trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov, ki jih ustvarijo
jedrski objekti oziroma drugi viri ionizirajočih sevanj.

- razvijanje koncepta lokalne podporne mreže (glede na
nadaljnje korake pri teritorialni organiziranosti Slovenije),
- povezovanje z drugimi lokalnimi izvajalci podpore za mala
podjetja in izbira lokalnih koordinatorjev dejavnosti,
- izvajanje dejavnosti za obrtnike in podjetnike v lokalnih
okvirih.

2. Cilj dejavnosti
Osnovni cilj dejavnosti je še naprej zagotovitev varnega in za
okolje sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki
v vseh fazah njihovega obstoja tako, da ne bi prišlo do
nenadzorovanega širjenja radioaktivnosti v okolje in s tem ne
bi bila ogrožena življenja in zdravje ljudi.
Program del za leto 1995 predstavlja nadaljevanje izvajanja
programskega dela iz preteklega leta in ga lahko strnemo
v naslednje tri sklope:
- tehnološka problematika,
- odnosi z javnostjo in
- mednarodno sodelovanje.

Ob sedanjem razporedu nalog bi lahko razvili naslednji koncept lokalne podporne mreže, ki bi delovala kot skupek delnih
mrež (ki so sicer dokaj neenakomerno razporejene po slovenskem ozemlju), ki jih povezujejo v enotno delovanje lokalni
koordinatorji na območjih sedanjih občin, ki hkrati razvijajo
tudi povezave z drugimi popomimi subjekti, ki jih mreža
vključuje v izvajanje svojih nalog.
PCMG uresničuje velik del svoje dejavnosti preko sekcij,
v katere so organizirane posamezne skupine članov mreže.
Sekcije imajo svoje programe dela, katerih skupni deli so
vključeni v skupne programe, razen tega pa so predvidene
dodatne aktivnosti sekcij, ki so specifične za njihova področja.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta.
4. Zakonska osnova
JP za ravnanje z jedrskimi odpadki Agencija RAO, p. o. je
ustanovljena z vladnim odlokom, v katerem je med drugim
opredeljeno, da v času pripravljalnih del in izgradnje odlagališča financiranje poteka iz proračuna RS.

2. Cilj dejavnosti
Ključna področja dejavnosti PCMG bodo naslednja:
- organizacijski, kadrovski in tehnični razvoj PCMG,
- organiziranje in izvajanje skupnih projektov PCMG na
področju spodbujevalnih, izobraževalnih, svetovalnih in informacijskih dejavnosti,
- podpora dejavnosti sekcij v okviru PCMG na nihovem
ožjem delovnem področju.

6107 453 Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Sredstva v skupni višini 150.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
V obdobju do konca leta 1995 bomo tako organizirali PCMG
v organizacijsko obliko, ki bo združila pozitivne izkušnje
dosedanjega delovanja pospeševalne mreže ter razvoj dejavnosti, ki so šele v zametku. PCMG bomo postopoma razvijali,
zlasti pri zaposlovanju novih strokovnih delavcev ter zunanjih
sodelavcev.

3 Dinamika financiranja
Financiranje centra poteka enakomerno po dvanajstinah4. Zakonske osnove:
- zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št.:
18/91 z dne 11.10.1991);
- odlok o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št.: 61/94 z dne 24.12.1994 );
- soglasje Vlade RS (110. seja dne 3.11.1994 ) na program
dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo 1994/95 in
finančni načrt za 1994/95.

Skupni projekti so tisti projekti s področja malega gospodarstva v Sloveniji, ki so pomembni za celotno območje Slovenije
in lahko zanje s skupnim razvojem, organiziranjem in izvajanjem dosežemo največjo učinkovitost. Temeljni koncept delovanja PCMG pri skupnih projektih je v tem, da gre za dejavnosti, ki imajo dolgoročni značaj in pomenijo uresničevanje
razvojne politike na področju malega gospodarstva. PCMG
bo pri tem po smernicah upravnega odbora koordiniral in
spremljal izvajanje dejavnosti, neposredna izvedba pa bo praviloma po pogodbi prenešena na specializirane zavode ali
podjetja.
Skupni programi vključujejo tudi dejavnosti mednarodnega
sodelovanja, kjer že po naravi mednarodne tehnične pomoči
sodelujejo vladne institucije, ki vključijo potem druge sodelavce.
V letu 1995 bodo potekali naslednji skupni projekti PCMG:

6 Plačila storitev
1819 451 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
Sredstva v skupni višini 143.255.000 SIT
1 Opis dejavnosti
V program so vključene naslednje aktivnosti:
- povezanost in skupna programska orodja za prenos informacij med člani in uporabniki,
- usposabljanje informatorjev, svetovalcev in specialistov za
učinkovito delovanje mreže,
- sofinansiranje kvalitetnih programov, podjetij v rasti,
uspešnih obrtnikov in družinskih podjetij,
- sofinansiranje kvalitetnih lokalnih, regionalnih in nacionalnih programov razvoja in pospeševanja MG,
- sofinansiranje specialističnega in osnovnega svetovanja
MG novo zaposlujočim,
- organiziranje in povezovanje MG za skupno nastopanje,
kooperacijsko sodelovanje in trženje v državi in tujini,
- pridobivanje tuje tehnične in finančne pompči za MG,
- vključevanje v projekte obmejnega, regionalnega, bilateralnega in mednarodnega sodelovanja MG,
- povezovanje z vladnini, strokovnimi in interesnimi organizacijami,
- razvijanje in prenos novih oblik in znanj na področju MG,
- vključevanje v mednarodne raziskave, študije in razvojne
programe,
- sodelovanje z združenji, klubi in ineresnimi organizacijami,
- sodelovanje v medresorskih projektih in programih,
- pomoč lokalnim in regionalnim članom mreže pri povezovanju s tujimi partnerji in vključevanju v tuje programe,
- priprava in sofinansiranje skupnih projektov članov na
druga področaja,

- organizacija raziskav in strokovnih analiz za potrebe MGO
in PCMG,
- dokumentacijski center za malo gospodarstvo,
- promocija podjetništva in malega gospodarstva v Sloveniji,
- organizacija lokalne podjetniške mreže,
- izobraževanje za člane lokalne podjetniške mreže,
- vključevanje v mednarodno tehnično pomoč na področju
malega gospodarstva,
- razvoj samostojnih organizacijskih delov (Euro Info center,
BCNet) in oblik sodelovanja z drugimi deli ministrstva (trgovinsko središče),
- BIC Kranj kot pilotski projekt (BIC in SPX center),
- izgradnja informacijskega centra za potrebe slovenskega
malega gospodarstva,
- vljučevanje aktivnosti področja turizma.
Organizacija lokalne podporne mreže je v tem obdobju
ključna naloga PCMG. katere realizacija pa je odvisna od
dinamike in vsebine sprememb v teritorialni organiziranosti
(občine oziroma regije) v Sloveniji ter prevzemanja sedanjih
zaposlenih na ustreznih področjih v občinah. V programu
upoštevamo, da bodo te spremembe vplivale v letu 1995 na
organiziranost in delo PCMG. Naloge:
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- pomoč pri organizaciji in delovanju področij z manj razvito
pospeševalno mrežo v Posočju, Dolenjskem, Posavju, Bizeljskem, Beli krajini, Pomurju, Solčavi in Goricah - vzpodbujanje inovativnosti v MG,
- organizacija in pomoč sekcijam pospeševalne mreže in
njihovemu sodelovanju z uporabniki.

poleg sredstev podjetij, angažirati tudi del proračunskih sredstev.

2. Cilji dejavnosti
Cilji programa so razvoj in učinkovito servisiranje MG z boljšo
povezanostjo članov mreže, učinkovitimi orodji in vključevanjem v mednarodni sistem sodelovanja MG.

3. Dinamika financiranja
50% I. polletje (po sklenitvi pogodb)
20% oktober (dokončanje posameznih programov)
30% december (dokončanje posameznih programov)

3. Dinamika finansiranja
Enakomerno po mesecih.

4. Zakonske osnove
Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma
v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za
njeno izvajanje (Uradni list RS, št. 7/95).

2. Cilj dejavnosti
Izboljšati strukturo ponudbe s pripravo različnih novih programov in kakovosti storitev ter podobe turističnih krajev.

4. Zakonske osnove
Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/
91 z dne 11.10.1991).

9 Subvencije

1991451 Usposabljanje menedžerjev
Sredstva v skupni višini 40.000.000 SIT

1731453 Projekt prenove podjetij
Sredstva v skupni višini 61.962.000 SIT

1. Opis dejavnosti
Na področju usposabljanja menedžerjev bo Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti nadaljevalo z delom, in sicer v smislu
poziva preko javnega razpisa za uporabnike in izvajalce izobraževanj. V projektu usposabljanja managerjev predvidevamo refundacijo do 50% stroškov posameznim podjetjem,
pri katerih je izobraževanje sestavni del lastnih projektov
prenove podjetij (npr. zniževanje stroškov, razvoj sistema
kakovosti, osvajanje novih trgov) in v katerih to izobraževanje
izvajajo organizacije, ki izpolnjujejo določene kriterije.

1. Opis dejavnosti
Projekt »Prenova podjetij« predstavlja nadaljevanje aktivnosti
Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz let 1993 in 1994 in
s tem trajno dejavnost ministrstva.
Ministrstvo je ustanovilo leta 1993 11 strateških panožnih
skupin (SPS) kot obliko partnerskega odnosa med gospodarstvom in državo. SPS zagotavljajo kontinuirano izmenjavo
informacij, presojo tekočih ukrepov ekonomske politike, oblikovanje razvojnih strategij in priporočil za izvajanje aktivne
industrijske politike na ravni posameznih industrijskih panog.

2. Cilji dejavnosti
Cilj programa usposabljanja menedžerjev je ustvariti čim
večjo in kakovostnejšo ponudbo menedžerjev na njihovem
trgu.

Del sredstev v višini 35.000.000,00 SIT bo namenjenih za:
- organizacijo in delovanje strateških skupin;
- domače in tuje svetovalce za strokovno podporo delu SPS.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno po mesecih v času od marca do decembra.

Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte celovitega prestrukturiranja podjetij, ki jih bo izbralo z javnim razpisom. Prijavljeni projekt mora biti sestavni del strateškega poslovnega
načrta podjetja, ki vsebuje kvantificirane cilje podjetjb in
marketinško strategijo segmentirano po trgih in proizvodih.
Ministrstvo bo sofinanciralo predvidoma 13 projektov, za kar
je namenjen drugi del sredstev na tej postavki v višini
26.962.000,00 SIT in sicer za:

4 Zakonske osnove
Jih ni.
5193 451 Program prestrukturiranja v energetiki
Sredstva v skupni višini 50.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Strokovne osnove Resolucije o strategiji učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z energijo bodo ažurirane. Pridobljeni bodo
tudi programi in študije izvedljivosti za njeno udejanjanje
- planiranje in spremljanje pokrivanja potreb. Takoj po sprejemu Resolucije se bo začelo delo na Nacionalnem energetskem programu.

- sofinanciranje poslovnega svetovanja na področju izdelave
in implementacije projektov;
- prenosa relevantnega znanja v podjetja.
2. Cilji dejavnosti
Izvajanje aktivne industrijske politike v stalnem kontaktu
z industrijo ter dvig mednarodne konkurenčne sposobnosti
slovenskih podjetij.

2. Cilj dejavnosti
Izvajanje tekočih dejavnosti podpodročja energetike v skladu
z Resolucijo o strategiji.

3.
1.
2.
3.
4.

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja oo določena po sprejetju proračuna.
4. Zakonske osnove
Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije
z energijo je v obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije.

Dinamika financiranja
kvartal 15.490.500,00 SIT
kvartal 15.490.500,00 SIT
kvartal 15.490.500,00 SIT
kvartal 15.490.500,00 SIT

4. Zakonske osnove
Jih ni.

6106 451 Sofinanciranje turističnih programov
Sredstva v skupni višini 60.000.000 SIT

4651 453 Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjan|e
delovnih mest
Sredstva v skupni višini 1.254.350.000 SIT

1. Opis dejavnosti
Regije, občine in strokovne ter druge organizacije, ki se
ukvarjajo z razvojem turizma in še posebej z oblikovanjem
turističnih proizvodov in posameznih programov, načrtujejo
vrsto nalog, ki bodo valorizirale možnosti za oblikovnaje konkretnih turističnih ponudb na podlagi povpraševanja posameznih trgov. Ker gre pri tem za sodelovnaje javnega in
zasebnega sektorja, je potrebno za izvedbo teh programov,

1. Opis dejavnosti
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v okviru intervencij
v gospodarstvu izvaja javni razpis za prestrukturiranje proizvodnje in ohranjanje delovnih mest na osnovi katerega subvencionira mali r v okviru 7 obrestnih točk za investicijske
dolgoročne in izvozne kratkoročne kredite dane podjetjem
s strani poslovnih bank. Pomoč po tej postavki je namenjena
izvozno naravnanim investicijam, ki odpirajo nova delovna
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mesta in kratkoročnim kreditom za nakup surovin za izvozno
proizvodnjo.

4. Zakonske osnove
Zakonska osnova za izvajanje projekta je odlok o mejnih
emisijah škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 19/88).

2. Cilj dejavnosti
S tem ukrepom se olajšuje likvidnostni položaj podjetij in
zagotavljajo produktivna delovna mesta preko izvozno stimulirane proizvodnje, ki ima ekonomsko perspektivo.

1338 471 Rekonstrukcija elektroflltrov v TE - TO Ljubljana
Sredstva v skupni višini 42.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Tehnična in tehnološka posodobitev odpepeljevanja dimnih
plinov v TE - TO Ljubljana.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta.
4. Zakonske osnove
Projekt sanacije slovenskega gospodarstva.

2. Cilj dejavnosti
Izvedena investicija bo znatno prispevala k izboljšanju kvalitete zraka v cilju znižanja emisije trdnih delcev, skladno
s pogojem uredbe o mejnih emisijah škodljivih snovi.

4738 453 Subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu
Sredstva v skupni višini 200.000.000 SIT

3 Dinamika financiranja
Dinamika bo določena po sprejemu proračuna.

1. Opis dejavnosti
Zniževanje obrestnih mer je eden od ciljev, ki ga zasledujemo
tudi na področju spremljanja projektov za področje malega
gospodarstva. V letu 1994 je bilo Skladu za razvoj malega
gospodarstva predloženih vrsta kvalitetnih projektov, ki žal
zaradi pomanjkanja sredstev za subvencioniranje obrestne
mere niso bili ustrezno podprti. Finančni viri so za projekte
s področja malega gospodarstva praviloma težje dosegljivi,
kot za večja podjetja, ravno tako se tudi obrestne mere za
investicijske projekte gibljejo med 13 in 15%. Ocenjujemo, da
kljub postopnemu zniževanju obrestnih mer malo gospodarstvo s svojimi programi ne bo zdržalo tako visokih obremenitev, zato predlagamo, da se sredstva namenijo za subvencioniranje obrestne mere v skladu z Merili in kriteriji ter naložbeno politiko Sklada za razvoj malega gospodarstva, ki jo
sprejme Vlada Republike Slovenije.

4. Zakonska osnova
Zakonska osnova je zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93).
4655 471 Rekultivacija stare deponije Lakonca
Sredstva v skupni višini 30.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Obstoječa deponija energetskega premoga se ukine z izgradnjo novega sistema transporta in deponiranja premoga
v Lakonci. Obstoječi armirano betonski transportni mostovi in
presipne postaje, ki so zaradi starosti preko 60 let že dotrajani, predstavljajo potencialno nevarnost ob morebitni zrušitvi. Zato je potrebna njihova odstranitev. Eden od pogojev za
izgradnjo nove deponije je tudi izvedba predlaganih ekoloških in protierozijskih ukrepov.

2. Cilj dejavnosti
Pospeševanje realizacije perspektivnih programov malega
gospodarstva, povečanje uvoza in konkurenčnosti malega
gospodarstva.

2. Cilj dejavnosti
Cilj dejavnosti je rekultivizacija površine obstoječe stare
deponije ob Termoelektrarni Trbovlje.

3. Dinamika finansirania
Dinamika financiranja bo potekala enakomerno čez celo leto
•1995.

3. Dinamika financiranja
Financiranje bo potekalo enakomerno preko celega leta 1995.

4. Zakonske osnove

4. Zakonska osnova
Jih ni.

Zakon o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/
91)

4656 471 Investicijska dokumentacija za ekološke In tehnološke sanacije energetskih objektov
Sredstva v skupni višini 50.000.000 SIT

13 Investicije

1. Opis dejavnosti
Obseg dejavnosti je priprava in izdelava investicijske dokumentacije za ekološko in tehnološko sanacijo termoenergetskih objektov TE Šoštanj, TE Trbovlje in TE - TO Ljubljana.

1302 471 Blok 4 / Šoštanj
Sredstva v skupni višini 700.709.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Projekt TE Šoštanj predstavlja izgradnjo razžveplalne naprave
dimnih plinov na bloku 4. Zaključek fizične gradnje bo v letu
1994. začetek poskusnega obratovanja pa aprila 1995. Projekt
sofinancira Republika Avstrija (EKO-fond) z udeležbo 25 mio
DEM kot nepovratna sredstva za nematerialne storitve avstrijskega gospodarstva. Celotna vrednost projekta je 142 mio
DEM s strukturo financiranja po virih:
- kredit Bank Avstrija 66 mio DEM
- Eko fond 24,8 mio DEM
- lastna sredstva (amortizacija, prodaja električne energije,
proračun) 50,9 mio DEM.
Predlog sofinanciranja projekta iz proračunskih sredstev za
leto 1995 je 700 mio SIT.

2. Cilj dejavnosti
Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnološko sanacijo termoenergetskih objektov se pripravlja tako, da je omogočeno postopno prilagajanje oziroma graditev sistema čiščenja dimnih plinov posameznega termoenergetskega
objekta skladno z zahtevo zakona o varstvu okolja.
3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo določena po sprejetju proračuna.
4. Zakonske osnove
Zakonska osnova je zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93).
4657 471 Odstranjevanje mulja iz jezer: Maribor, Zbilje in
Most na Soči
Sredstva v skupni višini 90.000.000 SIT

2. Cilj dejavnosti
Cilj projekta je čiščenje žveplovega dioksida iz dimnih plinov
s stopnjo nad 90%, kar pogojuje odlok o mejnih emisijah
žveplovega dioksida iz dimnih plinov.

1. Opis dejavnosti
Problem zasipavanja in odmuljevanja umetnih jezer pri hidroelektrarnah na rekah Soči, Savi in Dravi je zelo pereč. Zasipavanje umetnih jezer ima številne negativne posledice: izguba

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo določena po sprejemu državnega
proračuna.
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prostornine akumulacije, onesnaževanje okolja, poplave na
jezvodnem delu, ogrožanje objektov talnih izpustov in turbinskih tekačev. Ta problematika se je delno reševala na rekah
Dravi in Savi iz proračunskih sredstev v letu 1994.

na zasedanju 24.6.1987 in je bil leta 1992 noveliran je
dokončno zaprtje rudnika RŽS Idrija in odprava posledic
rudarjenja.
2. Cilj dejavnosti
Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika do leta 2006,
z izvedbo vseh ukrepov za aktivno zavarovanje okolja, preprečitev naravnih nesreč zaradi trajnega prenehanja rudarjenja.
Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS
Idrija temelji na programu iz leta 1987 in njegovi novelaciji iz
leta 1992, ki določa obseg del in stroškov, ter se letno korigira
z letnimi operativnimi programi. Na programu je zaposlenih
148 delavcev.

2. Cilj dejavnosti
Odstranitev negativnih učinkov zasipavanja in zamuljevanja
umetnih jezer pri hidroelektrarnah umetnih jezer pri hidroelektrarnah na Savi in Dravi.
3. Dinamika financiranja
Financiranje bo potekalo enakomerno preko celega leta 1995.
4 Zakonske osnove in razpisi
Strategija učinkovite rabe energije in oskrbe Slovenije z energijo, ki je v obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije.

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo enakomerna po mesecih.

4977 471 Geotermalna energija
Sredstva v skupni višini 84.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
V Republiki Sloveniji so z raziskavami najdeni viri geotermalne energije, ki je primerna za soproizvodnjo električne in
toplotne energije.

4. Zakonska osnova
Zapiralna dela se financirajo po zakonu o preprečevanju
posledic rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list SRS, št. 37/87),
dolgoročnem programu preprečevanja posledic rudarjenja
v RZS Idrija od leta 1987 do 2006, in operativnim letnim
programom zapiranja za leto 1995 in njegovo novelacijo iz
leta 1994.

2. Cilj dejavnosti
5 pomočjo proračunskih sredstev bi pripomogli k izgradnji
pilotnega projekta. V letu 1994 smo že sofinancirali predhodna in pripravljalna dela.

6101 471 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga
Kanižarica, Senovo in Zagorje
Sredstva v skupni višini 1.850.000.000 SIT
1. Cilj dejavnosti
Proizvodnja premogovnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje
nima zaradi ekoloških in ekonomskih razlogov možnosti
nadaljnjega plasmaja. Prodaja premoga v komercialne
namene (ogrevanje), se je v obdobju 1988 - 1993 zmanjševala
povprečno letno za petino. V letu 1995 predvidevamo na vseh
treh nahajališčih največ 100.000 ton proizvodnje. Zaradi
neugodnih pogojev odkopavanja (hribine, velika globina,
veliki dotoki vode) so stroški pridobivanja premoga tako
visoki, da je s prodajno ceno premoga krit le manjši del lastne
cene. Še manjše količine premoga bodo pridobljene v letu
1996, ko bo zadnje leto zelo skrčene proizvodnje pred popolnim prenehanjem.

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo določena po sprejetju proračuna.
4 Zakonska osnova
Strategija učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki je
v obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije.
5186 471 Program zapiranja rudnikov Idrija, Meiica, Kamnik
Sredstva v skupni višini 841.426.000 SIT
a) Rudnik svinca in cinka Mežica
Vrednost 421.000.000 SIT
1 Opis dejavnosti
RSC Mežica je po dolgoletnem rudarjenju v dokončnem zapiranju. Osnova za zapiralna dela je Rudarski projekt, zapiralna
dela RSC Mežica, kot zaključni projekt programa postopnega
zapiranja RSC Mežica in sanacija okolja v Zgornje Mežiški
dolini, ki ga je sprejela Vlada RS na 110. seji dne 3.11.1994 in
ki skrajšuje čas zapiranja za štiri leta in stroške za 3-krat.
Rudnik bo po tem programu zaprt leta 1998, ob tem bo
sanirano tudi okolje in izveden program prezaposlitve 214
delavcev in prestrukturiranje same dejavnosti.

2. Opis dejavnosti
Dela bodo potekala na osnovi poslovnih načrtov za leto 1995.
Skladno z Zakonom o zagotavljanju sredstev za zapiranje
rudnikov Senovo, Kanižarica in Zagorje bodo sredstva namenjena za:
- kadrovsko socialni program za prezaposlitev delavcev,
- delno pokrivanje stroškov proizvodnje,
- zagotavljanje pogojev za sanacijo terjatev in obveznosti
sedanjega podjeta RRPS,
- ukrepe za sanacijo okolja.

2. Cilj dejavnosti
Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika in sanacija okolja
v skladu s pozitivno zakonodajo in zagotovitev prestrukturiranja rudniškega premoženja in dejavnosti, ki bo zagotavljala
socialno varnost 214 do sedaj zaposlenim rudarjem.

3. Dinamika financiranja
Mesečna dinamika sredstev bo v prvem trimesečju na ravni
dvanajstin porabe preteklega leta, po sprejemu državnega
proračuna pa bo potekala v skladu z oceno letnega programa,
s katero razpolagamo na podlagi izkušenj iz že opravljenih
zapiranj premogovnikov (premogovnik Laško in jama Loke) in
drugih rudnikov (Mežica, RUŽV, Idrija).

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo enakomerna po mesecih.
4. Zakonske osnove
Zapiralna dela se financirajo po zakonu o zagotavljanju dela
sredstev potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica
(Uradni list SRS. št. 5/88), osnova za zapiralna dela pa je
Operativni program zapiralnih del za leto 1995, ki izhaja iz
Rudarskega projekta, zapiralna dela RSC Mežica kot zaključni projekt programa postopnega zapiranja RSC Mežica in
sanacija okolja v Zgornje Mežiški dolini, ki ga je sprejela
Vlada RS na 110. seji dne 3.11.1994.

4. Zakonske osnove
Državni zbor je zakon o zagotavljanju sredstev za zapiranje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica
(Uradni list RS, št. 1/95). S tem zakonom je urejena normativna podlaga za projekt, ki bo trajal do leta 2000.
6110 471 Termoelektrarna Trbovlje - NOx
Sredstva v skupni višini 70.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
V skladu s programom ekološke sanacije TE Trbovlje so že
v letu 1993 začela potekati dela za zmanjšanje NOx. Za TE
Trbovlje je projekt zlasti pomemben, ker je vezan na rekonstrukcijo pregrejevalnikov pare.

b) Rudnik živega srebra Idrija
Vrednost 420.426.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Dejavnost programa, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije,
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obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih
del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/94) in Zakon
0 spremembi in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju sredstev za
odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni
list RS, št. 13/95).

2. Cilj dejavnosti
Izvedeni primarni ukrepi imajo bistveni vpliv za zmanjšanje
nastajanja NOx emisij pri izgorevnju premoga.
3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo znana po sprejetju proračuna.

2112 Urad RS za obrt
Sredstva v skupni višini 2.270.000 SIT

4. Zakonske osnove
Zakonska osnova je zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t.
32/93).

1 Opis dejavnosti
V strateških usmeritvah razvoja malega gospodarstva je dan
poseben poudarek hitrejšemu razvoju slovenske obrti, ki ima
dolgoletno tradicijo in dokazano fleksibilno in inovativno sposobnost. V skladu z zakonom o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94) je v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti ustanovljen Urad za obrt, ki
bo skrbel zlasti za spremljanje in usmerjanje razvoja obrti.

14 Kapitalske naložbe
3598 484 Radeče papir
Sredstva v skupni višini 486.890.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Podjetje Radeče papir je proizvajalec specialnih papirjev, ki
so posebnega pomena za državo Slovenijo. Z izgubo trgov
bivše Jugoslavije je podjetje v letu 1992 in 1993 in v prvi
polovici leta 1994 imelo velike izgube, kar je podjetju povzročalo velike likvidnostne težave, ki bi lahko imele za posledico
prenehanje proizvodnje oziroma stečaj.

Da bi dosegli zvišanje tehnološkega nivoja slovenske obrti in
s tem njeno večjo gospodarsko učinkovitost, bo delo Urada
RS za obrt predvsem usmerjeno v:
- ustvarjanje ustreznejših pogojev za kreditiranje obrti;
- dopolnitve davčne zakonodaje v smislu spodbujanja razvoja obrti;
- razvoj podjetniškega usposabljanja;
- pospeševanje prenosov uspešnih programov iz tujine;
- povečanje kakovostne ponudbe slovenske obrti;
- pripravo dolgoročnih razvojnogospodarskih usmeritev razvoja obrti;
- spremljanje izvajanja določb obrtnega zakona in podzakonskih aktov obrtnega zakona;
- sodelovanje z Obrtno in Gospodarsko zbornico;
- spremljanje izvajanja javnih pooblastil Obrtne zbornice
Slovenije;
- izdajanje soglasij za opravljanje dejavnosti tujim fizičnim in
pravnim osebam.

2. Cilj dejavnosti
Cilj zakona o zagotavljanju sredstev za pokritje izgube
v podjetju Radeče papir (Uradni list RS, št. 69/94) je pokritje
drugega dela izgube v višini izkazani v zaključnih računih, ki
jih predhodno revidira pooblaščeni revizor. S temi sredstvi
namerava Republika Slovenija nadomestiti podjetju Radeče
papir zmanjšanje osnovnega kapitala, kot posledice odpisa
izgub, za kar ji pripada delež na kapitalu podjetja.
3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja je določena s predložitvijo revizije zaključnih računov za leto 1992, 1993 in 1994, predvidoma v I.
oziroma II. kvartalu.
4. Zakonska osnova
Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju
Radeče papir (Uradni list RS, št. 69/94).

2. Cilji Urada za obrt
Da bi na področju preoblikovanja gospodarstva izkoristili
komparativne prednosti že dosežene razvojne stopnje obrti
v Sloveniji, je nujno pospeševati njen usklajen nadaljnji razvoj, povečevati njen delež v družbenem proizvodu in v tem
gospodarskem segmentu spodbujati rast odpiranja novih
delovnih mest.

6112 484 Slovenske železarne
Sredstva v skupni višini 666.890.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Slovenske železarne, ki so v lasti Republike Slovenije izvajajo
sanacijski program že od leta 1992 naprej. Celotni sistem
železarn posluje tudi v letu 1994 z izgubo, ki je za III kvartale
znašala 10% v kosmatem donosu (lani 16%). Kljub temu pa
bodo Slovenske železarne leto 1994 zaključile z izgubo. Celoten koncem izkazuje veliko podkapitaliziranost, zaradi tega
ima velike likvidnostne težave, samo prestrukturiranje programov pa zahteva tudi dodatno investiranje. Zato je Državni
zbor sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih
investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 70/
94), s katerim zagotavlja Republika Slovenija do leta 2002 iz
proračuna Republike Slovenije odplačilo glavnic kreditov, ki
jih Slovenske železarne d. o. o. najemajo za nabavo trajnih
obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del, v višini
4.855.943.125 SIT.

3. Dinamika financiranja
Financiranje Urada za obrt bo v letu 1995 potekalo enakomerno po dvanajstinah.
4. Zakonske osnove
Zakon o organizaciji In delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94), Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/
94).
2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo
Sredstva v skupni višini 140.003.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Direkcija za oskrbo z energijo bo pospeševala razvoj obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna energija, vodotoki,
sonce, veter in drugo).

2. Cilj dejavnosti
Cilj dejavnosti je uspešno zaključiti sanacijo Slovenskih železarn po programu. Zato je po zakonu potrebno zagotoviti
v letu 1995 plačilo 1/8 glavnice najetih kreditov za nabavo
trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del
v višini 4.855.943.125 SIT, kar znaša 606.993.000 SIT ter sredstva za revalorizacijo v znesku 59.897.000,00 SIT.

Usklajevala, spremljala in promovirala bo programe obnovljivih virov.
Sofinancirala bo študije izvedljivosti za proizvodnjo energije
iz obnovljivih virov ter analize možnosti za uporabo obnovljivih virov v panogah ali skupinah porabnikov energije. Poleg
tega bo nepovratno financirala investicijske projekte obnovljivih virov energije: z uporabo biomase, za solarne sisteme, za
zimske vrtove, za rekreativne objekte in podobno.

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo znana po sklenitvi pogodb za
najetje kreditov - predvidoma bo to v II. polovici leta 1995.

2. Cilj dejavnosti
Cilj je približati se deležu obnovljivih virov v celotni strukturi
proizvodnje energije razvitim evropskim državam.

4. Zakonska osnova
Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna
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bila že deloma vzpostavljena informacijska mreža, v letošnjem letu pa bomo nadaljevali z začetimi aktivnostimi ter tako
dejansko začeli s projektom vzpostavitve mednarodnih trgovinskih odnosov. S tem naj bi se državni upravi, trgovini,
gospodarski zbornici, mednarodnim prevoznikom, špediterjem, bankam, zavarovalnicam ter drugim zainteresiranim
institucijam zagotovil dostop do strateških mednarodnih
poslovnih informacij s povezovanjem v specializirane svetovne informacijske centre.

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo določena po sprejetju proračuna.
4. Zakonske osnove
Zakonska osnova je zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94).
2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije
Sredstva v skupni višini 271.531.000 SIT

2. Cilj dejavnosti
Vzpostavitev mednarodnih trgovinskih odnosov s povezovanjem v specializirane svetovne informacijske centre zaradi
povečanja rasti domače in mednarodne trgovine.

1. Opis dejavnosti
Priprava in izvajanje programov izobraževanja in osveščanja,
energetskega svetovanja, lokalnih energetskih zasnov ter
finančno spodbujanje investicijskih projektov učinkovite rabe
energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju, gospodinjstvih in prometu.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno po mesecih skozi vse leto.

2. Cilji dejavnosti
Vsebinski okvir aktivnosti je opredeljen z Resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo. Cilji dejavnosti: povečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje stroškov za energijo, povečanje zanesljivosti, zmanjšanje uvozne
odvisnosti in povečanja sprejemljivosti energetske oskrbe za
okolje.

4. Zakonske osnove
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št 71/94).
2117 Republiški energetski inšpektorat
Sredstva v skupni višini 33.018.000 SIT
11. Opis dejavnosti
Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva:
a) na področju elektroenergetike:
- pri projektiranju, izgradnji, obratovanju objektov, postrojev,
naprav, napeljav, ki so namenjeni za proizvodnjo, prenos,
razdelitev, merjenje in porabo električne energije:
b) na področju termoenergetike, plinovodnih in naftovodnih
omrežjih in tlačnih posodah:
- pri projektiranju, izgradnji in uporabi parnih, vročevodnih
toplovodnih kotlih, tlačnih posodah ter polnilnicah tehničnih
in drugih plinov.

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo določena po sprejetju proračuna.
4. Zakonske osnove
Zakonska osnova je zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94).
2115 Direkcija RS za rudna bogastva
Sredstva v skupni višni 3.405.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Izdelava strategij, nacionalnih programov in predlogov Vladi
za odločitve o gospodarjenju z mineralnimi surovinami, vodenje upravno-pravnih postopkov, izhajajočih iz zakona
o rudarstvu, podeljevanja koncesij za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, vodenje evidenc s koncesijami
dodeljenih razisovalnih in pridobivalnih prostorov (rudarski
kataster), organiziranje zbiranja in arhiviranja podatkov
o mineralnih surovinah, pridobljenih pri delih v okviru rudarske dejavnosti ter drugih zemeljskih delih, organiziranje in
izpopolnjevanje baze podatkov iz rudarske dejavnosti, priprava in dopolnjevanje zakonov, predpisov, tehničnih normativov in standardov s področja rudarstva, opravljanje in izdajanje potrdil o strokovnih izpitih v rudarstvu, vodenje aktivnosti
pri zapiranju rudnikov, spodbujanje znanstveno raziskovalne
dejavnosti na področju rudarstva, mednarodno sodelovanje
na področju rudarstva.

2. Cilji dejavnosti
Cilj inšpekcijskega nadzorstva na področju elektroenergetike,
termoenergetike in plinovodnih sistemih je ugotavljanje izvrševanja zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov na tem
področju in odrejanje ukrepov za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti in nepravilnosti.
3. Dinamika financiranja
Enakomerno po mesecih skozi celo leto 1995.
4. Zakonske osnove
Zakonska osnova je zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 77. do 83.
člen zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list RS, št.
33/81).

2. Cilj dejavnosti
Temeljni cilj dejavnosti je vzpostavitev racionalne, tržno
usmerjene in evropsko primerljive organiziranosti slovenskega rudarstva, ki bo omogočala učinkovito gospodarjenje
z mineralnimi surovinami oziroma njihovo varovanje, s čimmanjšimi posledicami za okolje, ki so pri rudarski dejavnosti
nujne.

2118 Republiški rudarski inšpektorat
Skupna sredstva v višini 5.778.000 SIT
1. Opis dejavnosti
V Republiškem rudarskem inšpektoratu (v nadaljevanju RRI)
se opravljajo naslednji sklopi dejavnosti:
- nadzorstvo RRI v obratih, ki jih ogroža metan, nevaren
premogov prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter
mesta, kjer je nevarnost radioaktivnega sevanja najmanj
enkrat v šestih mesecih, preostalih obratov pri raziskovanju
ali izkoriščanju rudnin pa vsaj enkrat na leto;
- glede na določila 58. člena ZOR pa je nadzorstvo RRI
razdeljeno na dve osnovni področji:
- področje raziskovanja in izkoriščanja rudnin iz. 3. člena
ZOR v točkah 1 -7 (premog, metali, nafta, plin, nemetali,...) in
v točkah 9 in 10 (kamen, pesek, mivka, lončarska in opekarska
glina);
- RRI nadzira podjetja, ki so nosilci pravice pridobivanja
rudnin:
- v celoti, to je na tehničnem in varstvenem področju in
sodeluje pri postopkih za izdajo dovoljenj za uporabo objektov in naprav, ki so v pristojnosti republiškega upravnega
organa ter

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja bo določena po sprejetju proračuna.
4. Zakonske osnove
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94), zakon o rudarstvu (Uradni list SRS,
št. 17/75) ter predlog novega zakona o rudarstvu, ki je v pripravi, zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter
posamezni zakoni v zvezi z zapiranjem rudnikov.
2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče
Sredstva v višini 26.795.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Projekt »Trgovinsko središče« predstavlja nadaljevanje aktivnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz leta 1994, ko je
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- izvaja tehnični nadzor dela tehnološkega procesa, preostali
del nadzora pa je bil v letu 1994 Se v pristojnosti občinskih in
medobčinskih inšpekcijskih služb;
- RRI nadzira tudi podjetja, ki izvajajo dela pri raziskovanju in
pridobivanju rudnin, niso pa nosilci pravice raziskovanja ali
pridobivanja rudnin;
- RRI izvaja inšpekcijski nadzor tudi na osnovi delovnega
dogovora med RRI ter RID z dne 6.4.1994 (miniranje in metanometrija pri izgradnji predorov, gradnja jaškov, itd.).

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je bil določen
proračun 1995 z indeksom 80,5 glede na proračun 1994,
s čimer so ogroženi cilji, ki naj bi jih z ustrezno politiko
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj vodilo na svojem
delovnem področju.
Ministrstvo je dodeljena sredstva poizkušalo porazdeliti zato
čimbolj racionalno, pri čemer pa dvomimo, da bo ministrstvo
lahko v ustrezni meri izvajalo stabilizacijsko politiko na
področju cen z regresiranjem in intervencijami blagovnih
rezerv, s čimer bo vprašljiv zastavljeni cilj znižanje dosežene
stopnje inflacije v lanskem letu na načrtovanih 10% v tekočem
letu.

2 Cilj dejavnosti
Nadzorstvo nad tem, kako organizacije, ki raziskujejo ali izkoriščajo rudnine ter posamezniki izpolnjujejo tehnične predpise, določbe tega zakona in druge predpise, ki veljajo za ta
dela (Uradni list SRS, št. 17/75).

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v letu 1995
posluje v spremenjenih razmerah v primerjavi z letom 1994.
Vzroki za to so v novih organih v sestavi, ki pa nimajo še
zagotovljenih materialnih pogojev v povečanju števila tržnih
inšpektorjev po reorganizaciji inšpekcijskih služb in v finančnih omejitvah zahtevka Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno po mesecih.
4. Zakonske osnove
RRI bo v letu 1995 opravljal nadzorstvo na podlagi pooblastil
in pristojnosti, ki so v skladu z ustreznimi zakonskimi akti:
- zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/
89);
- zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74,16/80 in
25/86);
- 'zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94);
- zakon o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88, 23/91);
- zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 37/87);
- zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski
vrh (Uradni list RS, št. 36/92);
- zakon o zagotavljanju sredstev za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka Mežica (Uradni list SRS, št. 5/85);
- Rudarski projekt »Zapiralna dela Rudnika kaolina Črna«
(odločba za izvajanje del po RP Ministrstva za energetiko, št.
311-01/92-150 z dne 12.2.1992);
- 'zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94);
- Delovni dogovor med RRI in RID glede razmejitve nadzora
pri izvajanju tehničnih predpisov o varstvu pri delu v smislu
zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75) in zakona
o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86) z dne 6.4.1994.

Delovna področja organov v sestavi (Urad za varstvo konkurence, Urad za varstvo potrošnikov. Urad za promocijo in tuje
investicije) ostajajo zajeta v proračunu ministrstva. S tega
vidika je potrebno tudi ocenjevati nekatera povečanja posameznih vrst odhodkov oziroma postavk, ker vključujejo nove
naloge oziroma zagotavljajo njihovo izvajanje. S tem pojasnjujemo nekatera povečanja postavk, zlasti materialnih stroškov, s katerimi bomo zagotavljali delo novoustanovljenih
uradov.
Obrazložitve proračunskih odhodkov prikazujemo po delovnih področjih ministrstva.
1. Področje trgovine
Z uveljavitvijo zakona o varstvu potrošnikov in o varstvu
konkurence ter z ustanovitvijo z zakonom predvidenih uradov
bo ministrstvo izvajalo stabilizacijsko politiko na področju
cen z omejevanjem monopolnih in oligopolnih zahtevkov po
zvišanju cen, istočasno pa podpiralo to politiko z regresiranjem in intervencijami blagovnih rezerv.
Začrtani cilji ohranitve stabilnosti cen, spremembe v zaščitni
politiki domače proizvodnje bodo zahtevali, tako kot je predvideno v proračunskem memorandumu, intervencije države
na področju regresiranja cen določenih proizvodov in še
posebej v aktivni politiki zagotavljanja blagovnih rezerv. Temu
so namenjena sredstva za regresiranje cen določenih proizvodov.
Ob dani politiki na področju kmetijstva in danih strukturnih
razmerjih, ki jih želimo zadržati na tržišču, so se sredstva
namenila za realizacijo cenovne in kmetijske politike.

* do sprejetja zakona o upravi in zakona o organizaciji na
delovnem področju ministrstev sta se prej uporabljala
veljavna ustrezna zakona.
2119 Republiški gradbeni Inšpektorat
Skupna sredstva v višini 41.272.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo;

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov

- gradbeništvo;
- proizvodnjo gradbenih proizvodov in
- izvedbo gradbenih konstrukcij.

Proračunske postavke - svetovanje in obveščanje potrošnikov, - vzgoja in izobraževanje in - primerjalno testiranje
proizvodov široke potrošnje se združujejo v eno postavko in
sicer - informiranje in izobraževanje potrošnikov ter primerjalno ocenjevanje kakovosti proizvodov in storitev. Vsebina
omenjenih treh postavk se prepleta, zato njihova združitev ne
spreminja namena, temveč pomeni le tehnično poenostavitev
pri izvajanju nalog.

2. Cilj dejavnosti
Osnovni cilj dejavnosti je zagotovitev, da so gradbeni objekti
zgrajeni v skladu s tehnično dokumentacijo o stabilnosti
objekta in njegovi varnosti glede požara, naravnih in drugih
nesreč, življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov, ali so izvedeni v skladu s predpisi, normativi in standardi,
ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji,
določenimi za gradnjo objekta na zemljišču.

Program dela sestoji iz sofinanciranja vzpostavitve mreže
svetovalnih pisarn ter svetovanja za potrošnike, izobraževalnih TV oddaj, brošur, revije za vzgojo in izobraževanje potrošnikov VIP ter primerjalnega ocenjevanja kakovosti različnih
proizvodov in storitev.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno po mesecih.
4. Zakonske osnove
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS, št. 71/94) in zakon o graditvi objektov (Uradni
list SRS, št. 34/84 in 29/86).
poročevalec, št. 17

2213 Urad RS za varstvo konkurence
Urad za varstvo konkurence bo svojo dejavnost usmeril v har54

monizacijo zakonodaje, ustrezno šolanje kadrov in sodelovanje s podobnimi tujimi institucijami.

spodbudijo pospeševanje zunanjeekonomskih odnosov,
s tem pa tudi slovensko gospodarsko rast.

Urad bo moral izdelati tudi ustrezne predpise. V primerih, ko
bo potrebno odločanje organa v upravnem postopku, si bo
moral predhodno pridobiti tudi ekspertna mnenja domačih in
tujih strokovnjakov. Zlasti to velja za primere dumpinga in
eventualnih združitev, zato je v ta namen predvidena posebna
postavka.

Slovenska strategija bo temeljila na izvozno pospeševanem
razvoju in povečevanju konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Bistveni del strategije bo namenjen
vključitvi Slovenije v mednarodne gospodarske integracije.
Glede na integracijska prizadevanja (bilateralni sporazumi
o prosti trgovini, približevanje EU in EFTA, vključitev v GATT
in WTO) bo morala biti strategija usmerjena v še večjo ekonomsko liberalizacijo in prilagajanju naše trgovinske oz.
gospodarske ureditve.

V okviru programa harmonizacije zakonodaje so predvideni
seminar-i, ki se nanašajo na konkurenčno področje (npr.
prevzemi in združitve). PHARE financira del izvedbe (predavatelji, avionski prevoz, nočnine), vendar je potrebno zagotoviti
sredstva za dodatne stroške ob izvedbi seminarjev).

Instrumenti za dosego ciljev:
- instrumenti ekonomske politike, ki so v skladu z mednarodnimi obveznostmi Slovenije;
- instrumenti neekonomske narave: zunanja mreža, gospodarski sporazumi, promocija itn.

2214 Direkcija RS za blagovne rezerve
Vzdrževanje In ureditev obstoječih objektov
Prevzeti rezervoarji za naftne derivate, ki so bili last Zvezne
direkcije za blagovne rezerve zahtevajo nujna vzdrževalna
dela (zamenjavo streh) za njihovo nemoteno uporabo.

Preostalo državno usmerjanje bo slonelo na neklasičnih
instrumentih (razen carin, katerih stopnje bo potrebno zniževati, drugi zunanjetrgovinski instrumenti postopno ne bodo
več dovoljeni).

Skladiščne zmogljivosti betonskih in kovinskih silosov za žito
je potrebno površinsko zaščititi zaradi korozijskega delovanja
agresivne atmosfere. Prav tako je potrebno zamenjati ravne
strehe podnih skladišč. S prevzemom občinskih blagovnih
rezerv se povečuje tudi obseg skladiščnega prostora, v katerem so hranjene le le. Ta dela zahtevajo zaradi nezadostnih
vlaganj v vzdrževanje znatna sredstva. Direkcija bo vzdrževala
objekt v okviru razpoložljivih sredstev.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve v okviru Vlade RS kot eden od
ustanoviteljev Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj
zadolženo za pripravo posebnih programov in pogodb za
sodelovanje med MEOR in CMSR. Po posebni pogodbi se
letno opredelijo naloge, ki jih MEOR sofinancira in ki jih zanj
opravlja CMSR.
Fakulteta za družbene vede in Inštitut za ekonomska raziskovanja že opravljata določene raziskave za MEOR, ki se v letu
1994 še niso zaključili in se bodo nadaljevale še v prihodnjem
letu, kar zahteva tudi ustrezna finančna sredstva.

Stroški prevzema in odpreme blaga
Zaradi prevzema občinskih blagovnih rezerv bo potrebno
usmeriti sredstva za obnavljanje in vzdrževanje prevzetih
občinskih blagovnih rezerv. Ocenjujemo, da bomo z načrtovanimi sredstvi izvedli le del potrebnih opravil.

Subvencioniranje obrestne mere je nujno potrebno zaradi
visokih obrestnih mer v Sloveniji, ki jih morajo plačevati naša
podjetja tudi v primerih, ko gre za izvozne posle, kar ima za
posledico njihovo nekonkurenčnost ali zmanjšano konkurenčnost v primerjavi s partnerji iz drugih držav. Glede na to,
da je cilj Slovenije povečanje izvoza tudi v prihodnjem
obdobju, je našemu gospodarstvu potrebno zagotavljati
izvozne pogoje, ki se bodo v čim večji meri lahko primerjali
s podjetji njihovih konkurentov v tujini. Instrument subvencioniranja obrestnih mer je predviden tudi v Poslovni politiki
SID, s katero je Vlada soglašala.

Gre skoraj v celoti za obveznosti iz vsakoleto na novo sklenjenih pogodb. Pogodbene vrednosti so se valorizirale, storitve,
vzdrževanje in obnavljanje rezerv so dražje, fizični obseg je
nekoliko dodatno višji, sredstva v proračunu pa so ne le
realno temveč tudi absolutno manjša.
2217 Tržni Inšpektorat RS
Doslej so bile za Tržni inšpektorat Republike Slovenije plače
s prispevki in materialni stroški planirani v okviru proračunskih postavk ministrstva kot celote. Za leto 1995 so v skladu
z zahtevano delitvijo med ministrstvom in organi v sestavi kot
novimi proračunskimi porabniki uvedene nove proračunske
postavke za Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Stroški delegacij in gospodarsko sodelovanje s tujino
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj predvideva v letu
1995 vrsto meddržavnih srečanj na ravni ministrov, kakor tudi
na ravni državnih sekretarjev.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije z vključitvijo občinskih
inšpektoratov skladno z Zakonom o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) je dodatno prevzel 100 delavcev. S tem se bo povečalo
skupno število delavcev na 139 in temu ustrezno tudi materialni stroški, stroški za plače delavcev ter prispevki. Upoštevajoč sklep Državnega zbora, ki zavezuje Vlado Republike Slovenije, da pripravi poseben program kadrovske in materialne
usposobitve Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, kar
seveda zahteva tudi ustrezno materialno podlago v okviru
proračunskih sredstev za leto 1995, tako pri planu naložb
Servisa skupnih služb Vlade za opremo in prevozna sredstva
kot v planu naložb Centra za informatiko za računalniško
podporo delu inšpekcijskih služb.

Gospodarski sporazumi, za sklepanje katerih je pristojno
naše ministrstvo, predvidevajo redno vsakoletno sestajanje
mešanih komisij in sicer izmenično v eni in drugi državi. V letu
1995 predvidevamo sestanke v okviru omenjenih mešanih
komisij z večino držav, s katerimi smo takšne sporazume
sklenili. Tovrstna srečanja se običajno opravljajo na ravni
delegacij, ki jih vodijo državni sekretarji oziroma namestniki
ministrov.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se aktivno vključuje tudi v soorganizacije poslovnih konferenc v tujini in
doma, za kar so prav tako predvidena določena sredstva.
Promocija

2. Področje ekonomskih odnosov »tujino

Po zakonu o organizaciji ministrstev je bil ustanovljen Urad za
promocijo Slovenije in tuje investicije. V zvezi z nalogami in
pristojnostmi Urada se povečuje obseg dela na področju
promocije v primerjavi s preteklim letom.

Politiko ekonomskih odnosov s tujino bo ministrstvo vodilo
na osnovi neposrednega opravljanja nalog (gospodarsko
sodelovanje, promocija) in z angažiranjem proračunskih sredstev za delno subvencioniranje obrestne mere izvoznikom.
Zunanjeekonomska strategija Republike Slovenije bo predvsem določiti okvire in izhodišča za pripravo ukrepov, ki naj

Zaradi racionalnejšega in koordiniranega delovanja posameznih ministrstev na področju promocije so potrebne nekatere
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nove aktivnosti in sicer izdelava multimedijskega orodja, izdelava izvozno uvoznega direktorija slovenskih podjetij, obveznosti, ki sledijo iz skupnega pristopa k oglaševalskim akcijam
v tujih publikacijah in časopisih, priprava osnovne promocijske literature, organizacija in najemi prostora za stalno razstavo slovenskih proizvodov v Sloveniji - Ljubljani, sofinanciranje trženjskih aktivnosti posameznih podjetij (uvajanje blagovne znamke, nastop na specializiranem sejmu), postavitev
organiziranega branžnega nastopa podjetij na specializiranih
sejmih.

Tudi v letu 1995 bo ministrstvo spremljalo revizijske postopke,
pri čemer bo potrebovalo tudi ustrezno strokovno pomoč.
Intenzivno izvajanje Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij zahteva stalno spremljanje in evidentiranje problemov, ki bodo pri tem nastali ter ustrezno sistemsko dograjevanje.
Ministrstvo bo v okviru svojih pristojnosti sodelovalo pri
sistemskem dograjevanju pogojev delovanja in poslovanja
pooblaščenih investicijskih družb.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 116. seji dne 1. decembra 1994 sprejela gradivo »Izhodišča sistema gospodarske
promocije Republike Slovenije«; v gradivu je določen institucionalni okvir tega sistema in sicer v obliki samostojne institucije, ki bo odgovorna za načrtovanje in izvajanje gospodarske
promocije Slovenije; MEOR je v gradivu zadolžen, da skupaj
z Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi eventualnimi
soustanovitelji poskrbi za ustanovitev te institucije.

Poprivatlzacijski program vzpodbujanja gospodarskega razvoja
Povečano število podjetij, katerih programi lastninjenja bodo
odobreni, bo omogočilo intenzivnejše in obsežnejše izvajanje
poprivatizacijskega programa spodbujanja gospodarskega
razvoja, s katerim smo pričeli v I. 1994 z javnim razpisom za
subvencioniranje obresti na kredite za poprivatizacijske razvojne izvozno usmerjene investicijske programe.

3. Področje lastninskega preoblikovanje podleti!

Zakon o prevzemih In združevanju podjetij

V letu 1995 bo potekalo intenzivno zaključevanje procesov, ki
jih predvideva Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij in
vrsta aktivnosti za postopno uveljavljanje sistema, ki bo urejal
ekonomske odnose v bodoče.

V letu 1995 bo potekal večji del aktivnosti pri pripravi, sprejemu in začetnem izvajanju načrtovanega zakona, ki bo urejal
prevzemanje podjetij. Izhodišča za oblikovanje zakona so bila
pripravljena v letu 1994, v letu 1995 pa bo zakonski predlog
dokončno formuliran ter predložen vladi, nato pa bo potrebno
izpeljati zakonodajno proceduro v Državnem zboru.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj bo intenzivno
spremljalo izvajanje lastninske zakonodaje in izvajalo vrsto
aktivnosti, ki mu jih le-ta nalaga. Ob tem velja poudariti, da je
bila v preteklem letu sprejeta vrsta predpisov, katerih izvajanje bo potekalo zlasti v letu 1995, v pripravi pa je še več
predpisov in njihovih dopolnil, ki nalagajo ministrstvu nove
naloge s tem v zvezi. Tu omenjamo zlasti Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, ki predvideva dodatne možnosti za poračunavanje neizplačanih plač ter izvajanje zakonov
o lastninjenju na nekaterih drugih področjih.

Ob tem bo potrebno opraviti še nekaj konzultacij s tujimi
eksperti ter proučiti določene rešitve, ki jih izvajajo s tem
v zvezi v drugih državah.
Načrtovani zakon predvideva, da mora prevzemnik pred prevzemom pridobiti soglasje določenih upravnih organov. Za
podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o lastninskem
preoblikovanju podjetij, je to Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, za kar bo potrebno usposobiti ustrezne
strokovnjake.

Posebno skrb bo potrebno nameniti odpravljanju zastojev na
področju lastninjenja, kjer bo potrebno pospešiti zlasti
postopke denacionalizacije. Ministrstvo bo to področje intenzivno spremljalo in namerava predložiti ustrezne ukrepe ter se
usposobiti za njihovo izvajanje.

Spremljanje zakona o denacionalizaciji
V letu 1995 bo vlada sprejela vrsto ukrepov za učinkovitejše
izvajanje denacionalizacije, kjer so zavezanci podjetja ter tako
prispevala k odpravljanju težav pri lastninjenju teh podjetij.
Poleg revizij, ki jih predvideva lastninska zakonodaja, so
namreč zastoji na področju denacionalizacije med glavnimi
vzroki za počasnejše lastninsko preoblikovanje.

Na področju oblikovanja in spremljanja zakonskih in podzakonskih predpisov s področja ekonomskega sistema velja
omeniti spremljanje delovanja investicijskih skladov in njihovega vpliva na področje lastninjenja, program poprivatizacijskih spodbud za olastninjena podjetja in gospodarski razvoj
nasploh, posebej pa še dopolnjevanje sistema z zakonom
o prevzemih podjetij.

Vlada bo proučila naravo problemov, ki se ob tem pojavljajo
in možnosti za sprejem dodatnih zakonskih in podzakonskih
predpisov, ki bi vzpodbudili sporazumevanje med upravičenci
in zavezanci v postopkih denacionalizacije.

Za izvedbo načrtovanega programa dela in izvajanje nalog, ki
slede iz sprejete zakonodaje, potrebujemo ustrezno proračunsko podporo. V nadaljevanju utemeljujemo obseg potrebnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvijo:

Za aktivnosti pri pripravi predpisov in za spremljanje njihovega uresničevanja, kakor tudi za sodelovanje Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj pri upravnih postopkih in poravnavah je potrebna ustrezna podpora državnega proračuna.

Lastninski certifikati

Obračunavanje in uporaba potrdil na podlagi neizplačanega
dela neto osnovnih plač

V okviru projekta izdaje lastniških certifikatov državljanov
smo v 1.1994 nadaljevali z obveščanjem državljanov o odprtih
evidenčnih računih lastniških certifikatov, pri čemer je bilo
zlasti potrebno angažiranje pri obveščanju in informiranju
Slovencev, ki živijo v tujini. Na podlagi sklepov o dedovanju
bo v letu 1995 - do predaje programske opreme Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki bo predvidoma
v mesecu maju 1995 - ministrstvo nadaljevalo s preknjižbami
sredstev in obveščanjem dedičev o novem stanju na evidenčnem računu lastniškega certifikata.

Ministrstvo vodi postopke izdajanja soglasij k izdaji potrdil
delavcem na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač,
ki jih lahko uporabljajo v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij. Na temelju veljavnih predpisov je bilo v letu 1994
izdanih 23 takšnih soglasij, kar je terjalo temeljit pregled
okoliščin, ki opravičujejo taka soglasja. Iz vloženih programov
za privatizacijo povzemamo, da bo v letu 1995 zahtevana še
intenzivnejša dejavnost na tem področju, za kar bo treba
usposobiti ustrezno službo na ministrstvu.

Spremljanje revizijskih postopkov, zakonodaje pri lastninskem preoblikovanju podjetij in zakonodaje s področja vzajemnih investicijskih skladov

Pred zaključkom leta 1994 je Vlada RS sprejela še predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij in predla-
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gala za njegovo sprejetje hitri postopek v Državnem zboru.

Uvajanje novega sistema spodbujanja regionalnega razvoja
temelji na sofinanciranju raziskovalnega projekta »Strategija,
politike in ukrepi za izvajanje skladnejšega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji«, ki ga izvaja Inštitut za ekonomska
raziskovanja iz Ljubljane, ki ob uvajanju zakona prehaja v fazo
izdelave metodologije spremljanja in analiz spodbujanja regionalnega razvoja v Sloveniji.

Ta zakon razširja krog podjetij, v katerih so delavci upravičeni
do potrdil o neizplačanem delu neto osnovnih plač in tudi
spreminja višino vrednosti teh potrdil. Ta sprememba bo
zahtevala dodatno okrepitev aktivnosti ministrstva na tem
področju in tudi dopolnitev programske opreme, ki služi
spremljanju ustreznih postopkov.

Program PHARE Cross Border Cooperation predvideva sofinanciranje pilotnih projektov za vzpostavljanje lokalnih razvojnih agencij v obmejnem območju z Avstrijo in Italijo. Ministrstvo za ekonomske odnose podpira navedeni projekt in bo
moralo v skladu s pogoji PHARE programa zagotoviti
ustrezno sofinanciranje.

2277 Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje In
privatizacijo
Skupna načrtovana sredstva, ki jih je Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju agencija) potrebovala
v letu 1995, znašajo 446,7 mio SIT; od tega so predvidevali
prihodke iz proračuna 300 mio SIT, ostalo pa prihodki iz
naslova opravljanja lastne dejavnosti. Za leto 1994 je agencija
načrtovala 371 mio SIT proračunskih prihodkov, ki so ji bili
odobreni v višini 330 mio SIT.

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki
Materialni in drugi stroški

Finančni načrt agencije za leto 1995 je izdelan na osnovi
doseženih rezultatov in ocene uspeha do konca leta 1994 ter
predvidenega obsega njene dejavnosti in rasti cen v letu 1995.
Upošteva 50 zaposlenih, kar je bilo načrtovano že za leto
1994. Dinamika zaposlovanja je bila v prvi polovici leta 1994
upočasnjena zaradi akontacij proračunskih sredstev, ki so
temeljila na izplačilih iz preteklega leta in niso dovoljevala
povečevanja stroškov na osnovi načrta iz tekočega proračunskega obdobja. Povprečno število zaposlenih je v obdobju
I—Xl/1994 predstavljalo 38,48 delavcev iz ur. Agencija je do
konca novembra 1994 zaposlila 42 ljudi in predvideva v letu
1994 še dve novi zaposlitvi. Izplačilo plač je usklajeno s sklepi
Vlade Republike Slovenije.

S 1. 1. letošnjega leta so prešli v sestavo ministrstva občinski
inšpektorji iz področja kmetijstva, gozdarstva in veterinarstva.
Sredstva na teh dveh skupinah postavk so razmejena na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano (2311), Veterinarsko upravo RS (2312), Upravo RS za pospeševanje kmetijstva (2313) in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov
in ribolov (2314). Iz predlaganih sredstev se bo pokrivalo
materialne stroške ter plače zaposlenih v omenjenih organih
ter prenesenih delavcev iz občinskih inšpekcijskih služb v pristojnost ministrstva. Sredstva za delo prenešenih inšpekcijskih služb niso bila zajeta v realizaciji proračuna MKGP za
leto 1994.
1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični
pouk

Povečani stroški najemnin so posledica najemanja dodatnih
prostorov zaradi novih zaposlitev. Pri ostalih stroških je upoštevan povečan obseg dela, saj pričakuje, da bo v letu 1995
pregledala približno 1500 programov lastninskega preoblikovanja, kar pomeni, da bo predvidoma potrebno:

Kmetijsko izobraževanje zahteva dodatno opremo in aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo učnega procesa v kmetijskih
šolah. Splošno financiranje učnih programov na podlagi
obstoječih normativov Ministrstva za šolstvo in šport ne zagotavlja pokrivanja vseh stroškov, ki nastajajo zlasti še pri
izvedbi praktičnega dela učnega programa. Sredstva bodo
namenjena sofinanciranju učnega programa v kmetijskih
šolah.

- organizirati začasne izpostave po večjih slovenskih mestih,
- občasno angažirati zunanje sodelavce.
Agencija se že nekaj časa sooča s problemom izgubljanja
usposobljenih kadrov zaradi relativno slabih delovnih pogojev. S predlaganim finančnim načrtom želi vsaj v minimalnem
obsegu zagotoviti sredstva, ki so potrebna, da ostane lastninsko preoblikovanje v Sloveniji na ustrezni strokovni ravni.

1852 Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč
Sredstva bodo namenjena za pokrivanje odškodnin in obveznosti po sodnih sklepih.

4. PODROČJE REGIONALNEGA RAZVOJA

1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo

Postavki za sofinanciranje gospodarske infrastrukture,
naložbe v kmetije in drobno gospodarstvo ne ohranjata realne
vrednosti proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja
demografsko ogroženih območij in nista v skladu z globalnimi okviri javnofinančnih bilanc za leto 1995. Postavka za
sofinanciranje inicialnih razvojnih programov, s katero naj bi
zagotovili možnost realizacije enega od instrumentov iz predloženega zakona o spodbujanju regionalnega razvoja, ohranja nominalno enak obseg kot v letu 1995.

V skladu s podpisanimi pogodbami in protokolom med MKGP
in Ministrstvom za znanost in tehnologijo v letu 1994, bomo
v letu 1995 nadaljevali s sofinanciranjem znanstveno raziskovalnega dela v kmetijstvu in gozdarstvu (CRP »Gozd« in
»Zemlja«), s sofinanciranjem organizacije strokovnih prireditev, sofinanciranjem nabave strokovne literature in drugih
aktivnosti na področju raziskovalnega dela.
1487 Strokovno raziskovalne naloge v gozdarstvu

V proceduri je predlog zakona o spodbujanju regionalnega
razvoja, ki predvideva vrsto podzakonskih predpisov (poslovnik o delovanju Sveta za regionalni razvoj, Uredbo o določitvi
območij s posebnimi razvojnimi problemi, uredbo o določitvi
načina zbiranja podatkov za spremljanje regionalnega razvoja), poleg tega bo potrebno pripraviti strokovna gradiva za
usmerjanje dela koordinatorjev na ravni upravnih enot in
izvesti regijske posvete o novem načinu vodenja regionalne
politike in spodbujanja regionalnega razvoja.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nacionalnega programa s področja gozdarstva. Skupno je potrebno za izvedbo
nacionalnega programa opraviti 51.000 raziskovalnih ur.
Predvidena sredstva na postavki omogočajo sofinanciranje
približno ene tretjine potrebnih raziskovalnih ur.
1506 Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja
prostora

Ker bo novi zakon sprejet šele v teku leta 1995, bo treba
v skladu z določili zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij izvesti natečaj za dodelitev sredstev.
Ker uvedba lokalne samouprave ukinja možnost priprave gradiv na ravni občin, bodo zato predvidoma porasli stroški
obdelave in izvajanja natečaja.

i

Raziskave so namenjene pridobitvi ocene ekonomske in ekološke upravičenosti naložb s področa celostnega urejanja na
večjih kompleksih. Slednje je potrebno dodatno pridobiti na
podlagi novega zakona o varstvu okolja, ki zahteva to presojo
za vse posege v prostor. Prav tako so te presoje tudi v skladu
s smernicami EU. Del nalog bo po dogovoru sofinanciralo
57
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Ministrstvo za okolje in prostor. Prav tako bo MKGP v letu
1995 organizator mednarodnega kongresa ARGE, ki bo
obravnaval problematiko celostnega razvoja podeželja, za kar
bo potrebno zagotoviti finančna sredstva.

točo, za zavarovanje ter za plačilo storitev, povezanih z izvajanjem obrambe pred točo.
1842 in 1851 Republiška kmetijska svetovalna služba in
Služba za kontrolo proizvodnosti v živinoreji

1429 in 1456 Strokovne naloge v rastlinski In živinorejski
proizvodnji

Večina aktivnosti teh dveh služb poteka na terenu. Sredstva
so namenjena za pokrivanje plač zaposlenih, materialnih stroškov in aktivnosti svetovalne in selekcijske službe. Kot pri
ostalih javnih službah, tudi pri teh dveh predvidena sredstva
ne bodo zadostovala za celoletno financiranje.

Sredstva so namenjena za izvajanje določb zakonskih predpisov s področja semenarstva, selekcije, kontrole proizvodnosti
in introdukcije. Za izvedbo teh nalog bodo podpisane
pogodbe s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Biotehniško
fakulteto, Veterinarsko fakulteto in nekaterimi drugimi institucijami.

2612 Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje
V letu 1995 bo MKGP pripravilo dva zakona s področja ribištva
(sladkovodnega in morskega), pripravilo nove zakone oziroma uskladilo predpise s področja kmetijstva, gozdarstva in
prehrane z zakonodajo EU, zlasti še: zakon o javnih službah
na področju kmetijstva in ribištva, zakon o semenu in sadikah,
zakon o živinoreji, zakon o vinu in o drugih proizvodih iz
grozdja in vina, zakon o namakanju, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev ter zakon o preživninskem varstvu
kmetov. Sredstva bodo uporabljena za izdelavo strokovnih
analiz in ekspertiz, potrebnih za pripravo omenjenih predpisov.
2622 Genska banka v kmetijstvu

1841 Javna gozdarska služba
Javna gozdarska služba se je na podlagi zakona organizirala
v polnem obsegu šele v drugi polovici leta 1994, zato stroški
za njeno financiranje niso bili v celoti »ajeti v realizaciji
proračuna MKGP za leto 1994. Sistemizacijo službe je potrdila
Vlada Republike Slovenije. Sredstva, predvidena v predlogu
proračuna, zagotavljajo financiranje službe v sedanjem
obsegu le za 8 - 9 mesecev.
6560 PHARE - model sadne ceste
Proračunska sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programa »Skupni življenjski prostor na obmejnem območju
z Italijo in Avstrijo«. Program bo opredelil razvojne projekte
s področja kmetijske pridelave in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah.

Sredstva bodo namenjena za ohranitev autohtonih slovenskih
pasem živine in autohtonih sort kmetijskih rastlin, kar je nujno
potrebno za razvoj selekcijskoga dela v kmetijstvu in za zaščito domačega genskega mateirala v rastlinski in živinorejski
proizvodnji.

1430 in 1457 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo
in vinogradništvo ter Vrtnarski centri - podpora

2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu

Sredstva so namenjena za sofinanciranje selekcijsko trsničarskih središč Vipava in Ormož ter sadjarskega centra Gačnik in
Bilje. V teh središčih oziroma centrih se izvajajo selekcijski
programi in vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo klonskega brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževanje
v trsnicah.

V letu 1995 se nadaljuje izvajanje programa za spremljanje
onesnaževanja tal v kmetijstvu. Izvedba le tega je nujno
potrebna zaradi vse večjih zahtev in standardov pri pridelavi
in prodaji zdravstveno neoporečnih kmetijskih pridelkov na
svetovnem in domačem trgu.
Postavke s področja subvencij

Pri vrtnarskih centrih bodo sredstva namenjena za podporo
pri izvajanju selekcijskih in oglednih poskusov na vrtnarskih
postajah in centru KIS-a v različnih klimatskih območjih
v Republiki Sloveniji.

Kmetijstvo In ribištvo
Sredstva so namenjena za regresiranje nakupa plemenske
živine (krave, prašiči, kobile, drobnica, čebelje matice), za
regresiranje nakupa kakovostnega semena in sadik (pšenice
in rži, sladkorne pese, trsnih cepljenk, krompirja, sadnih
sadik, ajde, hmelja), za pokrivanje tečajnih razlik pri kreditih
MBOR, pospeševanju prodaje kmetijskih pridelkov (promocijske aktivnosti in nastopanje na mednarodnih sejmih), za podporo pri ulovu plave ribe in za pomoč pri zbiranju mleka na
odročnih gorskih predelih. Podpora pri ceni mleka se bo
v nižinskih območjih zagotavljala le za prvo tromesečje, medtem ko se bo še nadalje podpiralo prirejo mleka na območjih
z omejenimi proizvodnimi možnostmi za kmetijsko pridelavo.

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
Sredstva se bodo uporabila za sofinanciranje pomembnih
nacionalnih projektov s področja kmetijstva, prehrane in
informacijskih sistemov. Pridobljeni podatki in informacije se
bodo uporabile za pripravo ukrepov in vodenje agrarne politike.
1489 Stroški strokovnih opravil - Poslovno združenje prehrane

Prav tako se v letu 1995 nadaljuje tudi s subvencioniranjem
naslednjih pomembnejših ukrepov:

Sredstva so namenjena za plačevanje storitev Poslovnemu
združenju prehrane Slovenije, ki za MKGP opravlja tehnične
storitve pri preverjanju zahtevkov upravičencev do interventnih sredstev, pripravi pogodb za izplačilo sredstev posameznim upravičencem ter zahtevkov za izplačevanje teh sredstev.

1443 Subvencioniranje obresti za financiranje tekoče proizvodnje
Sredstva so namenjena regresiranju obresti za tekočo kmetijsko proizvodnjo, kot pomembnemu ukrepu za zniževanje
strošov kmetijske pridelave in pritegnitev bančnih sredstev
v kmetijstvo. Ukrep se je med kmeti že močno uveljavil, saj se
obseg najetih kreditnih sredstev hitro povečuje in s tem tudi
obveznosti do regresiranja obresti. V skladu s sprejeto politiko Vlade RS bomo zniževali višino obrestne mere, za katero
se uporabljajo interventna sredstva.

1498 Konjereja in ribištvo
Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov
plemenske črede konj.
1511 Obramba pred točo
V skladu z zakonom o obrambi pred točo bo tudi v letu 1995
potekala obramba proti toči v obsegu, kot v preteklih letih.

1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živllstvu

Sredstva bodo namenjena za nakup raket za obrambo pred
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V letu 1994 smo spremenili sistem subveniconiranja investicij58

skih namenov. Od direktnega subvencioniranja investicij smo
prešli na sistem regresiranja obresti od investicijskih kreditov.
Le tega bomo nadaljevali tudi v letu 1995 in naslednjih letih,
saj na ta način dosežemo večjo racionalnost pri investiranju
v kmetijstvo in varnost vloženih sredstev, ter tako, kot pri
tekoči proizvodnji, tudi na področju investicij pritegnemo
bančni kapital v kmetijstvo. Sredstva bodo usmerjena tudi
v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo
zaposlitev odvečne delovne sile na kmetijah in s tem tudi
ohranjevanje poseljenosti podeželskega prostora ter v nekatere investicijske projekte, namenjene razvoju zadružništva.
Sredstva bodo namenjena za regresiranje investicijskih kreditov, odobrenih v letu 1994 in za nove namene, ki bodo prišli
v financiranje v letu 1995.

gozdov ter stroške za obžetev, nego mladja in gošče ter
redčenje letvenjakov.
Namesto postavk 1464 in 1465 je uvedenih 7 novih postavk.
Le-te se nanašajo na varstvo gozdov, vzdrževanje življenjskega okolja za prostoživeče živali, protipožarno varstvo na
Krasu, na sofinanciranje semenarske in drevesničarske dejavnosti, sanacijo pogorišča nad Renčami ter odškodnino za
opredelitev gozdov s posebnim namenom.
7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah
Poraba sredstev na tej postavki je povezana z obvezami Republike Slovenije do financiranja članstva v mednarodnih organizacijah. Ker je Ministrstvo za zunanje zadeve prevzelo
obveznosti samo za tiste organizacije, kjer je podpisnik Vlada
Republike Slovenije, bo MKGP prevzelo obveznosti za članstvo v preostalih mednarodnih organizacijah, ki se nanašajo
na področje kmetijstva, prehrane, gozdarstva in veterine.

1486 Izravnava stroškov pridelave - podpora gorskovlšinskemu območju
Povečanje podpor kmetijstvu na območjih s težjimi proizvodnimi pogoji za kmetijsko proizvodnjo, je v skladu s sprejeto
usmeritvijo ekosocialnega razvoja kmetijstva, opredeljeno
v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva. Ukrepi so namenjeni za pokrivanje višjih proizvajalnih stroškov pri prireji
mleka in mesa na teh območjih ter posredno s tem tudi za
povečanje dohodkov kmetij, ohranjanje poseljenosti in preprečevanje destruktivnih procesov v kmetijskem prostoru, do
katerih bi prišlo, v kolikor se ta prostor ne bi ohranjal v proizvodni funkciji. Sredstva bodo namenjena tudi za razvoj planinske paše.

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od divjadi
Sredstva so namenjena za pokrivanje škode, ki jo povzroči
divjad, ki je z zakonom zaščitena (uredba o zavarovanju
ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93).
Investicije in Investicijsko vzdrževanje
Sredstva so predvidena za izgradnjo hlevov za prašiče, ki bi
omogočili razselitev farme prašičev Podgrad v Gornji Radgoni, v skladu s sprejetim programom razselitve (postavka
1409), za podporo pri izvedbi projektov za marikulturo
(postavka 1422), za izdelavo dokumentacije CRPOV (MKGP
financira 50% delež, za izvedbo programov CRPOV (MKGP
sodeluje z 10 - 50% deležem), za podporo izgradnje ribogojnih objektov, za izvedbo projektov CRPOV (postavka 1458), za
izvedbo agromelioracijskih del (postavki 1475 in 491
- odstranitev skalnih osamelcev, ravnanje terena, odstranjevanje zarasti, manjše hidrousmeritve, ureditev poljskih poti),
za izgradnjo manjših akumulacij za potrebe namakanja
(postavka 1497), za izvedbo novih komasacij (postavka 1502),
za izdelavo nujnih analiz pri izdelavi tehnične dokumentacije
(postavka 1505), za investicije v kmetijsko infrastrukturo
(postavka 2804), za izgradnjo vinskih cest (postavka 3805).

2629 Pomoč pri pripravi blaga za zunanji trg
Preseganje uvoznih barier držav uvoznic (prelevmani, carine,
sezonske omejitve, uvozne takse), v katere izvažamo naše
kmetijske in živilske proizvode - zlasti države EU in druge
industrijske države - zaradi protekcionistične uvozne politike
teh držav, zahteva tudi v prihodnje ohranitev tovrstnih podpor. Zlasti tudi zato, ker tudi druge države izvoznice hrane
dajejo močne subvencije za izvoz svojih presežkov hrane. Ti
ukrepi ostajajo v veljavi tudi po vključitvi Republike Slovenije
v WTO.
S sredstvi na tej postavki bomo zagotovili minimalno konkurenčnost pri izvozu tistih kmetijsko prehrambenih proizvodov,
ki se kot presežki pojavljajo na domačem trgu in ki bi sicer
brez državne pomoči, povzročili velike probleme v proizvodnji
in na domačem trgu. S tem ukrepom omogočamo tudi celovito in usklajevanje ukrepov ekonomske politike pri posameznih proizvodih in tekoče uravnavanje ponudbe in povpraševanja na domačem trgu.

Uvedeni sta tudi dve novi postavki in sicer postavka 6555
»Priprava in uvajanje nacionalnega programa namakanja«, ki
bo opredeljen s posebnim zakonom in postavka 6556 »Sanacija nedokončanih komasacij«.
Izvedba komasacij je v preteklih letih skoraj povsem izostala.
Vzroki so bili predvsem v pomanjkanju sredstev in kadrov na
občinah, ki so na podlagi veljavne zakonodaje pristojne za
izvedbo postopka komasacij, zaradi zastoja pri reševanju pritožb, kot posledice pomanjkanja kadrov in finančnih sredstev
na RGU in zaradi zastoja, nastalega zaradi nejasnega lastništva na nekaterih parcelah po uveljavitvi zakona o denacionalizaciji.

6333 Pospeševanje pitanja govedi
Zaostrene razmere v govedoreji zahtevajo dodatna sredstva
za pospeševanje pitanja. Domačih telet za privez je vse manj,
predvsem zaradi ugodnih cen, ki jih dobivajo rejci pri oddaji
telet v zakol. Cene telet za zakol so bile v zadnjem obdobju
v porastu, kar je povzročalo ob stabilnih cenah pitane govedi
na domačem trgu, izgube pri pitanju in s tem praznenje
hlevov oziroma opuščanje pitanja govedi. Zaradi majhnega
števila pitancev ostaja neizkoriščena tudi krma, ki so jo rejci
v letu 1994 po dveh katastrofalnih sušnih letih (1992 in 1993),
spet pridelali v normalnem obsegu (zlasti še seno na nekaterih hribovitih območjih).

Pri postavki 6559 »PHARE - lastna udeležba« bodo sredstva
namenjena za plačilo lastne udeležbe pri projektih Phare
s področja kmetijstva in gozdarstva. Sredstva za obrambo
proti toči, postavka 6562 bodo namenjena za nakup opreme,
vozil ter drugih naprav in opreme, v skladu s sprejetim programom obrambe pred točo v letu 1995.

Sredstva na tej novi postavki bodo usmerjena za vzpodbujanje priveza telet iz domače reje in za vzrejo krav prvesnic in
vzrejo telet na podlagi mleka. S tem bi že v letu 1995 dosegli
večji interes za pitanje in porast števila privezanih telet iz
lastne vzreje.

Sredstva na postavkah 1467 in 6334 so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih s prepovedjo sečnje in v ostalih
gozdovih. Za vzdrževanje gozdnih cest je bila uvedena tudi
pristojbina, ki jo plačujejo lastniki gozdov. Sredstva iz pristojbin zadostujejo za pokrivanje okoli 35% vseh stroškov.

Gozdarstvo

Veterinarstvo

Na podlagi zakona o gozdovih bodo sredstva namenjena za
obnovo (postavki 1407 in 1411) in nego gozdov (postavki 1438
in 1441) v zasebni lasti, kot gozdov, kjer je sečnja prepovedana zaradi nedokončanih denacionalizacijskih postopkov.
S sredstvi se pokriva stroške naravne in umetne obnove

Na podlagi sprejetega zakona o veterinarski službi je
potrebno zagotoviti pogoje za delovanje javne veterinarske
službe in zdravstvenega varstva živali, ki obsega zatiranje
nekaterih izredno nevarnih kužnih bolezni, med drugim tudi
59
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Ministrstvo za promet in zveze predlaga za leto 1995 proračun
v skupni višini 33,7 mlrd SIT, od tega je 2,069 mlrd SIT
namenjenih za odplačila kreditov za železniško infrastrukturo, sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova kreditov za
prometno dejavnost Slovenskih železnic v višini 3,419 mlrd
SIT pa so predvidena v okviru proračuna Ministrstva za finance.

stekline, in sprotno diagnostično dejavnost na celotnem
območju države (postavke 1405, 1436, 4978 in 6502).
Ministrstvo za finance je s 1.1.1995 zaprlo posebni račun, na
katerem so se v preteklih letih zbirala v občinah in republiki
namenska sredstva od pristojbin in usmerjala za zgoraj navedene aktivnosti. Po podatkih veterinarskih zavodov, je znašala
v letu 1994 vrednost zbranih sredstev pristojbin 1.898 mio SIT.
Za leto 1995 ocenjujejo, da bo znašala vrednost pristojbin
2.183 mio SIT. Po zakonu o veterinarski službi je potrebno
v letu 1995 ustanoviti Veterinarski zavod Slovenije in organizirati javno veterinarsko službo. Podobno kot za javno gozdarsko službo, tudi stroški financiranja javne veterinarske službe
niso bili vključeni v realizacijo proračuna MKGP za leto 1994.
Predvidena sredstva za veterinarsko javno službo ne zagotavljajo njeno celoletno financiranje.

Predlog državnega proračuna za leto 1995
Predlog Vlade Republike Slovenije, v višini 510 mlrd SIT, je bil
oblikovan na podlagi obvez vladnih predstavnikov v Socialno
ekonomskem svetu. Ministrstvo za finance je pripravilo razrez
tega zneska, po nam neznanih kriterijih, in določilo Ministrstvu za promet in zveze 20% manj sredstev v skupnih odhodkih proračuna kot v letu 1994. Ob tem, da so se skupni
odhodki državnega proračuna v istem obdobju realno povečali za 6 odstotnih točk.

2618 in 2619 Stroški pregleda blaga, ki ga izvaja kmetijska
inšpekcija

Kriteriji Ministrstva za promet in zveze za uskladitev s predlogom Ministrstva za finance

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov preglednikov
blaga pri izvozu in za pokrivanje stroškov vzetih vzorcev
kmetijske inšpekcije, ki se nanašajo na rastlinsko proizvodnjo.

Ministrstvo za promet in zveze je pristopilo k usklajevanju
predloga proračuna za leto 1995. Notranje prerazporeditve in
oblikovanje postavk je temeljilo na naslednjih kriterijih:

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo
na železniški, pomorski in zračni promet;
na promet na notranjih vodah;
na prekladalne storitve;
na ceste in cestni promet;
na poštni in telekomunikacijski promet;
na telekomunikacijske zveze in sisteme;
na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu (Zakon
o organizaciji in delovnem področju ministrstev, Ur. I. RS št.
71/94).

1. zagotovitev varnosti;
2. zakonske obveznosti (podzakonski akti, ustanovitev Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo);
3. obveznosti iz mednarodnih sporazumov;
4. obveznosti vračanja kreditov;
5 obveznosti sofinanciranja kreditov EIB in EBRD za ceste in
železnice;
6. zagotavljanje osnovnega delovanja sistemov;
7. preprečevanje nastajanja večjih škod in sanacija;
8. vzpostavitev osnovne prevoznosti cest;
9. priprava na asociacijska pogajanja (analiza, priprava izhodišč, proučitev posledic v izogib dolgoročnim negativnim
učinkom na posamezne panoge z vidika liberalizacije in odpiranja trgov);
10. uveljavljanje interesov Slovenije v mednarodnem okolju.

V svoji organizacijski strukturi ima notranje organizacijske
enote za omenjena področja in upravne organe v sestavi;
Direkcijo Republike Slovenije za ceste, Upravo Republike
Slovenije za zračno plovbo, Upravo Republike Slovenije za
telekomunikacije, Upravo Republike Slovenije za pomorstvo
ter Prometni inšpektorat Republike Slovenije.

Rezultati usklajevanja in končne ugotovitve
Upoštevajoč navedene kriterije je Ministrstvo za promet in
zveze znižalo svoj prvotni predlog proračuna na 33,7 mlrd SIT,
oziroma brez postavk financiranja obveznosti odplačevanja
kreditov za prometno dejavnost Slovenskih železnice na 31,6
mlrd SIT. Kar predstavlja indeks 115,8 nominalnega porasta
proračuna ministrstva glede na lansko leto. To pa je manj, kot
znaša indeks porasta celotnih odhodkov proračuna Republike Slovenije v istem obdobju.

Proračun Ministrstva za promet in zveze od leta 1992 do leta
1995
Delež Ministrstva za promet in zveze ob sprejetem proračunu
za leto 1992 (brez sredstev za avtoceste) je znašal 7,93%
celotnih odhodkov proračuna Republike Slovenije. Ob zadnji
renominaciji leta 1993 je bil delež 6,67%, ob sprejetem proračunu za leto 1994 pa 6,71%. Če bi ohranili delež iz leta 1992, bi
moral znašati proračun Ministrstva za promet in zveze v letošnjem letu 40,4 mlrd SIT. Če bi ohranili delež iz leta 1993, bi bila
višina 34 mlrd SIT, če bi ohranili delež iz leta 1994, pa 33,2
mlrd SIT. Naš sedanji delež, po predlogu Vlade, znaša 28,4
mlrd SIT, to pa je v celotnih odhodkih državnega proračuna
v višini 510 mlrd SIT samo še 5,57%.

Vsako nadaljnje krčenje proračuna ministrstva posega
v enega izmed prej navedenih kriterijev, ki izhajajo iz temeljnih zakonskih pooblastil ministrstva. Razvoj področja je
v našem predlogu proračuna vsebovan samo v tisti meri,
v kateri bi neizpolnjevanje sklenjenih pogodb in prekinitev že
začetih del povzročila znatno gospodarsko škodo. Ministrstvo
za promet in zveze na podlagi navedenega ugotavlja, da je za
morebitno nadaljnje krčenje programov oziroma opustitev
navedenih postavk potrebna vladna oziroma parlamentarna
procedura.

Delež proračuna Ministrstva za promet in zveze (skupaj
s sredstvi za avtoceste) je bil v letu 1992 9,42% celotnih
odhodkov proračuna Republike Slovenije. Ob upoštevanju
enakih deležev bi moral znašati proračun ministrstva v letu
1995 v predlaganem obsegu državnega proračuna v višini 510
mlrd SIT skupaj z avtocestami 48 mlrd SIT. Po predlogu Vlade
pa znaša 28,35 mlrd SIT za ministrstvo brez avtocest in 17,2
mlrd sredstev bencinskega tolarja za avtoceste, skupno torej
45,5 mlrd SIT. Ugotavljamo, da je bilo realno v letu 1992
ministrstvu, skupaj s sredstvi za avtoceste, namenjenega več
denarja kot v letu 1995.

Polletna zamuda pri sprejemanju proračuna, glede na sezonski značaj investicij, povzroča dodatno škodo.
Vsebinska obrazložitev posameznih proračunskih postavk
2411 Ministrstvo za promet In zveze

Indeks porasta skupnih odhodkov državnega proračuna za
leto 1995 v višini 510 mlrd SIT, glede na sprejeti proračun za
leto 1994 znaša 125, indeks za ministrstvo v istem obdobju pa
znaša le 104. Ugotavljamo, da je ministrstvu v letu 1995, glede
na skupne odhodke državnega proračuna odobrenih 20%
manj sredstev kot v letu 1994.
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2 Materialni in drugI stroški
3345-403 Materialni stroški
99.464.000 SIT
Ministrstvo za promet in zveze je v letu 1994 na postavki
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3345-403 materialni stroški porabilo sredstva v višini
72.789.000,00 SIT, kar je 47% več, kot so bila odobrena sredstva v proračunu za leto 1994. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 4598-409
strokovno razvojne naloge, tako da smo obveznosti oz. realizacijo potreb iz te postavke prenesli v leto 1995, ker je bilo
nujno zagotoviti tekoče poslovanje organa. Na primanjkljaj
sredstev za materialne stroške smo opozarjali skozi celo leto
1994.

PROMET
(prometna politika) - ostalo (strokovno izpopolnjevanje...)

114 mio SIT

SKUPAJ
6254-409 Priprava podzakonskih aktov
128.309.000 SIT

Težišče dela ministrstva na zakonodajnem področju bo, že
v teku sprejemanja, še posebej pa po sprejemu področnih
zakonov, na pripravi podzakonskih predpisov in drugih
spremljajočih pravnih aktov, ki bodo morali biti pripravljeni na
podlagi teh zakonov:

V letu 1995 je treba zagotoviti dodatna sredstva ?a kritje
rednih mesečnih obveznosti iz naslova najemnin, vzdrževanja
in uporabe avtomobilov ter PTT stroškov in komunikacij,
glede na povečano število lokacij in stroškov vzdrževanja
prostorov in opreme na novih lokacijah ministrstva. Zaradi
novih lokacij so se občutno povečali stroški vzdrževanja fotokopirnih strojev, glede na povečano število računalniške
opreme in vzpostavljanja povezav pa tudi stroški vzdrževanja
strojne in programske opreme. Povečan obseg poslovanja
oziroma nalog ministrstva je zahteval nove zaposlitve predvsem na področju mednarodne dejavnosti, posledica tega so
višji stroški komuniciranja in sodelovanja z organizacijami
doma in v tujini, hkrati pa novi delavci povzročajo dodatne
stroške, kot so pisarniški material, ločeno življenje in izobraževanje.

- področje cest (19 podzakonskih predpisov)
30 mio SIT
- področje cestnega prometa(11 predpisov)
10 mio SIT
- področje železnic in železniškega prometa
50 mio SIT
(38 podzakonskih predpisov na podlagi zakona o varnosti
v železniškem prometu)
- področje zračnega prometa
20 mio SIT
(podzakonski akti na podlagi Zakona o zračnem prometu in
vpeljava mednarodnih standardov)
- pomorski promet
8 mio SIT
(26 podzakonskih aktov, od katerih jih bo 8 izdelanih v letu
1995)
- pošta in telekomunikacije
11 mio SIT
(77 podzakonskih aktov, od tega 20 v letu 1995)

3669-409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
54.705.000 SIT

SKUPAJ
(glej prilogo 10)

Ministrstvo za promet in zveze je po zakonu pristojno za
opravljanje zadev, ki se nanašajo na mednarodne odnose
v prometu. V letu 1994 smo glede na razpoložljiva sredstva
močno omejili mednarodne obveznosti, v letošnjem letu se
obveznostim ni možno izogniti, ker gre za konference na
najvišji ravni - Evropska konferenca ministrov za transport,
Alpska konvencija, Evropska unija, G24 in druge mednarodne
aktivnosti, ki vključujejo stroške prevajanja in dodatnega izobraževanja delavcev v tujini in nabavo tuje strokovne literature.

129 mio SIT

6255-409 Transportni informacijski sistem
15.914.000 SIT
Glede na trende, ki kažejo povečanje števila prevoznikov tudi
v letošnjem letu, uvajanja licenc v skladu z zakonom o cestnem prometu in problematiko na področju delitve mednarodnih dovolilnic, je treba zagotoviti sredstva za nakup računalniške rešitve za delitev mednarodnih dovolilnic v cestnem prometu.

S sredstvi na tej postavki Ministrstvo za promet in zveze
zagotavlja tudi kritje stroškov v zvezi z delitvijo mednarodnih
dovolilnic, ki bodo v letu 1995 povečani iz razloga, ker je
število avtoprevoznikov iz meseca mesec večje in je obseg
dela na tem področju močno povečan.

Po novi zakonodaji prehaja v pristojnost MPZ področje usklajevanja voznih redov, zato je treba zagotoviti sredstva za
izdelavo projektne naloge Optimizacija voznorednega
sistema avtobusnih linij v Republiki Sloveniji. Za prehodno
obdobje treh let bo potrebno Pravilnik o načinu in postopku
usklajevanja avtobusnih voznih redov najprej novelirati. Na
podlagi izdelanega projekta optimizacije voznorednega
sistema pa nato izdelati nov pravilnik, ki bo podlaga za določanje voznih redov s strani ministrstva.

5498-409 Strokovno razvojne naloge
113.389.000 SIT
Sredstva so namenjena za pripravo študij, analiz in strokovno
razvojnih podlag za pripravo nacionalnih programov na nekaterih področjih prometa in zvez ter za strokovno izpopolnjevanje delavcev doma in v tujini. Razdelitev po področjih:
- področje železnic in železniškega prometa
(Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture;
operativne naloge)
- področje zračnega prometa
(priprava dolgoročne strategije razvoja civilnega letalstva in, zaradi vključevanja v evropske
integracije, sodelovanja Republike Slovenije
v mednarodnih projektih ter sprejemanja mednarodnih standardov na področju gradnje, servisiranja in uporabe letal ter vodenja zračnega
prometa)
- področje telekomunikacij
- proučitev vpliva postopne liberalizacije, privatizacije in tarifne politike na področju telekomunikacij in poštne dejavnosti
- koncesijska pogodba za opravljanje telekomunikacijskih storitev 8 mlo SIT - področje
pomorskega prometa
(koncesijska pogodba za opravljanje pristaniških storitev)
- projekti iz ciljnega raziskovalnega programa

4 mio SIT

Ministrstvo za promet in zveze je v letu 1994 financiralo
lokalno omrežje v stavbi ministrstva na Prešernovi 23 v Ljubljani. V letu 1995 je nujno zagotoviti sredstva za nadaljevanje
projekta v smislu povezave ministrstva z drugimi sektorji in
organi v sestavi ter drugimi državnimi organi, kar bo zagotovilo hitrejše komunikacije in elektronsko izmenjavo podatkov,
koristno uporabo že instalirane lokalne mreže v skladu s trenutnimi in bodočimi informacijskimi potrebami, ter omogočilo približevanje usmeritvam Evropske unije, ki v celoti podpira globalno evropsko informacijsko družbo.

51 mio SIT
12 mio SiT

Oddajniki in zveze
102 Investicije — ostali promet in zveze
6405-471 Oddajniška mreža za zamejce (I. faza)
ni v proračunu

12 mio SIT

7 mio SIT

V proračun za leto 1995 ni uvrščena izgradnja oddajniške
mreže za zamejce, za kar je Ministrstvo za promet in zveze
prejelo vlogo za sofinanciranje prve faze v vrednosti 224,4 mio
SIT.

20 mio SIT

Prva faza obsega: Nanos - TVS 1 (pokritost Milj, del Videmske krajine in Gorice z okolico);
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nepretrgano in pravilno delovanje železniške infrastrukture,
niso pa odpravljene slabosti in kritične točke na napravah.
Glede na starost naprav je sprotno vzdrževanje le-teh nujno
in vsak dan obsežnejše. Sprotno vzdrževanje tako predstavlja
tudi edini način za zagotavljanje minimalnega tehničnega
eksploatacijskega nivoja naprav. Napake, ki se pojavijo na
napravah in jih je možno sanirati le s sprotnim vzdrževanjem
neposredno vplivajo na varen in urejen železniški promet.
Obseg in narava del pri sprotnem vzdrževanju vozne mreže in
elektroenergetskih naprav je določen v pravilnikih ( Pravilniki
212 in 213 in Republiški predpisi za vzdrževanje elektro instalacij). Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 2.

Beli Križ - TVS 1,2 (pokritost področja od Trsta do Tržiča), Sv.
gora - TVS 1,2 (pokritost Gorice z okolico);
Trstelj - TVS 1,2, RAS 1,2,3 (pokritost Gorice s širšo okolico),
Slavnik - TVS 1, 2, RAS 1, 2, 3 (delna pokritost Trsta z okolico), Kuk - TVS 1,2 (pokritost Benečije), Peč - TVS 1,2, RAS
1,2,3 (delna pokritost Kanalske doline), Stol - RAS 1,2,3
(delna pokritost Benečije).
INVESTICIJA
1. L FAZA
Nanos-TVS 1
Beli Križ-TVS 1,2
Sv. gora - TVS 1.2
Trstelj - TVS 1,2
RAS 1,2,3
Slavnik - TVS 1,2
RAS 1,2,3
Kuk-TVS 1,2,3
Peć - TVS 1,2
RAS 1,2,3
Stol- RAS 1,2,3

ZNESEK OPIS INVESTICIJE
224.400.000 ODDAJNIŠKE
MREŽE ZA
ZAMEJCE
28.000.000 povećati moć
oddajnika in dograditi
atenski sistem
58.400.000 obnovitev antenskega
sistema, zamenjava
oddainikov
33.200.000 povećati mo
oddajnikov in sanaoja
antenskega sistema
50.400.000 povećati moć
4 800.000 oddajnikov, postavitev
FM oddajnikov
dograditev
infrastrukture
14 400.000 dograditev
infrastrukture
(zgradba,
elektroener. klima)
2.800.000 dograditev
infrastrukture
elektroenergetskega
sistema
4 000.000 povećati moć
oddainikov in
antenskega
sistema.dograditi
elektroenegetski
pnkljućek
24.000.000 obnova objekta,
cesta.
elektroenergetski
pnkljućek

POSLEDICE
NEINVEST.
neporkntost Milj,
Videmske krajine in
Gonce z okolico
nepokntost Trsta do
Tržiča
nepokntost Gonce z
okolico
nepokntost Gonce z
okolico s tremi prog.

Posledice nefinanciranja v letu 1995:
Če se ne izvede, se ne zagotavlja varnosti železniškega prometa predpisane z zgoraj navedenimi predpisi.
1675-451 Sprotno vzdrževanje prog
2.793.301.000 SIT
Relativno večje povečanje sredstev namenjenih za sprotno
vzdrževanje prog, ki odstopa od pričakovanega je posledica
povečanja sredstev za vzdrževanje visokih stavb, namenjenih
za operativno odvijanje prometa kot tudi za nemoteno funkcioniranje vseh služb železniške infrastrukture. Stanje stavb, ki
so stare tudi do 150 let in se v preteklem obdobju zaradi
pomanjkanja sredstev niso vzdrževale, je tako, da so sredstva
v planiranem obsegu nujno potrebna. Omenjene stavbe so
namenjene tudi pretoku potnikov (železniške postaje), zato
slabo stanje le teh ogroža varen pretok potnikov. Predlagani
obseg sredstev za sprotno vzdrževanje je nujno zagotoviti
tudi zaradi skromnega investicijskega vzdrževanja (68 mio SIT
pri 225.922,01 m2 skupne površine stavb). Obseg in vrsta del
na sprotnem vzdrževanju prog je definirana s pravilniki (314 in
315) in Zakonom o varnosti in urejenosti železniškega prometa. Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 3.

nepokntost Trsta z
okolico
nepokntost Benećije
nepokntost Kanalske
doline
nepokntost Benećije

Posledice nefinanciranja v letu 1995:
Eventuelna neizvršitev plana sprotnega vzdrževanja ne zagotavlja varnega in urejenega železniškega prometa.

Slovenske železnice
6 Plačila storitev - železnica

4209—451 Upravni stroški
431.894.000 SIT

1673-451 Sprotno vzdrževanje SV in TK naprav
1.107.881.000 SIT

V okviru pogodbe, ki ureja medsebojne odnose glede pooblastil pri organiziranju in izvajanju vzdrževanja železniške infrastrukture in opravljanju del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo, SŽ opravljajo dela, ki so izkazana kot
stroški upravnih služb, ki se financirajo iz proračuna.

Sprotno vzdrževanje objektov železniške infrastrukture se
opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje manjših
poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih delov na signalno
varnostnih (SV) in telekomunikacijskih (TK) napravah, s čimer
se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje železniške
infrastrukture, niso pa odpravljene slabosti in kritične točke
na napravah. Glede na starost naprav in medsebojnih povezav
( ponekod tudi več kot 40 let) je sprotno vzdrževanje le-teh
nujno in vsak dan obsežnejše, saj zaradi starosti na trgu ni
možno več dobiti rezervnih delov. Sprotno vzdrževanje tako
predstavlja tudi edini način za zagotavljanje minimalnega
tehničnega eksploatacijskega nivoja naprav. Napake, ki se
pojavijo na napravah in jih je možno sanirati le s sprotnim
vzdrževanjem, nneposredno vplivajo na varen in urejen železniški promet. Obseg in narava del pri sprotnem vzdrževanju
SV in TK naprav je določen v pravilnikih (Pravilniki 400, 425,
426, 427 in 470) in spremljajočih navodilih in normativih.
Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 1.

Od skupnih načrtovanih stroškov upravnih služb v letu 1995
v višini 2.345 mio SIT odpade po merilih, ki veljajo za delitev
teh stroškov na prometno in infrastrukturno dejavnost 21,8%
skupnih stroškov ali 512,0 mio SIT.
Delež, ki odpade na infrastrukturno dejavnost je skladno
s Pravilnikom o zajemu in obračunu stroškov, ugotovljen na
naslednji način:
- ugotovljeni so načrtovani stroški področja, katerega
delavci v upravi SŽ opravljajo izključno dela za področje
infrastrukture (59 delavcev);
- ugotovljeni so stroški področij, ki delajo izključno za dejavnost prometa, to sta področji prometa in trženja (308 delavcev);
- stroški štabnih služb in ostalih področij (ekonomika,
splošne in kadrovske zadeve), stroški Upravnega odbora,
sindikati, soupravljanja delavcev in MPZ bremenijo proračunsko postavko v razmerju, med stroški plač sekcij infrastrukturne deajvnosti in prometne dejavnosti, ki v letu 1995 zanaša
23,3%;
- stroški splošnega stroškovnega mesta, kjer se evenditirajo
stroški električne energije in tekočih goriv, stroški vzdrževanja zgradbe, komunalne storitve in drugi manjši stroški, bremenijo vsako področje po velikosti prostorov, ki jih zaseda
(m2).

Posledice nefinanciranja v letu 1995:
Eventualna neizvršitev plana sprotnega vzdrževanja ne zagotavlja varnega in urejenega železniškega prometa.
1674-451 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov
660.008.000 SIT
Sprotno vzdrževanje objektov železniške infrastrukture se
opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje manjših
poškodb, ter zamenjavo manjših sestavnih delov na vozni
mreži in elektroenergetskih objektih s čimer se zagotavlja
poročevalec, št. 17

Posledice nefinanciranja v letu 1995:
Glede na to, da so predlagana sredstva v višini 434,2 mio SIT
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že bistveno nižja od načrtovanih oziroma že naknadno znižanih, bo vsako nadaljnje znižanje povzročilo vsakomesečni
izpad sredstev, saj stroškov ni mogoče zmanjšati, posebno pa
ne v kratkem časovnem razdobju. 80% stroškov predstavljajo
namreč stroški dela, preostali del pa so stroški energije in
komunalnih storitev ter drugi manjši stroški. V letu 1995 so
večji tudi vsi tisti stroški, ki nastajajo v zvezi z realizacijo
projektov, ki se financirajo iz mednarodnih kreditov.

pogodbi izplačuje SŽ mesečno v skladu z opravljenim delom
t. j. po številu opravljenih potniških kilometrov. Na tak način
se vzpodbuja interes SŽ, za čim bolj aktivni nastop na trgu
potniških transportnih storitev in s tem za pridobitev čim
večjega števila potnikov. Glede na načrtovano število potniških kilometrov na glavih in regionalnih progah SŽ v letu
1995, upoštevaje povprečno 20 % zasedenost vlakov, je bila
izračunana subvencija za 1 potniški kilometer, ki znaša 8,73
SIT, kar predstavlja 15,2 % več kot v letu 1994, vendar manj od
dejanske stopnje inflacije v preteklem letu. To pa pomeni, da
Vlada RS, z ustrezno tarifno politiko na tem področju,
posredno vpliva na povpraševanje po teh storitvah in s tem
tudi na ekonomsko učinkovitost storitev v železniškem prometu. V kolikor bo subvencija po potniškem kilometru nižja
od predlagane, bo potrebno uveljaviti ukrepe, ki so navedeni
v nadaljnjem tekstu.
Posledice neizvedbe ukrepa v letu 1995:
V kolikor bo prišlo do znižanja subvencij za potniški promet,
se z vidika zagotavljanja največjih učinkov predlaga ukinitev
celotnega potniškega prometa na posameznih stranskih progah, pri čemer naj se pri odločanju o ukinitvi upoštevajo
naslednji kriteriji:

4210-451 Sploini stroikl
208.075.000 SIT
Skladno s Pravilnikom, ki ureja zajemanje in obračun stroškov ločeno za dejavnost prometa in infrastrukture tudi
splošni stroški SŽ bremenijo vsako od dejavnosti neposredno
ali pa po ključu, ki ga predstavlja razmerje plač sekcij infrastrukturne dejavnosti v skupnih plačah vseh sekcij (23,3%).
Večji stroški, ki bremenijo infrastrukturno dejavnost so: stroški zdravstvenih storitev, stroški izobraževanja, stroški štipendiranja, stroški bančnih storitev in plačilnega prometa, vzdrževanje računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in drugi manjši stroški. Za vse te stroške so
v prilogi podane obrazložitve.

-

Posledice nefinanciranja v letu 1995:
Znižanje sredstev iz potrebnih 309,2 mio SIT na 209,2 mio SIT
bo povzročilo vsakomesečni izpad sredstev za te namene, saj
sprememba razmerij, ki so opredeljena s Pravilnikom ni
mogoča. Ob dejstvu, da so navedeni stroški fiksni in že
določeni, bi vsako zmanjšanje sredstev povzročilo izgubo
v poslovanju dejavnosti.

število potnikov na vlakih,
delež železnice v prevozu dnevne migracije,
cestne povezave,
možnost nadomestila železniškega prevoza z avtobusnim,
prihranki na železniških vozilih in osebju,
stroški.

Na podlagi izkušenj iz preteklih let je namreč ugotovljeno, da
ukinitev posameznih vlakov ne daje pravih rezultatov, ker:

4211-451 Zavarovalne premije
183.015.000 SIT

- ni več celovite ponudbe,
- prihranki na vlečnih vozilih in stroški v tej zvezi so minimalni, se praviloma lahko ukinejo vlaki izven konic prevozov,
potrebna vozna sredstva pa definira konica prevozov,
- ponudba storitev se poslabša na celotnem območju SŽ,
- prihranki na stroških dela so minimalni.

V predlogu načrta za leto 1995 je bila načrtovana višina
zavarovalnih premij za osnovna sredstva v višini 375 mio SIT,
od tega za objekte infrastrukture 184 mio SIT. V tem času so
pogajanja z zavarovalnico Triglav še potekala, tako da načrtovani znesek še ni bil dokončen.
V letu 1994 (kakor tudi v celem zadnjem desetletju, z izjemo
leta 1993) je bil dosežen negativen zavarovalno tehnično
rezultat. Občuten je bil porast škod na sredstvih infrastrukture, kjer je prišlo do obsežnejših škod zaradi neurja in udarca
strele. Glede na to načrtovan znesek zavarovalne premije
v letu 1995 ne bo zadostoval, saj zavarovalnica zahteva za leto
1995 premijo v višini 600 mio SIT od tega odpade na zavarovanje objektov infrastrukture 295 mio SIT.
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Posledice nefinanciranja v letu 1995: Stroški zavarovalnih
premij so kar za 111 mio SIT večji od predvidenih proračunskih sredstev. Zaradi tega se bo potrebno z zavarovalnico
dogovoriti za nove zavarovalne pogoje, s tem pa tudi višjo
stopnjo rizičnosti, kar bo vplivalo na poslabšanje poslovnega
rezultata dejavnosti.
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5196—453 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu
5.171.989.000 SIT
Skladno s stopnjami rasti obsega dela, ki izhajajo iz predloga
Poslovnega načrta za leto 1995 je predvideno, da bodo SŽ
v letu 1995 prepeljale 13,2 mio potnikov in opravile 595,4 mio
potniških kilometrov.
Po določilih zakona o reorganizaciji poslovanja in lastninskem preoblikovanju SŽ država, v skladu s sprejetim voznim
redom, subvencionira opravljanje potniškega prometa, tako
da pokriva SŽ razliko, ki se pojavlja med stroški in dohodki od
prodaje voznih kart pri opravljanju te dejavnosti.

Na podlagi tako opredeljenih kriterijev predlagamo naslednje
zaporedje stranskih«prog, ki pridejo v poštev za ukinitev
potniškega prometa:
Tabela 1:
Dolžina proge v Prihranki zaradi Prihranki zaradi Prihranki pri
Prog«
km
u k i n i t v a ukinktve vsega vzdrževanju
infrastrukture
pot niikaga prometa
prometa
118
44
Ormož - Murska
Sobota
Prvačina •
8
32
15
26
Ajdovičina
Manbor - Pravalja
123
187
82
92
Cd j« - Valenje
41
86
124
135
Novo masto 49
137
158
62
Matlika
Savnica - Trebnja
31
40
58
79
Nova gonca 41
63
379
147
Sežana
Manbor - šantilj
18
19
Strani® • I meno
67
674116
Pivka - Ilirska
24
39
Bistrica
Divača 83
41
37
22
RakHovec
320
Jesenic* - Nova
89
178
211
Gonca
138
103
Grobeino 36
122
Strania/Rogatac
128
Grosuplje49
25
•
Kočevie
181
skupai odpravnin
222
401
1.176
Skupaj
1.016
1.414
1.015
neto učinki (v mw
794
1.013
SIT)
Iz podatkov, podanih v tabeli 1, je razvidno, da omogoča
ukinitev potniškega prometa na stranskih progah prihranek
v višini 1.016 mio SIT. Zaradi ukinitve potniškega prometa
nastane višek 398 delavcev, za kar bi bila potrebna dodatna

Tarife v železniškem potniškem prometu, ki jih določa Vlada
RS, so praviloma nižje kot v javnem avtobusnem prometu,
tako da s prihodki ta dejavnost le do približno ene tretjine
pokriva stroške poslovanja. Subvencije se po posebni
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Predvidena je nabava progovzdrževalnih strojev, drobnotirne
mehanizacije, opreme in instrumentov za vzdrževanje SV in
TK naprav ter vozne mreže, računalniške opreme ter ostale
drobne opreme (vrednost posameznega osnovnega sredstva
presega 500 ECU, njegova življenjska doba pa je daljša od
enega leta). Tu gre predvsem za posodobitev zastarele in
amortizirane opreme. Glede na vsesplošno zastarelost nivoja
opremlljenosti infrastrukturnih sekcij, so bile skupne potrebe
le-teh za leto 1995 ovrednotene na znesek SIT 700,00 mio.
Izbor najnujnejše opreme je naredila strokovna služba infrastrukture, na podlagi predlogov sekcij (Priloga 7 - Seznam
opreme).

proračunska sredstva v višini 222 mio SIT. Neto učinek ukinitve potniškega prometa, ki se odraža v znižanju postavke
subvencij, bi tako znašal le 794 mio SIT.
V primeru popolnega zaprtja navedenih stranskih prog, bi se
znižali stroški vzdrževanja železniške infrastrukture in še
dodatno stroški prometne dejavnosti, zaradi ukinitve tovorega prometa. Prihranki po tej varianti bi znašali 2590 mio SIT.
Ob tem bi nastal višek delavcev (v dejavnosti infrastrukture
288 delavcev in v dejavnosti prometa 716 delavcev), pri čemer
bi znašala potrebna sredstva za odpravnine 569 mio Sit. Neto
učinek po tej varianti bi znašal 2028 mio SIT in bi se odražal
v znižanju postavke vzdrževanje infrastrukture in subvencij
v potniškem prometu.

Posledice v primeru neizvedbe investicij:
Oprema sekcij je v tesni povezanosti s kakovostno in racionalno izvedbo sprotnega in investicijskega vzdrževanja
železniške infrastrukture, zato so posledice izpada the sredstev direktno povezane s potrebno hitrostjo in kvaliteto izvajanja del na obravnavanem področju. Ker je obstoječa oprema
sekcij že zelo zastarela in v veliki meri omejeno uporabna, je
npr.: brez sodobnih merilnih instrumentov onemogočeno
predpisano vzdrževanje pretežnega dela signalno varnostnih
in telekomunikacijskih naprav, kar posledično povzroča
daljše zastoje in bistveno znižuje predpisani nivo varnosti
v prometu. Podobno velja za druge naprave, ki jih vključuje
investicija.

5197-453 Subvencioniranje storitev v tovornem prometu
198.929.000 SIT
Glede na načrtovan obseg kombiniranega tovornega prometa
v letu 1995, so v tej dejavnosti predvideni naslednji prihodki in
direktni stroški, ter negativna razlika:
Načrtovan
1. Prevoz konteinenev
Manbor m. - Kooer

Skupaj (1+2)

3.000 TE U
1.000.TEU
11 000TEU
12.000
kam tonov

Direktni
Prihodki stroški

Razlika

Razlika
za enoto

19 663 48.147 -28.284 -9.428
9 932 21.166 -11.234 -11234
64 568 270248 -185.680 -16.880
62.400 90.468 -28.068
176.763 430.029 -253.266

2932—471 Projektna dokumentacija
234.736.000 SIT
Spisek projektov se nahaja v prilogi 8

-2.339

3561 -471 Sanacija plazu Orehovo - odprava počasnih voženj
69.625.000 SIT

Posledice nefinanciranja v letu 1995:
Predvidena proračunska sredstva v višini 200,0 mio SIT ne
pokrivajo razlike, ki nastaja med prihodki in zgolj direktnimi
stroški, zato bi še nadaljnje znižanje sredstev imelo za posledico ukinitev oprtnega vlaka. Zmanjšanje subvencij za prevoze kontejnerjev pomeni povišanje cen prevoza in zaradi
tega preusmeritev tokov kontejnerjev v druge konkurenčne
luke.

Prvi znaki premikov terena na območju med železniško progo
Dobova-Zidani most in lokalno cesto Sevnica - Breg so bili
zabeleženi 21. 12. 1993, v večjem obsegu pa se je plaz prvič
sprožil 27.12.1993. Lokalna cesta je zaprta (pogreznjena za
1 m), na železniški progi je uvedena počasna vožnja 10 km/h,
ker se del plazu naslanja na progo. Ob vsakem dežju so
zabeleženi premiki tudi do 10 mm dnevno. Jarek ob železniški
progi je povsem stisnjen, ob morebitnem večjem zdrsu ali
hipni porušitvi pa se na progo lahko vsuje od 2000 do 3000 m3
materiala, lahko pa povzroči tudi zrušitev trupa proge v reko
Savo, posledica pa bi bila zaprtje proge Zidani most - Ljubljana. S sanacijo smo pričeli v letu 1994, ko je bilo preko
interventnih sredstev za elementar zagotovljeno SIT 33,0 mio,
za dokončanje pa je potrebno zagotoviti še SIT 70,0 mio.
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2917-471 Remont Mirna peč - Trebnje (5,9 km)
104.438.000 SIT
Zgornji ustroj je bil obnovljen pred 28 leti s starorabnimi
tirnicami in drobnotirnim materialom in je v celoti dotrajan.
Potrebna je obnova zgornjega ustroja z novimi lesenimi pragi
ter rabljenimi tirnicami S49 in delna obnova spodnjega
ustroja. Drobnotirni material bo deloma nov, deloma rabljen.
Presejana bo gramozna greda in dopolnjena z novim tolčencem. Na celotnem odseku je zmanjšana hitrost s 65 km/h na
40 km/h, za obnovo pa je izdana tudi odločba Prometnega
inšpektorata RS št. 349/566/92/PA od 13.08.1992 in pripadajoča podaljšanja. Obnova tega odseka proqe je izpadla v letu
1993, kljub argumentom, ki jih je navajala ŠŽ, v letu 1994 pa je
bilo zagotovljeno le del potrebnih sredstev (SIT 62,50 mio),
s katerimi je bil nabavljen del potrebnega materiala (leseni
pragi, del pričvrstilnega pribora). Da bi bilo moč izvesti obnovitvena dela zgornjega ustroja odseka Mirna peč - Trebnje na
progi Ljubljana - Metlika, je nujno potrebno zagotoviti še SIT
105,00 mio.

Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V nasprotnem lahko pride do porušitve nove nezasidrane
pilotne stene in posledičnega zaprtja proge Zidani most
- Dobova.
4216—471 Sanacija podpornega zidu Šentvid, km 60+460
proge Lupinjak - drž. meja (nadaljevanje)
4.973.000 SIT
Zid je ob železniški progi Lupinjak - Grobelno na postajališču Šentvid. Vidno je poškodovan v dolžini 95 m, mestoma
prelomljen in deformiran. Prestrme brežine za njim, prepojene z vodo, predstavljajo prevelike pritiske na zid, ki ni bil
ustrezno dimenzioniran. Z nadvišanjem, sidranjem, dodatno
armirano-betonsko oporo, ter ureditvjo odvodnjavanja bo
dosežena stabilnost in varnost zidu. V letu 1994 pričeta investicija (15 mio SIT) se nadaljuje in bo končana v letu 1995.
Potrebno je še SIT 5,00 mio sredstev za dokončanje tega
posega in odpravo potencialne nevarnosti.

Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V primeru neizvedbe te investicije se bo počasna vožnja 40
km/h nadaljevala oz. celo zmanjšala na 20 km/h na dolžini 6,5
km. Kot kažejo rezultati meritev izvedenih v letu 1994 z merilnim vozom, obstaja realna nevarnost, da bo potrebno, če se
obnovitvena dela ne izvedejo progo zapreti.

Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V primeru nezagotavljanja predvidenih sredstev bo že začeta
investicija ustavljena, zaradi ogrožanja prometa pa bo uvedena počasna vožnja.

2926-471 Oprema sekcij za vzdrževanje železniške infrastrukture
164.116.000 SIT
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4233—471 Podhod na postaji Ljubljana — nadaljevanje
34.813.000 SIT
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Investicija v podaljšanje podhoda za pešce na postaji Ljubljana je bila pričeta v letu 1994, dokončana bo v letu 1995.
Obstoječi podhod se podaljša v obe smeri tako, da potniki pri
dostopu na perone ne prečkajo več tirov. Podaljšanje podhoda istočasno pomeni novo pridobitev za mesto, ker ta
povezuje novo naselje v Zupančičevi jami s centrom mesta.
Zato je mesto tudi soinvestitor podhoda. Skupna vrednost
naložbe znaša SIT 405,00 mio, od tega je Mesto Ljubljana
zagotovilo SIT 305,00 mio, SŽ pa SIT 100,00 mio, od tega je
bilo v letu 1994 v okviru proračunskih sredstev zagotovljeno
SIT 65,00 mio, v letu 1995 pa je za dokončanje projekta
potrebno zagotoviti SIT 35,00 mio. Predvidoma bodo dela
končana do 30.06.1995. V letu 1994 je bila sklenjena pogodba
v višini SIT 100,00 mio z že pridobljenim soglasjem MF za
celotno vrednost pogodbe, ki odraža dinamiko izvajanja in
financiranja kot je navedeno zgoraj.

1994 za nabavo materiala porabljeno 178,00 mio SIT, tako da
za leto 1995 potrebujemo še SIT 100,00 mio za dokončanje
vseh del. Predlaga se zaključek remonta z delno starorabnim
materialom, za kar so potrebna sredstva v višini SIT 100 mio,
ali pa zaprtje proge. Posledice v primeru neizvedbe investicije: V primeru, da se investicija ne izvede se bo počasna
vožnja 20 km/h nadaljevala, kar praktično pomeni ukinitev
potniškega prometa.
6407-471 Odprava Odločb PIRŠ
79.572.000 SIT
Ta sredstva so predvidena za odpravo pomanjkljivosti na
progovnih in SVTK napravah, za katere je Prometni inšpektorat RS izdal odločbe.
6415-471 Postajno poslopje LJubljana — nadaljevanje sanacije, I. faza
149.197.000 SIT

Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V primeru nedokončanja projekta je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva, tako za zavarovanje objekta, v smislu zagotovitve varnosti potnikov, kakor tudi prometa, ki bi bistveno
presegala znesek potrebnih sredstev za dokončanje objekta.

Poslopje ljubljanske železniške postaje je staro 147 let. Obnovitvena dela izpred nekaj let so bila, zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev prekinjena, s tem, da je ostal podprt
z mehanskimi sredstvi strop v glavni postajni dvorani, in
predstavlja veliko nevarnost in verjetnost poškodovanja, saj
se dnevno skozi postajo giblje približno 8000 ljudi. Izdelani so
projekti za statično sanacijo objeka, ki je bil delno poškodovan oz. razrahljan ob potresu v letu 1985. Projektanski predračun sicer znaša 1000 mio SIT, skozi proračun pa je potrebno
zagotoviti vsaj najnujnejša sredstva za statično sanacijo
objekta v višini SIT 150 mio.

4239-471 Postaja Celje - nadaljevanje
44.759.000 SIT
Zaradi varnosti prometa v železniškem vozlišču Celje je
potrebno izvršiti zavarovanje določenih voznih poti predvsem
v postaji Celje-Čret. Ob modernizaciji SV naprav na potniški
postaji Celje v letu 1993 in 1994, ta dela niso bila izvršena.
Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V primeru, aa te investicije ne bo, bo modernizacija vozlišča
Celje ostala nedokončana in bo kljub velikim vloženim sredstvom v preteklih letih obstajala potencialna nevarnost izrednih dogodkov (rezanje kretnic).

Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V kolikor se ta sredstva ne zagotovijo bo potrebno zapreti
potniški del postajne zgradbe.

4388-471 Podvoz Laško - nadaljevanje
19.893.000 SIT
Nadaljevanje in dokončanje konstrukcije podvoza v km
516+089 na progi Zidani most - Šentilj (nadaljevanje del iz
leta 1994), je skupna naložba Direkcije RS za ceste in SŽ, pri
čemer bo odpravljena počasna vožnja preko podvoza na
magistralni železniški progi in odpravljeno ozko grlo na magistralni cesti M10. Za dokončanje objekta je nujno potrebno
zagotoviti predlagani zesek SIT 20,00 mio.
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Posledice v primeru neizvedbe investicije:
Glavni investitor podvoza je Direkcija RS za ceste, pri čemer
je SŽ udeležena le z zgoraj navedenim zneskom. V primeru,
da postavka izpade iz plana ne bo dokončana že pričeta
investicija, katera je bila 80% izvedena v letu 1994.

Posledice neizvedbe v letu 1995:
V primeru, da se investicijsko vzdrževalna dela na vozni mreži
elektroenergetskih objektih v letu 1995 ne bi izvajala, ali bi se
izvajala v omejenem obsegu, bi to imelo predvsem naslednje
posledice:

4400-471 Lastna udeležba pri kreditih EBRD, EIB
1.414.672.000 SIT

- trganje vozne žice (s potencialno nevarnostjo za porušenje
voznega omrežja, če se to zgodi pri prevozu vlaka);
- poškodbe vozne mreže zaradi udara strele pri neustrezni
ozemljitvi;
- izpade napetosti v primeru zmanjšanega investicijskega
vzdrževanja elektronapajalnih postaj.

1662-478 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov
165.608.000 SIT
Potrebna investicijska vzdrževalna dela za vozno mrežo in
elektro napajalne naprave so določena s sledečimi pravilniki
(Pravilnik 212 in 213) in stanjem omenjenih naprav. Podrobni
podatki o obsegu del so podani v Prilogi 4.

Znesek predstavlja 16,25% od skupno načrtovanih investicij
v letu 1995, ki se izvajajo v okviru »SŽ Projekta« v skladu
z dinamiko izvajanja projekta. Sredstva so namenjena za
financiranje pripravljalnih del ter spremljajočih storitev ter
zagotovitev dela sredstev za financiranje projekta po posameznih pogodbah sklenjenih na osnovi mednarodnih licitacij,
(glej prilogo 9)

Zgoraj navedeni izredni dogodki naposredno ogrožajo varnost železniškega prometa (pretrganje vozne žice ali porušitev mreže), v najblažjem primeru pa povzročajo ogromne
zamude vlakov in eventualne dodatne počasne vožnje.

4905-471 Remont Imeno - Stranje (10,4 km)
99.464.000 SIT

1664-478 Investicijsko vzdrževanje SV In TK naprav
312.219.000 SIT

Proga je bila zgrajena leta 1959. Leta 1992 je bilo obnovljeno
2.400 m tira, leta 1993 pa še 1.174 m proge. Ker je na neobnovljenom
delu proge, v dolžini 10,4 km - sistem Xa, tirnice 35
kg/m1 že povsem dotrajan, je vzdrževanje postalo nemogoče,
zato je potrebno izvesti generalni remont. Uvedena je
počasna vožnja s 65 km/h na 20 km/h, za sanacijo pa je izdana
odločba Prometnega inšpektorata RS pod št. 349/263/92 PA
od 24.04.1992, s pripadajočimi podaljševanji, zadnje izteče
30.05.1995. Remont bo izveden s starorabnim tirnim materialom, enako kot remont Mirna peč - Trebnje (pozicija 2917).
Od skupne investicijske vrednosti SIT 278,00 mio je bilo v letu

Potrebna investicijska vzdrževalna dela za SV in TK naprave
so določena z sledečimi pravilniki ( Pravilniki 400, 425, 426,
427 in 470) in stanjem omenjenih naprav. Podrobni podatki
o obsegu del so podani v Prilogi 5.
Posledice neizvedbe v letu 1995:
V~primeru, da se investicijsko vzdrževalna dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah v letu 1995 ne bi
izvajala v omenjenem obsegu, bi bila zaradi narave teh naprav
neposredno ogrožena varnost prometa, v posameznih prime65
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rih, na stranskih progah pa tudi njegova ukinitev. Gre v največji meri za izjemno zastarele SV in TK naprave različnih
proizvajalcev. Naprave se več ne proizvajajo, za njihovo vzdrževanje pa ni potrebnih rezervnih delov. Te moramo pridobiti
iz že izgrajenih naprav, jih prilagajati na novo stanje in posvečati permanentno pozornost njihovi eksploataciji.

Sredstva bodo namenjena za pokrivanje klasičnih materialnih
stroškov komunalnih storitev, elektrike, pisarniškega materiala, drobnega inventarja, naročnine, bančnih in PTT storitev,
ter zavarovanja.
3823—409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
679.000 SIT

Alternativa temu minimalnemu obsegu vzdrževanja je sukcesivno zapiranje posameznih delov stranskih prog in postaj, na
magistralnih progah pa bi izpad investicijsko vzdržanih del
pomenil zmanjšanje varnosti prometa, dodatne počasne vožnje, povečanje števila osebja za ročno zavarovanje prometa
na posameznih mestih, povečanje zamud in s tem bistveno
znižanje kvalitete železniških storitev.

Ta sredstva so namenjena za sodelovanje v mednarodnih
organizacijah razen članarin, ki jih krije MZZ ter za nabavo
tuje strokovne literature.
6 Plačila storitev

1665-478 Investicijsko vzdrževanje prog
733.650.000 SIT

7664-451 Vzdrževanje pomorskih objektov in opreme - varnost plovbe
14.920.000 SIT

Investicijsko vzdrževanje prog obsega večja vzdrževalna dela
pri zamenjavi elementov zgornjega ustroja in sanaciji spodnjega ustroja prog, ki zagotavljajo normalno delovanje sredstev in naprav v času trajanja njihove življenjske dobe. Dela se
opravljajo le delno v lastni režiji, večji del predstavljajo storitve drugih izvajalcev. V okviru investicijskega vzdrževanja
opravljamo dela, ki jih lahko v grobem ločimo v štiri sklope:

Sredstva so namenjena za plačevanje že prevzete pogodbene
obveznosti vzdrževanja svetilnikov na pomorskih plovnih
poteh, pogodbena dela, vzdrževanje telekomunikacijskih
naprav, vzdrževanje in dopolnitev opreme ter povezav za
informatiko.
13 Investicije in investicijsko vzdrževanje

1. Investicijsko vzdrževanje spodnjega ustroja
2. Investicijsko vzdrževanje zgornjega ustroja
3. Investicijsko vzdrževanje mehanizacije
4. Investicijsko vzdrževanje zgradb.
Podrobni podatki o obsegu del so podani v Prilogi 6.

3830-474 Oprema za varnost pomorskega prometa
4.973.000 SIT
Sredstva bodo porabljena za nabavo prenosnih sprejemno-oddajnih radijskih postaj in pagerjev (9) za pripravljenost
delavcev na domu. Radijske postaje potrebujejo pomorski
inšpektorji za komunikacijo z Upravo RS za pomorstvo
(URSP) in z ladjami. Inšpektorji in nadzorniki zaposleni v sektorju za varnost plovbe lahko kvalitetno skrbijo za varnost le,
če so ustrezno opremljeni.

Posledice neizvedbe v letu 1995:
V primeru, da se investicijsko vzdrževalna dela v letu 1995 na
progah ne bi izvajala v že omenjenem obsegu, bi nastale
naslednje posledice:
- uvedba dodatnih počasnih voženj in s tem povezani: povečani stroški, zmanjšanje kvalitete storitev, zmanjšanje obsega
dela in prihodka in v skrajnem primeru tudi zaprtje posameznih stranskih prog; kot se je v letu 1994 že dogajalo, bo zlasti
na stranskih progah zaradi dezinvestiranja v preteklem
obdobju prihajalo do uvedbe počasnih voženj v takem
obsegu, da promet na teh progah ne bo več smiseln in bo
potrebno progo zapreti, (npr.: v letu 1994 uvedena počasna
vožnja 20km/h na 10 km odseku proge Imeno-Stranje ali
enomesečno zaprtje proge za potniški promet Metlika-Črnomelj);

Nadzor pomorskega prometa in vodenje ažurnih evidenc prihodov ter odhodov tujih in domačih plovil je ob povečanem
obsegu prometa na naši obali možno zagotavljati le
z ustrezno računalniško opremo. URSP mora Mednarodni
pomorski organizaciji, katere članica je tudi naša država,
letno posredovati poročila o nepravilnostih na ladjah po
državni pripadnosti, podatke o zadržanih ladjah, nesrečah in
o onesnaženju morja in obale. Na novo ustanovljena URSP
prevzema tudi obveznosti s področja razvoja in nadzora pristaniške infrastrukture. Glede na to, da je v letu 1994 bilo
nabavljene le del potrebne računalniške opreme, je ob prevzemu novih obveznosti in za zagotavljanje predpisanega nadzora varnosti pomorskega prometa potrebna dopolnitev te
opreme v tekočem letu.

- zmanjšanje mednarodno deklarirane osne obremenitve na
posameznih progah pomeni omejitev nakladanja vagonov,
posledica tega pa je izguba - preusmeritev mednarodnega
tranzitnega tovora, povečanje stroškov in izpad prihodka.

Posledice v primeru neizvedbe investicije:
V kolikor navedena oprema ne bo nabavljena, URSP ne bo
mogla ustrezno opravljati dela na področju zagotavljanja varnosti pomorske plovbe kot to določajo domači in mednarodni
predpisi, prav tako pa tudi ne bo mogla uresničevati in nadzorovati zagotavljanja javnega interesa pri gospodarjenju s pristaniško infrastrukturo.

6406-471 Elementar
99.464.000 SIT
Na osnovi izkušenj iz preteklih let, da se v to postavko alocirajo sredstva predvidena in potrebna za sanacijo posledic
nepričakovanih elementarnih in drugih izrednih dogodkov
(plazovi, poplave ). Predlagamo, da se sredstva v ta namen
vodijo kot posebna postavka v MPZ in koristijo ob nastanku
takega dogodka.

3826-478 Objekti in naprave za varnost plovbe In pomorskega prometa
4.973.000 SIT

2412 Uprav« RS za pomorstvo

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ima za investicijsko
vzdrževanje navedenih objektov, v soglasju z Ministrstvom za
finance, sklenjeno pogodbo s podjetjem SIRIO. Investicijsko
vzdrževanje vključuje obnovitvena dela na svetilnikih (zamenjave leč in svetilnih naprav itd.). Plovila plačujejo letno za
uporabo objektov za varnost plovbe cca. 1,2 mio USD. Ta
finančna sredstva se v celoti stekajo v integralni proračun.

2 Materialni in drugi stroški
Predlog proračuna za Upravo Republike Slovenije za pomorstvo za leto 1995 ni primerljiv s proračunom 1994, ki se je
nanašal na Pristaniško kapitanijo Koper. Razlog za neprimerIjivost je v bistveno širšem delovnem področju novega upravnega organa, v katerem kapitanija predstavlja le enega izmed
sektorjev.

Posledice neizvedbe investicije:
V kolikor investicijsko vzdrževanje ne bo opravljeno, bo ogrožena varnost pomorskega prometa in kot posledica tega bo
potrebno uvesti ukrep omejitve prometa v nočnem času.

3363-403 Materialni stroški
21.852.000 SIT
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2413 Uprava RS za zračno plovbo

cij (sedaj 14) in 48 samostojnih izvajalcev in delavcev
v upravno prometnem sektorju (sedaj 17), če pri tem ne
upoštevamo trenutnega števila pripravnikov. Razliko (171) je
nujno potrebno dodatno zaposliti v naslednjih dveh letih in
izšolati v petih letih, ker potrebne strokovne izobrazbe ni
mogoče pridobiti v rednih šolah in univerzah.

2 Materialni in drugi stroiki
3421-403 Materialni stroiki
34.043.000 SIT
Ta postavka zajema vse stroške delovanja uprave brez sektorja za vodenje zračnega prometa. Materialne stroške je
potrebno voditi ločeno zaradi izračuna enote storitve kontrole
letenja, ki se zaračunava na podlagi Uredbe o pristojbini za
uporabo naprav in storitev kontrole letenja. Postavka se glede
na leto 1994 bistveno ne spremeni.

30% stroškov šolanja strokovnega osebja se pokriva iz proračuna RS, 70% pa iz programa PHARE, ki ga za to področje
vodi Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol).

3745-409 Drugi odhodki za delo na drugih področ|ih
4.390.000 SIT

Predlagane investicije bodo omogočile vodenje zračnega
prometa v skladu s standardi in priporočeno prakso Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), razvojnimi
načrti Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) ter
programi in standardi Evropske organizacije za varnost
zračne plovbe (Eurocontrol), še posebej Evropskim programom harmonizacije in integracije kontrole zračnega prometa
- EATCHIP, ki že na sedanji stopnji znižuje stroške ter povečuje varno in tekoče odvijanje zračnega prometa.

102 Investicije

Ta postavka zajema vse stroške sodelovanja in dela v mednarodnih organizacijah civilnega letalstva kot so ICAO, ECAC,
JAA, Eurocontrol in druge, razen članarine, ki se plačuje iz
postavk Ministrstva za zunanje zadeve.
3815—404 Materialni stroiki vodenja zračnega prometa
209.230.000 SIT

Investicije so potrebne na vseh področjih navigacijskih služb
v zračnem prometu, kar je posledica prevzema državnih nalog
na tem področju.

Ta postavka zajema vse stroške vodenja zračnega prometa in
v zvezi z vodenjem zračnega prometa. V decembru 1994 so
znašali fiksni stroški infrastrukture in organizacije vodenja
zračnega prometa 17.335.859,00 SIT. V letu 1995 bodo v novi
območni kontrolni center zračnega prometa prenešene vse
funkcije kontrole zračnega prometa. Nova struktura mednarodnih zračnih poti bo povečala število letalskih operacij in
s tem v zvezi tudi stroške. Zaradi vojne v Bosni in Hercegovini
še vedno poteka izredno zmanjšan promet v zračnem prostoru Republike Slovenije, ter zaradi tega ni mogoče v celoti
zaračunati vseh nastalih stroškov skozi sistem pristojbine za
uporabo naprav in storitev kontrole letenja. V letu 1995 se bo
občutno povečala vrednost postavke »Električna energija«,
ker bodo začele delovati hladilne in klimatske naprave
v območni kontroli letenja Ljubljana. Druge postavke se
bistveno ne bodo spreminjale. Glede na dotrajanost rezervnih
energetskih virov se bodo povečali tudi stroški najemnin ter
stroški vzdrževanja in servisiranja.

6261- 471 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole
letenja Maribor
56.297.000 SIT
Predlagana investicija je nadaljevanje opremljanja in posodobitve vodenja zračnega prometa, zagotavljanja varnosti
v zračnem prometu in delovnih pogojev kontrolorjev letenja
ter drugega strokovnega osebja kontrole letenja Maribor.
Investicija v terminalno (končno oz. priletno) kontrolo letenja
bo zagotovila enako stopnjo varnosti in zanesljivosti delovanja zračnega prometa v t. i. MURA sektorju (do višine 3.810 m)
kot je zagotovljena v sektorju DOLSKO. Investicija je nadaljevanje investicije začete v letu 1994. Investicija bi bila predvidoma končana do konca aprila 1995.

Stroški pogodb o delu zajemajo stroške pogodbenih izvajalcev (predavanja na tečajih, sodelovanje v komisijah za registracijo letal, letališč, izpitnih komisijah za dovoljenja, itd.) ter
stroške čuvanja in nadzorovanja zunanjih objektov, kot so
VOR/DME Dolsko in Ilirska Bistrica, NDB Metlika, itd..

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Glede na to, da se investicija izvaja že od decembra 1994 (po
javnem razpisu pridobljena vsa predpisana soglasja Ministrstva za finance in podpisana pogodba z izvajalcem) in je večji
del demontažnih del že opravljen, terminalna kontrola letenja
Maribor v letni sezoni ne bo mogla varno voditi zračnega
prometa, ker za to ne bodo izpolnjeni pogoji. Zaustavitev
investicije bi pomenilo prekinitev že sklenjene pogodbe
z izvajalcem, plačanje stroškov, ki bodo s tem nastali in
uvajanje dodatnih omejitev v t. i. MURA SEKTORJU za mednarodne polete, ter uvajanje omejitev v domačem prometu
(skupno z 10 letal/uro na 5 letal/uro), kar bo tudi povzročilo
pritiske Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in
združenj zračnih prevoznikov.

PTT stroški zajemajo stroške vseh stalno najetih vodov (Ljubljana - Dunaj - Zagreb - Padova - Budimpešta in Ljubljana
- Maribor - Portorož - Brnik - Krim) ter druge PTT stroške.
Teh stroškov ni mogoče znižati, ker so določeni popusti pri
PTT že doseženi.
5220-409 šolanje kontrolorjev letenja
29.292.000 SIT
Postavka zajema vse stroške šolanja strokovnega osebja
v skladu z zakonom o zračni plovbi in ustreznimi pravilniki ter
standardi in priporočeno prakso Mednarodne organizacije
civilnega letenja.

Začetek rednega potniškega prometa (predvidoma 27. marca
1995) in nadaljevanje tovornega prometa (sklenjene pogodbe
Aerodroma Maribor za 3.000 ton tovorov v tem letu za prevoze
v Rusijo) bi bila s prekinitvijo investicije onemogočena.

S šolanjem in zaposlovanjem novih strokovnih delavcev,
mora Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo zagotoviti: delovanje območnega kontrolnega centra 24 ur/7 dni
v tednu (štirje sektorji), 24 urno odprtost letališča Ljubljana in
12 urno dnevno odprtost terminalne (letališke) kontrole zračnega prometa Maribor in Portorož.

6262-471 Ureditve, posodobitve In adaptacije v kontrolnem
stolpu letaliiča Ljubljana
4.973.000 SIT
Investicija predvideva prilagoditev prostorov (predelni zidovi)
in pohištva novi opremi v letališkem informacijskem uradu
služb zračnega prometa. Prilagoditve morajo zagotoviti predpisane delovne pogoje za računalniško opremo in posredovanje letalskih informacij.

Po izračunih glede na sedanji obseg zračnega prometa, števila registriranih letal in strokovnega letalskega osebja ter
opremljenosti kontrolnih centrov in razporeditve radionavigacljskih, telekomunikacijskih, radarskih in računalniških
naprav, je potrebno za opravljanje teh nalog zagotoviti vsaj
140 kontrolorjev zračnega prometa (sedaj 42), 45 delavcev
v tehničnih službah (sedaj 17), 28 v službah letalskih informa-

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Posledica neizvedbe bodo pogosti izpadi AFTN omrežja
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(sprejemanje in oddajanje sporočil za letalce/NOTAM-ov/ter
planov leta), Kar lahko popolnoma ohromi promet na letališču
Ljubljana. To bo povzročilo poleg velikih organizacijskih
težav tudi velike materialne stroške zaradi zamud ter resno
ogrozilo varnost zračnega prometa, ker ne bo mogoče izdajati
NOTAM-ov.

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Odpovedi navedene radionavigacijske naprave povzročajo
resne motnje v prometu na letališču Ljubljana in v mednarodnem zračnem prometu. Napake na napravah povzročajo
zamude na letališču Ljubljana in zahtevajo takojšnjo uvedbo
dodatnih omejitev v mednarodnem prometu (ob normalnem
delovanju 10 letal/uro) ter preusmeritev prometa.

6263 -471 Zamenjava agregatov in postavitev UPS naprav
za radionavigacijske (RNAV) naprave VOR/DME ILB — Ilirska Bistrica
5.073.000 SIT

6567-471 Povečanje števila govornih komunikacij in nakup
sluialk za območno kontrolo letenja Ljubljana
249.000 SIT

Radionavigacijske naprave VOR/DME v sektorju Ilirske
Bistrice služijo usmerjanju letal na mednarodnih zračnih
poteh R/UR45, L7UL73, A/UA15 in R/UR22. Istočasno so na te
naprave vezani vsi priletni/odletni postopki za letališči Ljubljana in Portorož. V preteklem letu naprave 12 dni niso delovale zaradi odpovedi dizelektričnega generatorja, kar je povzročalo zastoje v zračnem prometu.

Investicija bo omogočila združevanje sektorjev v območni
kontroli letenja Ljubljana. Na osnovi tega bo možno delovanje
navedene kontrole letenja z zmanjšanim številom kontrolorjev
zračnega prometa pri zmanjšanem prometu (približno 6 ur
v nočnem času ter ob določenih dnevih v tednu). Investicija je
bila v pretežni meri zaključena v prejšnjih letih.

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:

Izpadi navedenih radionavigacijskih naprav povzročajo resne
motnje v mednarodnem zračnem prometu. V kolikor ne bomo
zagotovili zanesljivega rezervnega napajanja in s tem delovanja celotnega sistema, bo prišlo do preusmeritve prometa.

Posledica neizvedbe investicije bo neracionalna zaposlitev
kontrolorjev zračnega prometa in s tem povečanje stroškov
plačila nadur, neizkoriščenih letnih dopustov, itd.
6568-471 Nabava radarskih modemov In RMCDE
(Naprava za preoblikovanje in distribucijo radarskih podatkov) za sprejem/oddajo radarskih podatkov vojaških radarjev
in iz mednarodnega omrežja 5.172.000 SIT

6265-471 Rezervni deli
38.215.000 SIT
Glede na to, da gre za rezervne dele in module velike nabavne
vrednosti, ki se skladiščijo in ob napakah pošiljajo na popravila proizvajalcu, je smotrno nabave novih delov in modulov
voditi kot posebno investicijo. Gre predvsem za nabavo
rezervnih ekranov in računalniških delovnih postaj, izhodnih
radarskih in radijskih ojačevalcev in podobnih modulov.

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo bo zagotovila
Eurocontrolov standard za radarsko vodenje zračnega prometa na tak način, da bo vključila radarske podatke vseh
razpoložljivih radarjev (lastnih, vojaških in enega tujega). Za
to so potrebni radarski modemi in RMCDE, kar bo znatno
znižalo začetne in operativne stroške (najeti telekomunikacijski vodi). S tem se bo Republika Slovenija vključila v mednarodno omrežje radarskih podatkov (t. i. RADNET) v skladu
z evropskim EATCHIP programom.

Posledica neizvedbe nabave v letu 1995:
Brez potrebnih rezervnih delov ni mogoče vzdrževanje sistemov za vodenje zračnega prometa, kar bo postopno onemogočilo letenja v slovenskem zračnem prostoru.

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:

6267—471 Dokončanje energetske postaje ObmKL Ljubljana
39.288.000 SIT

Pri pričakovanem vodenju prometa, ki bo presegalo 15 letov/
uro, kar pričakujemo v začetku maja tega leta, je potrebno
zagotoviti predpisano zanesljivost radarskega nadzora, kar
bo omogočila nabava in postavitev teh naprav.

Dokončanje energetske postaje v območni kontroli letenja
Ljubljana, je eden od pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za
začetek delovanja tega kontrolnega centra. Investicija je
nadaljevanje investicije začete v letu 1994. Z dokončanjem
investicije bodo zagotovljeni predpisani pogoji električnega
napajanja za delovanje računalniške opreme kot tudi mikroklimatski pogoji.

Brez tega bo prišlo do preusmeritve prometa zaradi premajhne zanesljivosti delovanja avtomatiziranega sistema kontrole letenja in s tem tudi do znižanja prilivov iz naslova
pristojbine za uporabo naprav in storitev kontrole letenja.
6268, 6269 in 6270 — 471 Radar dolgega dosega
(PSR+MSSR) za zračne poti, radarska kupola za radar dolgega dosega in dizelektrična postaja s sistemom za nepretrgano napajanje radarja dolgega dosega
890.290.000 SIT

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Zanesljivost delovanja območne kontrole letenja brez dokončanja te investicije ne bo izpolnjevala mednarodnih standardov za zanesljivost delovanja. Zaradi tega nova območna
kontrola letenja ne bo vključena v operativno uporabo, sedanjo, v kontrolnem stolpu na Brniku, pa bomo morali zapreti,
ker ne izpolnjuje pogojev za delovanje (tehničnih in tehnoloških). To bi povzročalo resne motnje v vodenju zračnega
prometa in celo njegovo preusmeritev.

Dokončanje investicije bo ob nekaterih drugih organizacijskih rešitvah (izmenjava radarskih podatkov z avstrijsko kontrolo zračnega prometa) zagotovilo doseganje standardov
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe - Eurocontrol, za zanesljivo radarsko vodenje zračnega prometa v zračnem prostoru Republike Slovenije. Investicija je nadaljevanje
investicije začete v letu 1991.

6566—471 Zamenjava agregatov In postavitev UPS naprav
za radionavigacijske (RNAV) naprave VOR/DME DOL
— Dolsko
5.073.000 SIT

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Republika Slovenija je po pogodbi z dobavitelji že plačala
45% pogodbenih obveznosti. V kolikor Republika Slovenija
opreme ne bo plačala, bo dobavitelj uveljavil garancijo za
plačilo pri Banki Slovenije. Če bi Republika Slovenija ostala
na sedanji stopnji razvoja strokovnih delavcev kontrole letenja, avtomatiziranega sistema kontrole letenja, vključno
z zahtevo po zagotavljanju enakega standarda radarskega
razdvajanja letal kot je v sosednjih državah (5—10 NM), bi to
pomenilo veliko oviro za normalne zračne prometne tokove

Radionavigacijske naprave VOR/DME v sektorju Dolsko služijo usmerjanju letal na mednarodnih zračnih poteh B/UB1,
B103, A/UA15, A21 in A157. Na te naprave so vezani tudi
priletni/odletni postopki za letališče Ljubljana. V preteklem
letu naprave 8 dni niso delovale zaradi slabega dizelektričnega generatorja, kar je povzročalo zastoje v zračnem prometu.
poročevalec, št. 17
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v tem delu Evrope, kar bi povzročilo popolno preusmeritev
prometa in velike pritiske mednarodnih organizacij in združenj zračnih prevoznikov na Republiko Slovenijo.

102 Investicije
1603-471 Računalniška oprema za projek., nadzor in evidenco TK naprav
9.797.000 SIT

6271 in 6272 - ILS kat III- 471 elektronska oprema za
letališče Ljubljana in ILS kat III - gradbena in inštalacijska
dela na letališču Ljubljana
120.849.000 SIT

Ta sistem potrebuje URST, da pripravlja, preverja in koordinira frekvenčne načrte in dodelitve za vsa področja telekomunikacij. Prav tako preverja tudi projekte za frekvenčne dodeljtve posameznih uporabnikov. Zato nujno potrebuje računalniško podprt sistem, skupaj z digitalnim modelom Slovenije in
sosednjih držav.

Investicija je nadaljevanje investicije iz leta 1994. Po vključitvi
v uporabo se bo občutno povečala uporabnost letališča v slabih meteoroloških pogojih (potrebna horizontalna vidljivost
se zmanjša z dosedanjih 400 m na 50 m). To bo občutno
zmanjšalo zamude in število alternacij.

V letu 1993 je Republiška uprava za telekomunikacije začela
graditi računalniško podprt sistem za nadzor, sistematično
analizo in planiranje radijskega frekvenčnega spektra ter telekomunikacijskih sistemov in naprav, katerega I. faza je bila
nadaljevana in zaključena v letu 1994. Pri nadaljevanju izgradnje tega sistema v letu 1995 pa bo del načrtovanih sredstev
namenjen za pripravo tehnične dokumentacije za nabavo
strojne in programske opreme ter izvedbo nabave in inštalacije.

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Doslej je bilo plačano in dobavljeno že 70% opreme, ki ne bo
mogla biti dokončno sprejeta in montirana. Skladiščenje te
opreme za daljši čas, bi zahtevalo ponovno atestiranje. V kolikor v proračunu Republike Slovenije v letu 1995 ne bi zagotovili potrebnih sredstev, realizacija za našo državo zelo
pomembnega projekta, ne bi bila uresničena, nastala pa bi
tudi znatna škoda zaradi alternacij, ki jih povzročajo
neugodne vremenske razmere.

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
Nedokončanje predvidenega projekta bi povzročilo omejitve
pri izdajanju dovoljenj za frekvence. Dosedanji način dela
z obstoječo opremo povzroča napake pri dodeljevanju frekvenc.

2414 Uprava RS za telekomunikacije
2 Materialni in drugi stroški

3818-471 Oprema in montaža kontrolno merilnega sistema
188.982.000 SIT

3422-403 Materialni stroški
20.520.000 SIT

Uprava je po zakonu o sistemu zvez zadolžena za nadzor in
zaščito radiofrekvenčnega prostora. Ker iz bivše države ni
ostala praktično nobena tehnična oprema, je nujno potreben
nadzorni sistem. Prav tako mora uprava nadzorovati frekvenčni prostor v R Sloveniji, kjer se pojavljajo postaje brez
veljavnih dovoljenj in Izven predpisanih parametrov. Zato je
uprava z aktivnostmi za gradnjo takega nadzornega sistema
začela že v letu 1993. V tem letu je bil nabavljen del opreme, ki
je trenutno v skladišču in čaka na montažo. Izveden je bil javni
razpis in izbran dobavitelj za drugi del opreme. Zaradi navedenega je potrebno že v letu 1995 nabaviti in montirati vso
potrebno opremo in na ta način zavarovati slovenski frekvenčni prostor, ki je naravno omejena dobrina in jo na ta
način izgubljamo. Ta proces se je začel ob italijanski meji in
se vse bolj širi v notranjost države.

Sredstva bodo namenjena pokrivanju klasičnih materialnih
stroškov: pisarniški material, poštni stroški, elektrika, zavarovanje, plačilo storitev, reprezentance, seminarjev, strokovne
literature, potnih stroškov. Višina sredstev za materialne
izdatke se v razdobju treh let giblje v skoraj istih okvirih. V tem
času se je spremenila struktura dela in obseg, zaposlili so se
novi delavci. V preteklem letu je Upravi Republike Slovenije za
telekomunikacije v začetku novembra zmanjkalo sredstev v te
namene in jih je lahko pokrila le s prerazporeditvijo iz druge
postavke.
Izredno povečana intenzivnost dela v letu 1994, ki jo pogojuje
novo vzpostavljanje sistema zvez in proces sproščanja oziroma odpravljanja omejitev pri telekomunikacijskih napravah
bo v letu 1995 narekovala potrebo po večjem sodelovanju
v delovnih skupinah, raznih strokovnih srečanjih in obiskih
v državah in v mednarodnih organizacijah s področja telekomunikacij (UIT, CCIR, IFRB, ETSI...).

Posledica neizvedbe investicije v letu 1995:
V zadnjih letih se v vse večji meri pojavljajo motnje tujih
radijskih postaj, ki posegajo v slovenski frekvenčni prostor.
Za takojšnjo intervencijo na mednarodnem nivoju je potrebno
tako motnjo čimprej odkriti, jo identificirati in prijaviti. Za
radijsko postajo, ki dela dalj časa brez protesta naše države,
se dejansko sodi, da ni povzročila močnejših motenj in je
zadevo nemogoče urediti. Na ta način izgublja Slovenija svoj
frekvenčni prostor.

3746-409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
4.675.000 SIT
Mednarodne obveznosti Republike Slovenije zahtevajo, da
URST sodeluje z mednarodnimi institucijami s področja telekomunikacij, zato se aktivno vključuje v delo ITU, EUTELSAT,
INTELSAT, ETSI, IEC, GSM MOU in CEPT. V okviru teh organizacij se vršijo mednarodne koordinacije frekvenčnih načrtov
in frekvenčnih dodelitev, pripravljajo novi predpisi in priporočila za delovanje telekomunikacijskih sistemov. Frekvenčne
koordinacije se vršijo tudi z administracijami sosednjih držav.
Sodelovanje v okviru teh organizacij je nujno za spremljanje
in prilagajanje naših predpisov mednarodnim in zastopanje
interesov Slovenije ter pravočasno in pravilno reagiranje na
različne zahteve tujih držav. Potrebna je tudi nabava pravilnikov, poročil in priporočil navedenih organizacij. Tudi na tej
postavki je konec I. polletja Upravi Republike Slovenije za
telekomunikacije zmanjkalo sredstev. Položaj realizacije teh
sredstev je v letošnjem letu podoben, saj jim 1/12 sredstev
mesečno, ki zadošča za kritje stroškov potovanja enega
samega strokovnega delavca. Poleg tega pa se iz navedenih
sredstev plačuje vsa strokovna literatura, ki jo prejema Uprava
Republike Slovenije za telekomunikacije s strani mednarodnih organizacij in jim je za delo nujno potrebna.

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT RS
2 Materialni in drugi stroški
4534-403 Materialni stroški
22.006.000 SIT
Sredstva bodo porabljena za kritje klasičnih materialnih stroškov za delo organa. Prometni inšpektorat Republike Slovenije je, v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, z letom 1995
prevzel še 20 občinskih inšpektorjev. Postavka vključuje tudi
sredstva za nabavo zaščitne opreme in delovnih pripomočkov
za inšpektorje, ki delajo na terenu.
2415 Direkcija RS za ceste
Osnovni program
Investicijska preddela
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Event. 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.

2 Materialni in drugi stroški
3415-403 Materialni stroški
65.100.000 SIT

6 Storitve

Ta postavka pokriva potrebe materialnih stroškov za delo
delavcev Direkcije RS za ceste in funkcioniranje poslovne
stavbe v obsegu stroškov iz leta 94. Z novim zakonom o javnih
cestah bo Direkcija dobila nove naloge, ki bodo bistveno
povečale obseg materialnih stroškov, ki v planu niso zagotovljeni.

1114-451 Kasneje ugotovljene obveznosti
130.000.000 SIT
Sredstva bodo omogočila poravnavo obveznosti, ki nastanejo
po zaključenih rekonstrukcijah ali obnovah (tehnični pregledi
itd) in poravnavo zapadlih obveznosti najetja kreditov iz prejšnjih let.

Event. zmanjšanje sredstev bi bistveno poslabšalo možnosti
za normalno poslovanje in funkcioniranje upravnega organa.

Sredstva zato morajo biti zagotobljena sicer sledi prisilna
izterjava.

1130-409 Informiranje
3.000.000 SIT

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

Ta postavka pokriva financiranje informiranja javnosti z informacijskimi in prezentacijskjmi gradivi, publiciranjem poljudnih strokovnih in vzgojno izobraževalnih del ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih programov.

S pomočjo te postavke se omogoča vzdrževanje in obnavljanje opreme za kontrolo osnih pritiskov, nameščene predvsem
na mednarodnih mejnih prehodih, ki jo izvaja Ministrstvo za
notranje zadeve. S predvidenimi sredstvi še ne bo mogoče
odkupiti parkirišče za izločanje tovornjakov v G. Radgoni za
mejni prehod Dolga vas.

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala ustreznega
obveščanja javnosti.
1131-409 Izobraževanje
4.200.000 SIT

Event. zmanjšanje obsega sredstev onemogoča servisiranje
tehtnic in izvajanje nadzora, kar povečuje možnost poškodovanja cest zaradi preobremenjenih vozil.

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.

1121-451 Kopiranje, tisk, ostalo
14.900.000 SIT
Ta postavka je namenjena predvsem kopiranju in tiskanju
dokumentov, ki jih mora izdelovati Direkcija RS za ceste, prav
tako pa nabava strokovne literature, ki je nujno potrebna za
strokovno delo Direkcije. Ker v letošnjem letu zaradi novega
zakona o cestah in sprememb v zvezi z njim pričakujemo
bistveno povečanje potrebnega publiciranja strokovnih gradiv, ki so nujna pri rednem delu, bi zmanjšanje sredstev
otežilo normalno delo.

Event. zmanjšana sredstva bi strokovnjakom Direkcije onemogočila nujno kontinuirano izobraževanje, ki je potrebno za
pravočasno in strokovno izpolnjevanje nalog, ki jih ima naš
upravni organ. To še predvsem velja za naloge, ki bodo sledile
iz nove zakonodaje.
1152—409 Redni pregledi objektov na državnih cestah
24.800.000 SIT

1124-451 Eksproprlacija M in R cest
65.000.000 SIT

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

S to postavko je omogočeno financiranje izdelave ekspropriacije zemljišč, ki so bila odkupljena za izvedbo ukrepov na
cestah ter druga geodetska dela, ki nastanejo zaradi gradnje
oz. rekonstrukcij M in R cest.

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala realizacije
nalog, ki so določene z normativi o pregledovanju objektov,
kar ima za posledico lahko tudi, da se spregleda poškodba, ki
bi bila lahko usodna.

Glede na stanje neodmerjenih cest bi zmanjševanje teh sredstev onemogočilo oz. upočasnilo reševanje premoženjsko-pravnih zadev po končanih gradnjah. V tem primeru bi tudi
lastniki tangiranih nepremičnin ne mogli dobiti ustreznih
odškodnin. Nejevolja državljanov zaradi prepočasnega izpolnjevanja obveznosti, je vse večja.

2720-409 Informacijski sistem BCP
24.800.000 SIT
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.

1127-451 Štetje prometa
25.000.000 SIT

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala posodobitve
predvsem uporabe podatkov pa tudi razširitve vsebine, ki je
potrebna zaradi vse zahtevnejše podpore pri planiranju.

Ta postavka pokriva vse stroške, ki so potrebni za vsakoletno
štetje in anketiranje prometa na slovenskih cestah. Predvideno je 12 x štetje na 7, 4 x štetje na 40 in 1 x štetje na ca 50
števnih mesth. V te stroške so všteti tudi stroški vzdrževanja
starih in nabave novih avtomatskih števnih naprav.

6273-409 Mikrofilmski arhiv
24.800.000 SIT

Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala posodabljanja
števnih naprav, ogrozila pa bi tudi fond statističnih podatkov,
s katerimi razpolagamo že ca 40 let.

Zaradi posodobitve arhiviranja in uporabljanja investicijsko-tehnične dokumentacije, ki nastaja pri upravljanju z državnimi cestami, predvsem pa zaradi pomanjkanja arhivskega
prostora, bo na Direkciji RS za ceste ustanovljen mikrofilmski
center, ki bo obstoječo dokumentacijo v nekaj naslednjih letih
preslikal na MF skladno s predvidenim projektom, tekočo
dokumentacijo pa preslikoval sproti iz originalov. Nabava
opreme bo mogoča s pomočjo programa tehnične pomoči
EBRD.
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1141-451 Redno vzdrževanje - MC
1.200.000.000 SIT
Ta sredstva so namenjena za redno vzdrževanje magistralnih
cest po minimalnem programu (45% letna služba, 55% zimska
služba). Dela rednega vzdrževanja se vsako leto določajo na
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osnovi izdelanih programov in zajemajo tako dela letnega
vzdrževanja kot zimske službe.

poškodovanih in dotrajanih ograj, kar bistveno vpliva na varnost prometa.

Predvidena sredstva zagotavljajo samo že znižan standard
letnega vzdrževanja teh cest glede na veljavne normative.
Znižanje sredstev na tej postavki bi zahtevalo opustitev nekaterih vzdrževalnih del letnega vzdrževanja na cestah, ki bi
zmanjšala prometno varnost.

1148-451 Električna energija
40.000.000 SIT
Iz te postavke se bo plačevala električna energija za osvetlitve
ter semaforske in druge prometne naprave, ki so v republiškem upravljanju.

1142-451 Redno vzdrževanje - RC
1.200.000.000 SIT

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

Ta sredstva so namenjena za celoletno redno vzdrževanje
regionalnih cest (45% letna služba, 55% zimska služba). Dela
rednega vzdrževanja se vsako leto določajo na osnovi izdelanih programov in zajemajo tako dela letnega vzdrževanja kot
zimske službe.

Sredstva iz te postavke so namenjena obnovi talnih označb na
M in R cestah. V programu obnove je predvideno, da se
sredinske črte obnavljajo vsako leto, robne črte in avtobusna
postajališča pa vsaki dve leti. Po potrebi se na najbolj obremenjenih cestah šolski prehodi obnavljajo 2x letno. Tako bi bilo
potrebno v letu 1995 obnoviti:

Predvidena sredstva zagotavljajo samo že znižan standard
letnega vzdrževanja teh cest glede na veljavne normative.
Znižanje sredstev na tej postavki bi zahtevalo opustitev nekaterih vzdrževalnih del letnega vzdrđževanja na cestah, ki bi
zmanjšala prometno varnost.

- 1.600.000 m osnih in ločilnih črt,
- 1.500.000 2m robnih črt in
- 147.000 m prečnih in ostalih označb.

1143-451 Posipnl materiali za M in R ceste
250.000.000 SIT

S sredstvi, ki so v tej postavki v letošnjem letu ne bo mogoče
obnoviti talnih obeležb v taki meri, kot zahteva potrebni program, zato bomo dali prednost osnim in ločilnim črtam, prehodom in deloma robnim črtam na magistralnih cestah z večjim prometom. Opuščanje obnove robnih črt na cestah
bistveno zmanjšuje prometno varnost. Zato predlagamo
povečanje sredstev za to postavko v višini 80 mio SIT iz
dodatnega programa.

S to postavko se bo omogočilo nabavo 160.000 ton soli,
ostalih kemičnih posipnih materialov in posipanje za izvajanje
zimske službe. Glede na zahteve in naše klimatske razmere,
z nižjimi sredstvi ni možno zagotoviti nabave zadostne količine posipnih materialov in s tem ogrožanje varnosti in prevoznosti ampak bi se morali poslužiti občasnih zapor.
1144-451 Obnova vertikalne signalizacije
135.000.000 SIT

Vsako nadaljnje zmanjševanje sredstev, ki bi onemogočilo
realizacijo vsaj teh min programov, bi bistveno zmanjševalo
že tako kritično prometno varnost.

Iz te postavke se bo financiralo obnavljanje poškodovane in
dela dotrajane prometne opreme (prometni znaki, ki jih je na
cestah v Sloveniji ca 135.000; obvestilne table, smerniki itd).
Praviloma naj bi znake obnavljali na 10 - 12 let, kar pomeni
zamenjavo vsaj 11.000 znakov. Poleg tega bo iz te postavke
financirano tudi postavljanje nove prometne signalizacije po
odločbah pristojnih inšpekcijskih služb. Pri zmanjšanju razpoložljivih sredstev bo dana prednost obnovi znakov za
nevarnost in izrecne odredbe ter tiste kažipotne table, ki
s svojo dotrajanostjo ogrožajo promet. Glede na dejansko
stanje bi potrebovali za vse obnove cca 200 mio SIT.

1626-451 Vzdrževanje In dopolnitev opreme za informatiko
16.500.000 SIT
S to postavko se bo financiralo vzdrževanje in razvoj informacijske opreme v Direkciji RS za ceste.
Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala normalnega
posodabljanja opreme, ki je pri racionalizaciji zahtevnega
dela nujna, realizacija nekaterih nalog pa bo s tem dejansko
ogrožena.

Pri manjšem obsegu sredstev ne bo možno nadomestiti
poškodovanih in dotrajanih znakov, kar bistveno vpliva na
varnost prometa.

2737-451 Zalivanje rež in razpok
80.000.000 SIT

1145-451 Vzdrževanje signalnih naprav
90.000.000 SIT

Ta ukrep predstavlja enega najcenejših ukrepov za podaljševanje življenske dobe vozišč, če je pravočasno uporabljen. Za
tovrstna dela so narejeni posebni programi. Sredstva bodo
zadoščala za približno 200 km teh sanacij kar pomeni le delno
pokritje evidentiranih potreb.

Ta postavka je namenjena najnujnejšemu rednemu in investicijskemu vzdrževanju svetlobnih signalnih naprav na cestah,
ki so v republiškem upravljanju kot so semaforji, javna Razsvetljava in osvetljeni prehodi za pešce in osvetljeni predori.
Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala vzdrževanja
na ravni, ki zagotavlja sprejemljiv nivo varnosti.
**

Event. zmanjševanje sredstev na tej postavki bi bistveno vplivalo na gospodarnost ukrepov: hitrejše propadanje vozišč, do
katerega bi v primeru manjše realizacije te naloge prišlo, bi
v naslednjih letih zahtevalo večja sredstva za sanacijo.
2738-451 Sanacije sredinskega stika
60.000.000 SIT

1147-451 Obnova in nove varnostne ograje
65.000.000 SIT

Drug relativno cenen ukrep za povečanje življenske dobe
vozišč je zalivanje oz. sanacija sredinskega stika. Na slovenskih cestah je na mnogih odsekih zaradi dotrajanega zgornjega ustroja predvsem problematičen sredinski stik obeh
polovic vozišča. S sanacijo tega stika se prepreči vdor atmosferske vode v spodnji ustroj. Te sanacije se izvajajo s posebno
tehnologijo in po posebnih programih. Ocenjujemo, da bomo
s temi sredstvi v letu 1995 izvedli 100 km sanacij sredinskega
stika, kar je le del evidentiranih potreb.

Stanje opremljenosti slovenskih cest z odbojnimi ograjami je
zelo slabo, čeprav je na cestnem omrežju 827.000 m varnostnih ograj. Vsako leto nadomestimo ca 2,5 km dotrajanih in
zaradi prometnih nezgod uničenih ograj. Na nevarnih mestih,
ki še niso opremljena z odbojnimi ograjami in niso predvidena
za rekonstrukcijo v bližnji prihodnosti, se bodo po programu
prioritete v manjšem obsegu namestile nekatere nove
odbojne ograje od evidentiranih ca 100 km nevarnih cestnih
odsekov.

Event. zmanjševanje sredstev na tej postavki bi bistveno vplivalo na gospodarnost ukrepov: hitrejše propadanje vozišč, do

Pri manjšem obsegu sredstev ne bo možno nadomestiti
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katerega bi v primeru manjše realizacije te naloge prišlo, bi
v naslednjih letih zahtevalo večja sredstva za sanacijo.

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih.

2776-451 Obnova odvodnjavanja M In R cest
100.000.000 SIT

1002-471 Pro|ekti geomehanika
50.000.000 SIT

Zelo velik problem na sloveskih cestah je neustrezno in nezadostno vzdrževano odvodnjavanje cest (jarki, propusti, koritnice itd). V preteklih letih pa se je to vzdrževanje zaradi
pomanjkanja sredstev večkrat opuščalo. S to postavko se bo
v letu 1994 po posebnem programu zagotovila najnujnejša
obnova odvodnjavanja na delu magistralnih in regionalnih
cest.

Na leto je potrebno izdelati do 40 zahtevnih projektov za
sanacije plazov, usadov in drugih tovrstnih poškodb, več
deset manjših projektov za vsakoletne poškodbe vozišč
zaradi plazov, ki zahtevajo polovično zaporo ceste in je resno
ogrožena prometna varnost ter druge geološke in geomehanske projekte in raziskave.
Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih.

Zmanjšanje sredstev bi bilo neodgovorno, ker neurejeno
odvodnjavanje zelo vpliva na poškodbe vozišč, kar bi zahtevalo v naslednji letih večja sredstva za sanacijo.

1003-471 Projekti objektov
40.000.000 SIT

2778-451 Krpanje
257.604.000 SIT

V letu bomo pripravili dokumentacijo skladno s planom, ki je
prikazan v tabeli 4.

Ta postavka je namenjena krpanju poškodovanih vozišč.
Tovrstni ukrep je potreben predvsem po pomladanski odjugi
in na tistih cestnih odsekih, ki se v letu 1995 še ne bodo
obnavljali, so pa že zelo
uničeni. Sredstva bodo zadoščala za
približno 100.000 m2 krpanj, kar ne bo 2v celoti zadostilo
potrebam (potrebno bi bilo cca 300.000 m ).

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi onemogočilo najnujnejše sanacije objektov.
1004-471 Projekti oprema In signalizacija
15.000.000 SIT

Zaradi premajhnega vlaganja v obnavljanje cestna mreža razpada, zato se s krpanjem vsaj delno sanira. Zaradi pospešenega propadanja vozišč so potrebne čedalje večje površine
preplastitev. Preko 1000 km cest je v zelo slabem stanju in so
nujno potrebne obnove, zato se na njih s krpanjem komaj še
vzdržuje enako stanje. Okoli 625 km pa je slabih vozišč, kjer
s solidnim krpanjem lahko podaljšamo trajnost vozišč za
nekaj let.

Iz te postavke se realizirajo projekti za odpravo črnih točk, za
manjše sanacije neustreznih rešitev predvsem na nevarnih
mestih in drugi projekti iz naslova prometne varnosti.
Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo
negativne posledice na realizacijo letošnjih nalog, onemogočilo pa bi tudi sistematično pripravo rešitev za prihodnja leta.
1005-471 Projekti večje rekonstrukcije
90.700.000 SIT

Sprotno krpanje je ne samo nujno za varnejši potek prometa,
ampak tudi najbolj gospodarno: event. zmanjševanje sredstev
na tej postavki bi pospešilo propadanje vozišč, kar bi
v naslednjih letih zahtevalo večja sredstva za sanacijo.

Iz te postavke se realizirajo projekti za večje rekonstrukcije
cest za realizacijo programa v naslednjih letih, ki zahtevajo
obsežnejše projekte in dolgotrajnejše postopke. Predlagamo
povečanje sredstev za znesek 19,3 mio SIT iz dodatnega
programa.

4761-451 Obnova makadamskih vozišč
30.000.000 SIT

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi imelo
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih.

S sredstvi iz te postavke se vzdržuje zgornji ustroj makadamskih vozišč in delno sanira odvodnjavanje zaradi zaščite
vozišča pred vplivom erozije vode, predvsem na cesti na
Mangart. Ker je makadamskih cest v Sloveniji še 400 km, so
potrebe po vzdrževanju makadama večje.

1006-471 Kontrolne meritve in raziskave
50.000.000 SIT

Sanacija makadamskih vozišč lahko bistveno pripomore
k prevoznosti cest. Event. zmanjševanje sredstev na tej
postavki bi pospešilo propadanje vozišč, kar bi v naslednjih
letih zahtevalo večja sredstva za sanacijo.

Vsako leto se izvajajo najrazličnejše meritve in raziskave predvsem voziščnih konstrukcij, voznih površin in objektov na
cestah po dogovorjenem programu, ki služijo za oceno stopnje poškodovanosti in določitve prioritet. Izpad sredstev za te
naloge onemogoča pridobiti osnove za načtrovanje ustreznih
ukrepov.

9 Subvencije

1007-471 Projektl-novogradnje (obvoznice)
24.700.000 SIT

1117-453 Sredstva AMZ
52.000.000 SIT

101 Investicije - ceste

Predvidena sredstva omogočajo projektiranje in vodenje
upravnih postopkov za predvidene novogradnje obvoznic
v Sloveniji. Projektirali se bodo predvsem tisti odseki novih
cest, ki bodo vključeni v nacionalni program izgradnje državnih cest in ki jih bodo sofinancirale občine, v katerih so
naselja, za katera se predvideva izgradnja obvoznic ter imajo
visoko stopnjo ekonomske upravičenosti. Predlagamo povečanje sredstev za znesek 5,3 mio SIT iz dodatnega programa.

1001-471 Projekti - obnove
90 000.000 SIT

1008-471 Razvojno-raziskovalne naloge
100.000.000 SIT

Sredstva so namenjena izdelavi projektov obnov (ojačitev,
preplastitev in prevlek) na M in R cestah v Sloveniji. Glede na
odločitev, da do sprejetja nacionalnega programa državnih
cest predvsem obnavljamo ceste in objekte, bo potrebno
izdelati več kot 100 projektov obnov.

V tej postavki je zajeto financiranje in sofinanciranje aplikativnih raziskovalnih nalog in razvojnih projektov, usmerjenih
v uvajanje najsodobnejših postopkov za upravljanje in gospodarjenje s cestami ter načrtovanje, vzdrževanje in gradnjo
cest. Predvidena sredstva bodo omogočala minimalni obsea

Na osnovi Zakona o cestah je MPZ dolžan pokrivati nekatere
stroške poslovanja Avto-moto zveze Slovenije za izvajanje
informacijske službe. Sredstva bodo ta strošek le delno pokrila.
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Gre za obremenjeno primestno cesto, ki poteka skozi naselje.
Potrebna je rekonstrukcija in ureditev križišč, avtobusnih
postaj, varnostnih ograj, javne razsvetljave in drugo. Predvideno je sofinanciranje občine zaradi sočasne ureditve komunalne infrastrukture. S predvidenimi sredstvi se bodo nadaljevala v letu 1992 začeta dela na tem odseku, vendar se z razpoložljivimi sredstvi ne bodo mogla zaključiti. V letu 1995 je
planirana rekonstrukcija ceste do km 7,100, to je do in skozi
naselje Sv. Anton. Prometna obremenitev - PLDP = 3040
vozil/dan.

potrebnih študij in raziskav, ki bodo omogočile izvedbo
novega zakona o javnih cestah in podpirale odločitve na
cestah ter spodbujale razvoj stroke. Predlagamo povečanje
sredstev za znesek 10 mio SIT iz dodatnega programa.
Sofinanciranje temeljnih raziskovalnih nalog iz dejavnosti
v cestnem gospodarstvu je predvideno skupaj z Ministrstvom
za znanost in tehnologijo.
1034-471 Senovo — Brestanica
70.000.000 SIT

Prekinitev del na gradbišču bi kasneje zahtevala velika
dodatna sredstva za sanacijo razmer. Gradbišče je namreč
zaradi urejanja infrastrukture (občina) odprto, kar pomeni, da
nezaščiteno propada. Poleg tega je zaradi teh razmer kritična
prometna varnost. Predlagamo povečanje sredstev za znesek
300 mio SIT iz dodatnega programa.

S predvideno rekonstrukcijo, ki se je izvajala že v letu 1994 in
se po dvoletni pogodbi nadaljuje v leto 1995, se bodo izboljšala nosilnost obstoječe ceste in saniral uničen zgornji ustroj.
Delno je bila izvedena tudi prestavitev komunalnih vodov.
Rekonstrukcija ima zaradi slabega zgornjega ustroja visoko
prioriteto. V postavki so predvidena tudi sredstva za nadaljnjo
rekonstrukcijo ceste na tem odseku, po istem projektu, in
sicer na pododseku od km 11,940 do km 12,180, s čemer bi bil
cel odsek dokončno ustrezno urejen. Cesta predstavlja del
povezave Kozjanskega s Posavjem in ima na tem delu PLDP
1500 mv/dan. Rekonstrukcija se bo nadaljevala v prihodnjem
letu.

1050-471 Ostalo In sofinanciranje
50.000.000 SIT
S temi sredstvi bomo omogočili sofinanciranje del na državnih cestah na tistih odsekih, kjer bodo občine izvajale posamezna dela na komunalni infrastrukturi in bo zato potrebno
izvesti tudi manjše posege na cestah.

Pri event. zmanjšanih sredstvih je treba računati z omejitvijo
prometa, stroški za konzervacijo gradbišča in tudi z večjimi
sredstvi, ki bodo kasneje potrebna za dokončanje.

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.

1036-471 Črni kal
ni v proračunu

1054-471 Zg. Dolič - Vitanje
50.000.000 SIT

Dokončana bo že v letu 1994 začeta preplastitev 720 m dolgega odseka magistralne ceste M 10, zamenjani robniki in
postavljene ustrezne varovalne ograje. Prometna obremenitev - PLDP = 10.000 vozil/dan, z izrazitimi prometnimi konicami v času letne turistične sezone. Cesta je pomembna za
tovorni promet - navezava luke Koper — dnevno povprečno
750 težkih tovornih vozil. Gradbišče je nedokončano in bi
zaradi nedokončanje (ograje) pomenilo nevarno točko. 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.

V letošnjem letu se dokončujejo dela na pododseku 6,162 do
7,137 km pred leti začete modernizacije tega odseka makadamske ceste. Ukrep ima najvišjo strokovno prioriteto, saj
cesta predstavlja medregionalno povezavo Štajerske s Koroško in je kljub slabim pogojem razmeroma zelo obremenjena
- PLDP93 1060 mv/dan. 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.

1040-471 Aver — Gračlšče
35.000.000 SIT

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 18,7 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

S predvidenimi sredstvi se bo končala 4,0 km dolgo rekonstrukcija, začeta v preteklih letih. Predvidena je izvedba vodotesne kanalizacije za meteorno vodo, izdelava propustov in
novega zg. ustroja voziščne konstrukcije in ureditev brežine
na odseku med km 1,700 in 5,000. Zaradi posebnih zahtev
Rižanskega vodovoda se bodo postavile tudi posebne varovalne ograje in signalizacija, izvršeno bo popravilo že postavljenih odbojnih ograj na dolžini 1 km. Prometna obremenitev
- PLDP = 1800 voz/dan.
Ker je gradbišče odprto, bi za konzarvacijo tega potrebovali
najmanj 35 mio SIT, predvsem pa zaradi zaščite območja
napajanja Rižanskega vodovoda, predlagamo dokončanje del
predvidenih v projektu.
I
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v vičini 32,8 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Rekonstrukcija, ki vključuje tudi dela na odseku od km 5,46
do 6,16 bo s tem zaključena.
Če ustrezna sredstva ne bodo odobrena in ne bo možno
zgraditi celotnega odseka, nanj ne bo možno preusmeriti
dodatnega prometa v primeru sanacije M 10-8 skozi Hudo
luknjo. Poleg tega se zaradi nedokončanih del in slabega
stanja ceste promet preusmerja na daljše obvozne poti, kar
pomeni znatno večje stroške uporabnikov.
1055—471 Mozelj — Brezovica
52.000.000 SIT
V letu 1994 se je izvedla modernizacija odseka od km 5,46 do
km 6,16; vsa večja dela so končana, potrebna so samo še
zaključna dela (dokončanje odvodnjavanja, ureditev brežin in
prometna ureditev). Prometna obremenitev - PLDP = 500
vozil/dan. Cesta povezuje Belo Krajino preko Kočevske doline
z Ljubljano in je pogoj enakomernega regionalnega razvoja in
vspodbujanja turizma.

Cesta predstavlja navezavo Slovenije preko mednarodnega
mejnega prehoda z Istro. Kot mednarodna daljinska povezava
je zlasti v turistični sezoni zelo obremenjena (konična obremenitev do 5000 voz/dan). Cesta bo obdržala funkcijo daljinske povezave tudi po izgradnji avtoveste do Kopra, saj se po
tej cesti načrtuje glavna zveza Trst-Reka. Zato je ukrep
upravičen tudi za planirano obdobje.

Gradbišče je nedokončano; če ne bodo zagotovljena sredstva, bodo potrebna dodatna sredstva za kasnejšo sanacijo
neizvedenih del.

1041-471 Pobegi - Sv. Anton
40.000.000 SIT

1059—471 Zg. Besnica — Trebeljevo
40.000.000 SIT
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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.

S sredstvi se bodo nadaljevala v letu 1994 začeta dela na
modernizaciji R ceste. Na pododseku od km 18,175 v dolžini
4,2 km je potrebno izvesti podporne zidove, urediti brežine in
položiti zg. ustroj. Dela se bodd nadaljevala tudi še v letu
1996. Gradbišče je odprto. Izvedena so zemeljska dela, zato je
treba zagotoviti sredstva za dokončanje gradbišča, ali pa
sredstva za konzerviranja in ponovno aktiviranje del.

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
predvideni odkupi, dela na priključnih cestah na desnem
bregu in na delu obvoznice na levem bregu Drave.

Prometna obremenitev - PLDP = 640 vozil/dan.
1064-471 Črnolica - Lesično
5.000.000 SIT
Izvršena je modernizacija na pododseku od km 12,520 v dolžini 3,28 km; izvedena so zemeljska dela, potrebno je izdelati
še zg. ustroj, ureditev brežin, varovalne ograje in zaključna
dela na odvodnjavanju. Prometna obremenitev - PLDP = 460
vozil/dan.

Zaradi velikega obsega del, ki ga bomo realizirali postopno
v nekaj letih predlagamo že v letočnjem letu sredstav tudi
v dodatnem programu.

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.

1118—471 Odkupi In odškodnine
280.000.000 SIT
Ta postavka pokriva najbolj nujno sanacijo neurejenih
odškodninskih zadev na obstoječih cestah v Sloveniji na
podlagi sklenjenih pogodb ali premoženjskih sodnih odločb.
Sredstva bodo pokrivala odškodnine in delo cenilcev in drugih sodelujočih ter izplačilo prisojenih odškodnin v sodnih ■
postopkih. Iz te postavke bo poravnana tudi škoda, ki je
povzročena prebivalcem ob cestah zaradi prometa na M in
R cestah.

Gradbišče je nedokončano; če ne bodo zagotovljena sredstva, bo kasnejše ukrepanje težje in dražje.
1080-471 Križišče Jurčkove in Ižanske ceste v Ljubljani
78.000.000 SIT
Rekonstrukcija križišča je bila predvidena že v letu 1992.
Zaradi lokacijskih težav so se dela začela šele sedaj. Pridobivanje dokumentacije in investicijo vodi mesto Ljubljana, iz te
postavke pa bodo sofinancirana.

Predlagana višina sredstev pomeni le urejevanje najnujnejših
zadev in ne zadošča za pospešen pristop k reševanju te
problematike. Glede na obseg premoženjskopravnih zadev, ki
v preteklih letih niso bile rešene in glede na to, da smo
pristopili k pospešenemu reševanju teh zadev, bi zmanjšanje
predvidenih sredstev zavrlo te naloge ter povzročilo dodatne
urgence lastnikov nepremičnin in občin.

Gre za neurejeno in prometno nevarno križišče, prometne
obremenitve na tem delu Ižanske ceste presegajo 5000 vozil/
dan.
1081-471 Križišče Lukovica
ni v proračunu

1119—471 Inženiring in ostale storitve
394.096.000 SIT

Ukrep je nujen predvsem iz razlogov prometne varnosti in
izboljšanja prometnih komunikacij za prebivalce ob cesti.
Ureditev tega križišča ima visoko prioriteto zaradi velikih
prometnih obremenitev magistralne ceste (PLDP93 je 11800
mv/dan, zelo velik delež težkega tovornega prometa - 1200
težkih tovornih vozil povprečno na dan). Izvedena bo rekonstrukcija križišča in 500 m odseka ceste, izgradnja pločnikov,
prestavitev kom. vodov in ureditev križišča s semaforizacijo.
Za odkupe in odškodnine je že v obdobju začasnega financiranja angažiranih 23,0 mio SIT.

S temi sredstvi bodo financirana dela v zvezi z gospodarjenjem s cestami, ki jih bo Direkcija za RS ceste oddajala na
tržišču, ker v novi organiziranosti cestne službe velik del
strokovne službe ni več v upravi.
Eventualno zmanjševanje sredstev na tej postavki bi zahtevalo ponovno vzpostavitev močnejše službe v državni upravi,
ker bi del strokovnih nalog morali prenesti nazaj v upravo.
1200-471 Šentvid - Šoštanj
ni v proračunu

Neizgradnje tega križišča pomeni stalno nevarnost za prebivalce, predvsem šolarje (800 otrok) ob tej cesti, ki še več let ne
bo razbremenjena težkega daljinskega prometa.

Dokončanje v preteklem letu začete modernizacije na odseku
od km 4,7 v dolžini 1,86 km in nadaljevanje te na naslednjem
600 m dolgem pododseku. Urediti je nujno tudi odvodnjavanje in druge ukrepe zaradi varnosti. Prometna obremenitev
(PLDP = 100 voz/dan) je nizka, ker sedanje stanje ceste ne
omogoča normalnih voznih razmer, čeprav gre za pomembno
povezavo doline Črne oz. Koroške z osrednjo Slovenijo.

1085-471 Križišče Izlake (Ajda)
11.000.000 SIT
Dokončana bo ureditev križišča od km 0.300 do km 0.720, ki jo
je narekovalo nevarno mesto na mestu sedanjega priključevanja lokalnega prometa (na regionalki je PLDP93 1920 m v/
dan).

Gradbišče je nedokončano; če ne bodo zagotovljena sredstva
za dokončanja, so nujna sredstva za konzerviranje gradbišča
in za kasnejše ponovno začenjanje gradbišča.

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.

1249-471 Dvor - Soteska
56.000.000 SIT
Potrebna je temeljita rekonstrukcija 2 km dolgega odseka
ceste. Poškodbe vozišča so obsežne, urediti je potrebno tudi
odvodnjavanje in opremo. Zaradi prometno nevarnih mest so
bile v letu 94 na tem odseku 4 smrtne žrtve. Dela se nadaljujejo na v letu 94 začeti obnovi. Razpis je bil opravljen koncem
leta 1994. Pogodba za izvajanje je v pripravi. GD pridobljeno.
Za sredstva, predvidena v planu planu, bo možno odsek
v celoti rekonstruirati.

Dela je potrebno zaključiti, sicer bo sanacija naslednje leto
zahtevala več sredstev.
1097-471 Zahodna obvoznica v Mariboru
ni v proračunu
V gradnji je »Koroški most«, ki predstavlja začetek zahodne
obvoznice v Mariboru, ki bo povezovala zahodni del Maribora
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potekajo večinoma po neprimernih lokalnih cestah, ki so po
koncu obvoza precej poškodovane zaradi povečanega prometa, ter jih je zato potrebno obnoviti.

Prometna obremenitev - PLDP = 2600 voz/dan.
Odlaganje realizacije tega ukrepa bistveno zmanjšuje prometno varnost.

V primeru nezadostnih sredstev bodo onemogočena tudi dela
na nujnih sanacijah objektov.

1263-478 Ljubno - Luče
ni v proračunu

2688-471 Bistrica - Dobliče
22.000.000 SIT

Gre za nadaljevanje v letu 1993 začete rekonstrukcije, kot
posledica poplav v letu 1990. Poleg poškodovanosti pa ima
cesta seveda bistveno premajhno širino (cesta omogoča
v pretežnem delu samo enosmeren promet), neustrezne krivine in zelo slab zgornji ustroj. Rekonstrukcija je povezana
z nujnimi obsežnimi deli na regulaciji in prečenji Savinje.
Prometna obremenitev - PLDP = 450 voz/dan. Za hitrejšo
sanacijo poškodb in posledic poplav predlagamo povečanje
sredstev iz dodatnega programa v višini 200 mio SIT.

V letu 1994 so bila izvršena zemeljska dela in postavljene
odbojne ograje pri modernizacij 1,25 km dolgega odseka prej
makadamske ceste, ki povezuje Kočevje s Črnomljem. V letu
1995 je potrebno zagotoviti še sredstva za zaključna dela
(asfaltbeton) in ureditev prometne signalizacije. Prometna
obremenitev - PLDP = 250 vozil/dan, je pa cesta pomembna
povezava v obmejnem področju in dopolnjuje efekte modernizacije odseka Mozelj - Brezovica.

Ker se predvideva odprtje meddržavnega prehoda na Pavličevem sedlu, pa tudi zaradi pomembne vloge Logarske doline
v turističnem oziru, je nadaljevanje rekonstrukcije potrebno.

Z dvoletno pogjodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 22,0 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

1612-471 Hrastnik - Dol
ni v proračunu

Gradbišče je nedokončano (ostalo je v bitogramozu, ki je
s tem nezaščiten) in bi zaradi hitrejšega propadanja kasneje
zahtevalo večja sredstva za dokončanje.

Potrebno je dokončanje rekonstrukcije. V dolžini cca 250 m je
cesta izvedena v bitudrobirju (izdelanim pred več kot 20 leti).
Nadaljujejo se dela v potoku Brnica (kamnite zložbe in podporni zidovi). Dela na pododseku bodo končana. Prometna
obremenitev - PLDP = 3860 vozil/dan.

2689-471 Priključek Lesce
ni v proračunu
Izdelani so bili pospeševalni pasovi za vključevanje regionalne na magistralno cesto. S tem so izboljšani pogoji priključevanja velikega prometnega toka (PLDP93 10500 mv/dan)
Bleda in Bohinja na magistralno cesto in obratno (posebno
velik problem v konicah turistično izrazititih dni). Izvesti je
potrebno še vse nujne niveletne izravnave, ter celovito rekonstrukcijo objekta, da bo možno izvesti rampo priključka Jesenice-Bled.

Gradbišče je nedokončano, star bitodrobir pa je uničen, kar
vse bi zaradi hitrejšega propadanja kasneje zahtevalo večja
sredstva za dokončanje.
1614-471 Kolodvorska cesta v Zagorju
ni v proračunu
S predvidenimi sredstvi bodo dokončana dela, ki se na tej
cesti izvajajo že več let. Izvajajo se zidovi v potoku Medija,
odvodnjavanje ceste, avtobusne postaje in polagajo robniki.

Če ne bo na razpolago sredstev, bo gradbišče na tem frekventiranem in turistično opaznem priključku ostalo odprto še
naprej. To bistveno zmanjšuje prometno propustnost priključka in prometno varnost.

Prometna obremenitev - PLDP = 4000 vozil/dan. Zaradi
nedokončanih del je bistveno zmanjšana prometna varnost
oviran promet.

2704—471 Todraž - Brebovnica
ni v proračunu

1853—471 Železniški nadvoz v Laškem
30.000.000 SIT

Izvaja se zelo zahtevna modernizacija 2,4 km odseka regionalne ceste, ki zahteva večje posege zaradi zahtevnega
terena in poteka skozi naseljeno področje. Izvedena so
zemeljska dela, zidovi, regulacija potoka, projekti in odkupi.
Nadaljevati je potrebno z izdelavo zgornjega ustroja skozi
naselja in dokončati vsa druga dela po projektu, zemeljska
dela, zidovi, regulacija potoka, projekti in odkupi. Z razpoložljivimi sredstvi bomo v letu 1995 lahko modernizirali vozišče
skozi obe naselji. Prometna obremenitev - PLDP = 390 voz/
dan.

Zgrajen je nov železniški nadvoz v Laškem, ker je bil star
neustreznih dimenzij in konstrukcije, nahaja pa se na eni
najpomembnejših magistralnih cest (PLDP93 je 9000 mv/dan).
Izvesti je potrebno še odvodnjavanje (prečrpavanje vode
v podvozu) in cestne priključke z podpornim zidom. Zaradi
izgradnje objekta je bil izveden tudi začasni obvoz, ki še traja
in ga je potrebno dodatno vzdrževati, ker ni bil namenjen
daljšemu obratovanju. Trenutno je na obvozu že angažiranih
1,9 mio SIT sredstev v začasnem financiranju.

Gradbišče je odprto in bi v primeru nenadaljevanja zahtevalo
sredstva za začasno zaključevanje del in kasneje dodatna
sredstva za dokončanje.

Dokončanje del je za normalno obratovanje nujno. Železniški
promet je zaradi tega upočasnjen, kar povzroča velike stroške
Slovenskim železnicam. Cestni promet pa bo ogrožen, če ne
bo zgrajeno ustrezno prečrpavanje vode.

2708—471 Most Potok v Potoku
7.500.000 SIT

1857-471 Cankova - Kuzma
ni v proračunu

V letošnjem letu je predviden zaključek sanacije propusta
v naselju Potok z ureditvijo ceste R 333/1203. Sklenjena je
dvoletna pogodba. Prometna obremenitev - PLDP = 4300
voz/dan.

V letu 1994 je bila izvršena delna sanacija zaradi plazovitega
terena poškodovane ceste od km 13.830 - 14.700. Potrebno
je zagotoviti sredstva za dokončanje te sanacije sicer so
potrebna sredstav za konzerviranje gradbišča. Prometna
obremenitev - PLDP = 620 voz/dan.
2681-471 Obvozi v času gradnje objektov
5.000.000 SIT

Z dvoletno pogodbo, s katero so bila realizirana vsa dela
v obdobju začasnega financiranja 1995, so tako nastale
finančne obveznosti. Sredstva v tej postavki so namenjena
poravnavi obveznosti.

S to postavko se bodo pokrivali večji stroški, ki nastajajo
z ureditvijo obvozov v času gradnje novih objektov. Ti obvozi

2712-471 Feaslbility študije (EBRD)
15.000.000 SIT
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urediti brežine in okolico ceste. V letu 1994 so bila deloma že
realizirana zemeljska dela, delno odvodnjavanje in zgornji
ustroj. Na 1,5 km je že izveden BD. Prometna obremenitev
- PLDP = 300 voz/dan. Dela za predvidena sredstva ne bodo
končana, zato se bo rekonstrukcija nadaljevala v I. 96.

S to postavko se krijejo stroški in pogodbene obveznosti pri
izdelavi feasibility študij, ki so potrebne za vse investicije, ki
se sofinancirajo s krediti. V to postavko so vključene deloma
tudi izdelave predštudij upravičenosti, s katerimi se šele izbirajo vrste ukrepov ter projekti za prijavo v sofinanciranje tujih
bank za nekatere pomembnejše smeri (Keltika, Zasavska,
Koroška, zahodna obvoznica MB).

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 57,8 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 9,5 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Event. zmanjšanje sredstev pa bi onemogočilo zaključevanje
del in zaščito pred propadanjem. Zato bi potrebovali dodatna
sredstav za konzerviranje.

2713-471 Poljčane - Majftperk
125.000.000 SIT

2728-471 PHARE program (Učja, Robič, Gorjansko)
13.000.000 SIT

Dokončati je potrebno začeto rekonstrukcijo 1,4 km odseka
ceste skozi naselje Zg. Poljčane, ki obsega tudi dve avtobusni
postaji, pločnike in ureditev hišnih priključkov ter komunalne
naprave s sofinanciranjem občine. Izvedeni so odkupi in pripravljalna dela. Prometna obremenitev - PLDP = 1320 voz/
dan.

S pomočjo sredstev iz PHARE programa bo s sredstvi, predvidenimi v osnovnem programu, dokončana modernizacija
vozišča pred mejnim prehodom Učja, kjer so že zgrajeni
podporni zidovi, manjka pa še vozišče. Za realizacijo celotnega programa pa predlagamo vključitev dodatnih sredstev
po prioriteti B v višini 142 mio SIT.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 120,4 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 7,2 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Ker poteka cesta skozi naselje in je rekonstrukcija vezana na
komunalno infrastrukturo, ki se izvaja, ne more ostati nedokončana. V primeru, da sredstva ne bodo odobrena, je
potrebno zagotoviti sredstva za zavarovanje gradbišča, za
konzerviranje del in ponoven začetek v prihodnjem obdobju.

MP Učja je edini mednarodni mejni prehod v Sloveniji, ki je še
v makadamu.
2735-471 Vinica - Stari trg
80.000.000 SIT

2714-471 Svetovalne storitve (EBRD)
10.000.000 SIT

V gradnji je odsek od km 3,180 do Sinjega vrha v dolžini 3,3
km. Za sredstva v planu 94 je bila asfaltirana cesta v dolžini
1 km, v nadaljevanju trase pa so izvedena zemeljska dela.
Izvesti je še asfaltbeton in prometno signalizacijo na že v BD
zgrajenem pododseku, ter dokončati v celoti preostali začeti
pododsek. S sredstvi bo nadaljevana modernizacija makadamske ceste v obmejnem demografsko ogroženem
območju, ki povezuje več naselij z Vinico in naprej. Prometna
obremenitev - PLDP = 500 voz/dan. Modernizacija bo nadaljevana v naslednjih letih.

S to postavko se krijejo stroški pogodbenih obveznosti pri
svetovalnih storitvah za ukrepe, ki se sofinancirajo iz sredstev
EBRD.
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 2,4 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.
Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža realizacijo kreditne
pogodbe med EBRD in R Slovenijo.

Gradbišče je odprto; event. prekinitev del, zaradi zmanjšanja
sredstev, bi povzročila dodatne stroške zaradi dodatnih
poškodb oz. propadanja in vnovične vzpostavitve gradbišča.

2716-471 Čuiperk - Videm
55.000.000 SIT

2744—471 Radeče — Loka pri Zidanem mostu
15.000.000 SIT

V letu 95 bi dokončali še zadnji pododsek v dolžini 1,6 km že
pred leti začete modernizacije regionalne cest. Omogoča
hitrejši razvoj severnega dela Suhe krajine, saj predstavlja
edino prometno povezavo z državno cestno mrežo za novo
občino Dobrepolje. Modernizacija obsega: izvedbo zgornjega
ustroja, izvedbo BD in AB izvedbo odvodnjavanja. Prometna
obremenitev - PLDP = 760 voz/dan.

V letošnjem letu se dokončuje modernizacija 600 m tega zelo
visoko prioritetnega ukrepa. Zaradi težkih geološko-geomehanskih razmer je prišlo med gradnjo do več del pri gradnji
zidov, odvodnjavanju in utrditvi temeljnih tal. Prometna obremenitev - PLDP = 630 voz/dan.
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 10,0 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe. Da se prepreči
pospešeno propadanje na nedokončanih delih (brez AB) in
eventualne porušitve zaradi geoloških razmer, je nujno zagotoviti potrebna sredstva.

2717-471 Rakitna - Cerknica
ni v proračunu
V letu 95 bi dokončali 3,6 km modernizacije ceste, ki predstavljajo zaključeno celoto med naselji. Za realizacijo je že sklenjena dvoletna pogodba. Prometna obremenitev - PLDP
= 370 voz/dan. Modernizacija obsega izvedbo zg. ustroja z BD
in AB, ter ureditev odvodnjavanja.

2753-471 Ajdovščina križišča
ni v proračunu

Nedokončanje gradbišča bo povzročilo nepotrebne
poškodbe in dodatna sredstva za kasnejše dokončanje.

Zaradi zelo povečanega predvsem tovornega prometa na
magistralni cesti je postal prehod skozi naselje Ajdovščina
kritičen predvsem s stališča prometne varnosti. Cesta je preozka, križišča neustrezna (brez zavijalnih pasov), izgradnja
avtoceste, ki bo delno izboljšala razmere, pa še časovno
odmaknjena. Gradnja bo možna šele proti koncu leta. Prometne obremenitve v centru mesta, na področju križišča, so

2718-471 Kalce - Hrušlca
60.000.000 SIT
S predvidenimi sredstvi bodo nadaljevana dela na modernizaciji cca 3 km makadamskega vozišča na tej regionalni cesti.
Zaradi zahtev spomeniškega varstva bo potrebno specialno
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22.000 vozil/dan; problematičen je zlasti močan tovorni promet. Tudi za razmere po izgradnji ac je zaradi zahtev mestnega prometa ureditev križišča nujna. S predvidenimi sredstvi
bi poleg rekonstrukcije centralnega in najbolj obremenjenega
križišča uredili tudi še nekatera druga najbolj nevarna mesta
na prehodu skozi naselje.

v zaključni fazi. Izvesti je potrebno še asfaltbeton in prometno
signalizacijo. S tem bo končanana modernizacija celega
odseka do Rakitne, vključno s križiščem za Gornjo Brezovico.
Prometna obremenitev - tekom leta je = 450 voz/dan; značilne so visoke prometne obremenitve v času turistične
sezone oz. izletniškega turizma.

Neizgradnja tega odseka bo povzročila stalne zastoje v mestu
in bistveno poslabšanje prometne varnosti.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 37,3 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

2755-471 Trbovlje - Hrastnik
03.000.000 SIT

Gradbišče je z začetnimi deli v letu 1994 že odprto (bitugramoz), zato je potrebno dela dokončati, s čimer bi se izognili
kasnejšim višjim stroškom nadaljevanja.

Gre za dokončanje modernizacije krajšega odseka makadamske ceste, ki pa zaradi poteka ob potoku Bobnarica zahteva
precejšnja dela na sanaciji potoka, sanaciji plazov, izgradnjo
opornih in podpornih zidov. Logično je nadaljevanje rekonstrukcije ceste, ki je v gradnji do km 1,840. Rekonstrukcija
tega odseka je pogoj za rekonstrukcijo Zasavske ceste
M 10-9, sicer ne bodo možne preusmeritve prometa. Prometna obremenitev - PLDP = 1100 voz/dan.

2767-471 Zbure - Škocjan
15.000.000 SIT
Po dvoletni pogodbi je na trasi položen bitudrobir, razen na
območju petih propustov, ki so še v gradnji. Med gradnjo so
se pojavila dodatna dela (prestavitev vodovoda, dodatna dela
zaradi potrebne prestavitve osi in izvedba dveh ploščatih in
dveh cevnih propustov). Modernizacija ceste bo s tem zaključena. Prometna obremenitev - PLDP = 750 voz/dan.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 27,4 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Zaradi odprtega gradbišča na območju propustov je nujno
zagotoviti sredstva za končanje del, sicer je promet oviran.

Nerealizacija te modernizacije skupaj s sanacijo plazu Marko
bo povzročila popolno zaporo ceste.
*
2761-471 Sodražica - Žlebič
12.000.000 SIT

2768—471 Seidlova cesta v Novem mestu
105.000.000 SIT
Ukrep obsega sofinanciranje rekonstrukcije 300 m odseka
mestne ceste in predstavlja nadaljevanje urejanja prehoda
magistralne ceste skozi Novo mesto na področju šol z dnevno
frekvenco otrok preko 2500. Rekonstrukcija se je začela
z izgradnjo novega mostu čez Krko. Predvidena je ureditev
pločnikov, kolesarskih stez, avtobusnih postaj, javne razsvetljave s sofinanciranjem občine in drugo. Prometna obremenitev ceste M 4, ki je na tem odseku tudi del mestnega omrežja,
je 13.000 voz/dan. Dela so se že začela v letu 1994 (oporni zid).

S predvidenimi sredstvi v rednem programu bodo dokončana
začeta dela pri rekonstrukciji 1 km dolgega odseka. Nujno (in
predvideno v event. povečanem programu) je nadaljevanje
del na celotnem odseku, zato predlagamo dodatna sredstva iz
prioritete B v višini 168 mio SIT. Prometna obremenitev
- PLDP = 2600 voz/dan.
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 10,7 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 104 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Brez sredstev v osnovnem programu ostaja odsek nedokončan. S tem se stroški izgradnje povečujejo in zmanjšuje prometna varnost.

Nedokončanje del bo podaljšalo neurejeno stanje prometa
v naselju, ki predvsem zmanjšuje prometno varnost.

2762-471 Naselje Dob
183.000.000 SIT

2770—471 lmpol|ca — Zavratec
66.000.000 SIT

Namen predvidene rekonstrukcije je predvsem izboljšanje
prometno-varnostnih razmer na magistralni cesti M 10
s sočasno obnovo komunalne infrastrukture s sofinanciranjem občine, na odseku od Želodnika do Zupančičeve ceste
na začetku vasi Dob. Predvideni ukrep ima visoko prioriteto,
saj gre za eno najpomembnejših in najbolj obremenjenih
prometnih smeri, ki poteka skozi naselje. Prometna obremenitev - PLDP = 17800 voz/dan.

Potrebno je vzpostaviti prevoznost na cesti, kjer je bila začeta
rekonstrukcija in med neurjem poškodovana. Izvedena so
zemeljska dela, zidovi in regulacija potoka. Zaradi kritičnih
geoloških razmer je nujno potrebno sanirati sprožene plazove, urediti brežine in zgraditi cesto preko Impoljskega
potoka. Za kompletno sanacijo pripravljamo celovito rešitev.
Prometna obremenitev - PLDP = 400 voz/dan.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 72,7 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Sredstva za realizacijo je treba zagotoviti, sicer ni možno
zagotoviti nujne prevoznosti oziroma cesto bo potrebno
popolnoma zapreti.
2771-471 Vrbanskl plato
ni v proračunu

Gradbišče je z začetnimi deli v letu 1994 že odprto, zato je
potrebno dela dokončati, s čemer bi se izognili dodatnim
stroškom za konzervacijo in kasnejšim višjim stroškom nadaljevanja. Odprto gradbišče poleg tega dodatno poslabšuje
prometno-vamostne razmere, kar je ob tem prometu nedopustno.

Začel bi se rekonstruirati odsek magistralne ceste, ki poteka
na za Maribor najpomembnejšem vodozbirnem področju,
nima pa ustreznih elementov, zaradi česar je na tem odseku
omejen tovorni promet. Ker zaradi ugodnejše povezave tovornjaki kljub kršitvam vozijo po tem odseku, predstavlja to
stalno nevarnost za podtalnico na področju MB. Lokacijsko
dovoljenje je pridobljeno. Izvedeni so odkupi in plačilo spremembe namembnosti zemljišč. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Prometna obremenitev - PLDP = 4400 voz/dan.

2765-471 Preserje - Rakitna
38.000.000 SIT
Predvideno je dokončanje modernizacija makadamskega
vozišča na odseku od km 2,98 v dolžini 6,674 km, ki je
77
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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. Začel se bo graditi pododsek od Trzina do Črnuč za
katerega je pripravljena vsa dokumentacija, za preostali
pododsek pa se bo ta urejala in bo šel v gradnjo v letu 96.
Zaradi pomembnosti, pa tudi zaradi zahtevane dinamike črpanja kredita predlagamo večja sredstva za začetek del.

V kolikor sredstva za gradnjo v letu 1995 ne bodo zagotovljena, ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja, v enem letu
pa poteče veljavnost LD. To bi v naslednjih letih odložilo
začetek realizacije za več kot eno leto, ker bi toliko zahteval
povsem nov postopek pridobivanja LD.
2774—471 Petrovo Brdo - PodroSt
60.000.000 SIT
Nadaljevali bi modernizacijo makadamskega odseka 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.
Trenutno je v gradnji 2,0 km modernizacije. Glede na slabo
povezanost zgornje Soške doline z zgornjo Savsko je to le
manjši prispevek k izboljšanju razmer.

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža tudi realizacijo kreditne pogodbe med EBRD in R Slovenijo. Če sredstva za ta
poseg ne bodo odobrena pomeni to v naslednjih letih
nadaljne večanje vsakodnevnih zastojev, kar povzroča
izredno velike stroške uporabnikov in negativne vplive na
okolje.
2786-471 Zelena meja (Zavrč, Mirtoviči)
80.000.000 SIT

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 40,0 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

S predvidenimi sredstvi bi lahko le delno pokrili velike
potrebe, na cestnem omrežju ob hrvaški meji, ki so posledica
novih razmer. V letu 1995 bo dokončana rekonstrukcija
lokalne obvozne ceste v Zavrču in povezava med Srebotnikom in Mirtoviči ob Kolpi oz. navezava Osilnice na Kočevje.

Gradbišče je že odprto (zemeljska dela, odvodnjavanje), zato
bi zmanjšanje predvidenih sredstev povzročilo večje stroške
za zapiranje gradbišča in kasnejše nadaljevanje del.

Še v letošnjem letu bi morali povezati naselje Brezgarji in
Brezgovica in vasi v občini Loški potok (povezava do naselja
Pungart).
V kolikor sredstav ne bodo zagotovljena, bodo vasi ob slovensko-hrvaški meji ostale brez ustrezne prometne povezave
s Slovenijo.

2780-471 Kran| (Zavarovalnica - Jaka)
145.000.000 SIT
Sredstva so namenjena rekonstrukciji 2,0 km odseka mestne
regionalne ceste, sanaciji mostu preko Kokre in izvedbi primerne prometne ureditve ene najbolj obremenjenih kranjskih
cest. Pri realizaciji finančno sodeluje tudi mesto Kranj. Predvidena sredstva, ki jih ne bi smeli manjšati, zadoščajo za dokončanje začetih del (same sanacije mostu in križišča), ne pa za
vsa dela, predvidena s projektom. Predvsem bo še ostal problem plačila potrebnih odškodnin, zato se bo rekonstrukcija
nadaljevala v I. 96. Prometna obremenitev - PLDP je po oceni
preko 10.000 voz/dan.

2790-471 Počehova - Ložane (EBRD)
65.600.000 SIT
Izvedena bodo zaključna dela na rekonstrukciji magistralne
ceste Počehova - Lendava, ki so bila sofinancirana iz sredstev EBRD. Prometna obremenitev - PLDP = 7700 voz/dan.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 144,2 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Gradbišče je nedokončano. Z dvoletno pogodbo in aneksom
za leto 1995 so sredstva v višini 23,9 mio SIT za izvedbo že
angažirana v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej
postavki so zato namenjena tudi poravnavi obveznosti iz
pogodbe.
Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža tudi realizacijo kreditne pogodbe med EBRD in R Slovenijo.

Će sredstva za ta dela ne bodo zagotovljena, ostane zaprta
ena najpomembnejših vpadnic mesta Kranj, kar že sedaj povzroča velike spremembe v prometnem režimu in bistveno
povečane stroške uporabnikov.

2906-471 Ptuj železniški nadvoz (EBRD)
200.000.000 SIT

2781-471 Huda luknja
ni v proračunu

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
Zaradi zagotavljanja potrebne dinamike del predlagamo
povečanje postavke po predlogu iz dodatnega programa.
Prometna obremenitev - PLDP = 22000 voz/dan.

Magistralna cesta ima neustrezne elemente, poleg tega pa se
že podirajo zidovi na tem odseku, ki je neprestano ogrožen od
erozije reke Pake. Zaradi pomembnosti ceste ima ukrep najvišjo prioriteto. Trenutno je promet omejen na en vozni pas, to
pa predstavlja bistveno oviro za nemoten pretok vozil. Obenem je to praktično edina povezava Koroške z osrednjo
Slovenijo. GD bo možno pridobiti do junija 1995. Razpis bo
možen v juliju 1995.

Nezagotavljanje lastnih sredstev ogroža tudi realizacijo kreditne pogodbe med EBRD in R Slovenijo, če sredstva za ta
poseg ne bodo odobrena pomeni to v naslednjih letih
nadaljne večanje vsakodnevnih zastojev, kar povzroča
izredno velike stroške uporabnikov in negativne vplive na
okolje.

Prometna obremenitev - PLDP = 5000 voz/dan.
Zaradi razmer na cesti, oz. spodjedanja ceste, je možno pričakovati tudi popolno zaporo odseka, če se razmere ne sanirajo.
Promet je že omejen na en vozni pas, zato predstavlja ta del
ceste oviro za ustrezno povezavo celotne regije. Zastoji ali
event. celo daljši obvozi (možni obvozi so 40 km daljši)
bistveno večajo stroške uporabnikov, glede na visoke prometne obremenitve in gospodarski pomen ceste so ti stroški
visoki.

3812-471 Oprema za kontrolo cest
115.500.000 SIT
Da bi lahko ustrezno načrtovali posege na cestah in objekti!1
na njih, je potrebno izvajati določene meritve in opazovanja i"
zato je potrebno imeti ustrezno opremo. Postavka je nam«'
njena razvoju merilne opreme za ugotavljanje stanja cest i"
razvoju števne opreme.

2784-471 Domžale - Črnuče (EBRD)
ni v proračunu
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Event. zmanjšanje sredstev bi omejilo pridobivanje ustreznih
teoretičnih osnov za planiranje ukrepov na cestah.

3886-471 Dovje - Radovna
12.000.000 SIT

3833-471 Ložane - Zamarkova (EBRD)
26.500.000 SIT

Dela na 1,45 km dolgem odseku so se pričela izvajati na
ureditvah brežin in sanaciji odvodnjavanja in vozišča. V letošnjem letu se bo dokončal začeti pododsek modernizacije.
Prometna obremenitev - PLDP = 150 voz/dan.

Izvedena bodo zaključna dela na rekonstrukciji magistralne
ceste Počehova - Lendava, ki so bila sofinancirana iz sredstev EBRD. Prometna obremenitev - PLDP = 7700 voz/dan.

Z dvoletno pogjodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 12,1 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Gradbišče je nedokončano. Z dvoletno pogodbo in aneksom
za leto 1995 so sredstva v višini 12,1 mio SIT za izvedbo že
angažirana v*obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej
postavki so zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu, sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.

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

3887-471 Ljubljanica - Kurja vas
30.000.000 SIT

3834-471 Hotlza — Lendava (EBRD)
16.100.000 SIT
Izvedena bodo zaključna dela na rekonstrukciji magistralne
ceste Počehova - Lendava, ki so bila sofinancirana iz sredstev EBRD. Prometna obremenitev - PLDP = 6600 voz/dan.

V letu 94 so se začela izvajati zemeljska dela in spodnji ustroj.
Za predvidena sredstva bo dokončana modernizacija skozi
naselje Kurja vas v dolžini 800 m. Prometna obremenitev
- PLDP = 390 voz/dan.

Gradbišče je nedokončano. Z dvoletno pogodbo in aneksom
za leto 1995 so sredstva v višini 7,6 mio SIT za izvedbo že
angažirana v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej
postavki so zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 28,7 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

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

Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.

3835-471 Ihova - Gornja Radgona (EBRD)
137.600.000 SIT

3889-471 Naselje Veliki Gaber
5.000.000 SIT

Izvedena bodo zaključna dela na rekonstrukciji magistralne
ceste Počehova - Lendava, ki so bila sofinancirana iz sredstev EBRD. Prometna obremenitev - PLDP = 4900 voz/dan.

V letošnjem letu se bo dokončala modernizacija 1,0 km
odseka Medvedjek-Pluska skozi naselje Vel. Gaber. Prometna obremenitev - PLDP = 320 voz/dan.

Gradbišče je nedokončano. Z dvoletno pogodbo in aneksom
za leto 1995 so sredstva v višini 55,2 mio SIT za izvedbo že
angažirana v obdobju začasnega financiranja. Sredstva na tej
postavki so zato namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

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.

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

Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.

3839-471 Dravograd
65.000.000 SIT

3890-471 Petrovcl - Kuzma
ni v proračunu
V letošnjem letu se končuje modernizacija od km 4.980 do km
6.060 in od km 7.276 do 8.654 na odseku Šulinci - Martinje, ki
ima tudi prvo prioriteto v občini Murska Sobota. Prometna
obremenitev - PLDP = 640 voz/dan. Cesta leži v ombejnem in
demografsko ogoženem območju in predstavlja za prebivalstvo pomembno komunikacijo.

Za odsek od km 0.300 do 0,770 je izdano je lokacijsko dovoljenje. Izvršena bo rekonstrukcija ceste s pločniki in ureditvijo
križišč s sofinanciranjem občine ter zgrajen podporni zid.
Prometna obremenitev - PLDP = 7600 voz/dan. Dela se
izvajajo po dvoletni pogodbi, plačani so bili že vsi odkupi.
Z dvoletno pogodbo in aneksom za leto 1995 so sredstva
v višini 63,3 mio SIT za izvedbo že angažirana v obdobju
začasnega financiranja. Sredstva na tej postavki so zato
namenjena poravnavi obveznosti iz pogodbe.

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.

Neizvajanje del bi pomenilo, da ostaja v naselju črna točka, da
bo vsaka prestavitev roka zahtevala spremembo dokumentacije in večja sredstva za realizacijo.

Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.

3885-471 Krnica - Radovna
15.000.000 SIT

4708-471 študije In Investicijski programi
50.000.000 SIT

V letošnjem letu se bo dokončala in podaljšala za 200 m,
modernizacija makadamske ceste skozi naselje Krnica. V dolžini 600 m so izvedena zemeljska dela, drenaže in propusti,
izdelati je potrebno še zgornji ustroj in zaključna dela. Prometna obremenitev - PLDP = 150 voz/dan.

Iz sredstev te postavke se bodo financirale izdelave prometnih
študij predvsem za območja naselij, ter študije in primerjave
variantnih potekov predlaganih rešitev. Del sredstev pa je
namenjen za financiranje izdelave investicijskih programov,
ki so po zakonodaji obvezni.

Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.

Event. zmanjšana dela bi omejila možnosti realizacije posa79
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meznih planskih postavk v tem letu ter preprečila pridobivanje ustreznih osnov za planiranje ukrepov v prihodnje.

Dela, ki so bila ob dograditvi ac že deloma izvedena, je treba
dokončati, da se prepreči pospešeno propadanje.

4762-471 Žužemberk - Dobrava
400.000 SIT

4989-471 Osllnlca-Čačlč-Borovec-Kočevska Reka
ni v proračunu
Ukrep predstavlja delno novogradnjo delno modernizacijo
obstoječega omrežja lokalnih cest, da bi omogočili povezavo
naselij ob Kolpi z zalednjem. Trenutno se izvaja modernizacija
odseka lokalne ceste Kočevska Reka-Borovec v dolžini 4,585
km. Za druge pododseke, kjer se bo zgradila nova cesta pa se
izdeluje dokumentacija. S temi sredstvi bo realizirana modernizacija Kočevska Reka-Dragarji v dolđini 4,0 km. Program
novogradnje se bo nadaljeval v leto 1996.
Gradbišče je odprto - za preprečitev propadanja ža izvedenih
del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem
letu sicer bodo potrebna večja sredstav tako za konzervacijo
gradbišča kot nadaljevanje del.
Če sredstva ne bodo zagotovljena, novi občini Osilnica ne bo
omogočen ta edini dostop po slovenskem ozemlju do magistralnega omrežja.

Na odseku 750 m na trebanjski strani bo z zaključnimi deli
končana modernizacija odseka ceste. Sredstva po tej
postavki so namenjena samo za poračun že izvršenih del.
Za dokončanje modernizacije pa predlagamo dodatna sredstva iz prioritete B v višini 45 mio SIT.
4822-471 Vresje - Sorica
30.000.000 SIT
Gre za modernizacijo makadamske ceste na odseku od km
0 - 2,0 in izdelavo zidov v dolžini 100 m. Končuje pa se odsek
od km 4,600 do km 6.800. Dela so se pričela septembra 1994
in se bodo spomladi nadaljevala. Dokončala se bo tako
modernizacija ceste do zimsko športnega centra na Soriški
planini iz Škofjeloške strani. Prometna obremenitev - PLDP
je po oceni 50 - 100 voz/dan, gre za izrazite sezonske obremenitve.
Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu, sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.
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.
4981—471 Meja Madžarska — Kobilje
50.200.000 SIT
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 nadaljnih 2,15 km in kompleten sp. in zg. ustroj.
Prometna obremenitev - PLDP = 50 voz/dan. Smiselno bi
bilo vzpostaviti tudi obmejni mejni prehod.
Za preprečitev propadanja ža izvedenih del je potrebno zagotoviti sredstva za dokončanje v letošnjem letu sicer jih je
potrebno zagotoviti za konzervacijo gradbišča.
4986-471 Poljčane - Zg. Poljčane
30.000.000 SIT
Rekonstruirati je potrebno del ceste in zgraditi nov most čez
Dravinjo, ki je sedaj jeklen. Ob vsakem večjem dežju je odsek
ceste poplavljen. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno za
pododsek v dolžini 800 m ceste in most. Dela so bila začeta
v letu 1994 in jih je potrebno dokončati skladno s pogoji
soglasodajalcev. Prometna obremenitev - PLDP = 2050 voz/
dan saj odsek predstavlja del pomembne povezave Štajerske
s Posavjem.
Ker ima most čez Dravinjo omejitev nosilnosti 5t in polovično
zaporo, je dokončanje tega objekta nujno za preprečitev večje
gospodarske škode. Transportne poti, ki so v sedanjih razmerah preusmerjene na daljše obvoze, znatno povečujejo stroške uporabnikov. Dodatna sredstva bi zahtevalo tudi konzerviranje gradbišča.
4987-471 Žiče - Dramlje
38.100.000 SIT
Zaradi dograditve drugega pasu avtoceste na odseku Žiče
- Dramlje je potrebno prestaviti regionalno cesto od km 1.200
do km 2.400. Izdano je lokacijsko dovoljenje. Gre za sofinanciranje del z DARS. Razpis za izvedbo del je izvedel DARS.
Prometna obremenitev - PLDP = 420 voz/dan.

4990-471 Vrhovo - Hotemež
120.000.000 SIT
Rekonstrukcija ceste je potrebna kot posledica ukrepov
v zvezi z izgradnjo HE Vrhovo. Projekt je razdeljen v dve fazi:
izgradnjo pilotne stene in podpornih zidov ter drugih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 500 m in rekonstrukcija ceste
Hotemež-Vrhovo od km 1.820 do km 2.375 ter rekonstrukcijo
ceste skozi Vrhovo od km 3.100 do km 5.240 s pločniki,
prekritjem potoka in drugimi potrebnimi deli. Prometna obremenitev - PLDP = 4000 voz/dan.
Ker je cesta v takem stanju, da ima polovično zaporo, je
nadaljevanje del potrebno, da se izognemo večjim stroškom
obratovanja (gre za pomembno medregionalno magistralno
cesto) pa tudi zaradi večjih stroškov, ki bi nastali ob zavlačevanju gradnje.
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.
4991-471 Radeče - priključek M 10-3
ni v proračunu
Rekonstrukcija cca 850 m ceste je vezana na pogoj sprejetega
odloka za LN HE Vrhovo ker je v trasi varovalnega nasipa
akumulacije vzdolž Save in Sopote. Z ukrepom se tudi
bistveno izboljšajo elementi R 330, ker obstoječa trasa skozi
strnjeno naselje nima zadostne širine, niti urejenega peš
prometa.
Prometna obremenitev - PLDP = 1800 voz/dan.
Če sredstva ne bodo zagotovljena, HE ne bo dobila uporabnega dovoljenja s čemer bo nastala velika gospodarska
škoda.
5558—471 Kapca — Hotlza
ni v proračunu
Odsek predstavlja še edini nerekonstruiran del magistralne
ceste v dolđini 2,0 km na potezu Počehova-Lendava. Vozišče
je neustrezno tako glede zgornjega ustroja kot geometrije.
PLDP je 5300 vozil/dan.
Zaradi intenzivnega tovornega prometa in še ne skorajšnje
izgradnje avtoceste MB—Lendava, je odsek iz vidika prometne varnosti neustrezen, vozišče je poškodovano do te
mere, da je sanacija potrebna zaradi negativnih vplivov na
okoliške zgradbe, pa tudi zaradi zaščite cestne substance, ki
bo sicer poškodovana.
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