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OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA
Obrazložitev proračuna Republike Slovenije za leto 1997
po proračunskih uporabnikih
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Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi, kot pripomoček k
razpravi o predlogu proračuna Republike Slovenije za leto
1997,

ki so jih posredovala posamezna ministrstva oziroma
proračunski uporabniki.
mag. Andrej Pagon
NAMESTNIK GENERALNEGA SEKRETARJA

- OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA,

Ministrstvo za finance, ocene potrebnih sredstev za uresničitev
nalog in obveznosti, ki izhajajo iz ustave oziroma zakonov in čim
večje racionalnosti oziroma selektivnosti pri načrtovanju finančnih
sredstev za izvedbo teh nalog oziroma delovanje Urada
Predsednika Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1997
PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH
V gradivu so podane obrazložitve proračunskih uporabnikov po
postavkah. Pri tem so pri nevladnih proračunskih uporabnikih Predsedniku RS, Državnemu zboru, Državnemu svetu, Varuhu
človekovih pravic, Ustavnem sodišču, Računskem sodišču in
Agenciji za revidiranje lastninskega preoblikovanja - prikazane
obrazložitve, ki izhajajo iz njihovega predloga proračuna, kot je
bilo v osnovnem gradivu proračuna že pojasnjeno, vlada predlaga
deloma znižane proračune teh uporabnikov.

Kot splošno in temeljno vodilo pri načrtovanju sredstev za izdatke
in naloge, ki se po obsegu in vsebini bistveno ne spreminjajo
glede na prejšnje leto, je upoštevana višina postavk v finančnem
načrtu oziroma njegovi realizaciji v letu 1996, kot tudi tiste dodatne
naloge oziroma dodatni stroški, ki jih je mogoče predvideti. Finančni
načrt je tako zastavljen realno in restriktivno, saj v globalu
predstavlja 8 odstotno nominalno rast v primerjavi z realizacijo v
preteklem letu. Glede na usmeritev Ministrstva za finance, da
obseg sredstev praviloma (vsaj pri materialnih stroških) ne bi
smel presegati nominalnega obsega stroškov iz leta 1996, je
treba poudariti, da je omenjeni indeks predvsem posledica
realnega planiranja odhodkov na osnovi dosežene realizacije v
prvem polletju letošnjega leta in zagotavljanja sredstev za
zakonske obveznosti v skladu z merili oziroma izhodišči
Ministrstva za finance, deloma pa predstavlja načrtovanje sredstev
potrebnih za dodatne naloge oziroma posebne dogodke. Na
področju investicij so predlagana sredstva nominalno višja na
postavki »Razvoj informacijskega sistema«, medtem ko so v
celoti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje precej

11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
1111 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
K finančnemu načrtu proračunskega uporabnika 1111 Predsednik
Republike Slovenije dajemo tole vsebinsko obrazložitev višine
Posameznih predlaganih proračunskih postavk. Kot temeljna
ugotovitev, ki velja za vse postavke v okviru predloga finančnega
načrta Predsednika Republike Slovenije za leto 1997 poudarjamo
upoštevanje kvantitativnih izhodišč za planiranje, ki jih je pripravilo
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nižja kot v lanskem letu. Osem odstotna nominalna rast obseg
sredstev, je zatorej nujno potrebna glede na obseg nalog in tudi
ne predstavlja realnega povečevanja sredstev, saj projekcije v
bilanci javnega financiranja za leto 1997 upoštevajo 9 odstotno
letno rast cen.

Od leta 1992 poteka v uradu uresničevanje projekta informatizacije, ki je bil na osnovi predlogov in zahtev urada pripravljen v
Centru Vlade za informatiko. Projekt je v glavnem zaključen, prva
štiri leta je bil financiran preko centra, v 1996 letu pa so bila, glede
na spremenjeno ureditev financiranja nevladnih proračunskih
uporabnikov na tem področju, sredstva v ta namen predvidena v
okviru lastnega finančnega načrta, ki pa niso zadostovala za
dokončanje projekta, saj so bila skrčena v zadnji fazi sprejemanja
proračuna, delno pa tudi prerazporejena med proračunskim letom
zaradi nujnejših nalog financiranja na drugih področjih. Predlagana
višina sredstev za leto 1997 v višini 6.400.000,00 SIT bodo
namenjena dokupu manjkajoče strojne opreme (sistem za
arhiviranje CD, sistem za zapisovanje na CD, tri delovne postaje,
trije laserski tiskalniki, modem, dopolnitev obstoječe lokalne
računalniške mreže). Del sredstev pa je namenjen nabavi
manjkajoče programske opreme in izobraževanju uporabnikov.

Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni odhodki
(prejemki)
Izračun sredstev v finančnem načrtu, ki bodo potrebna za izplačilo
plač, drugih osebnih odhodkov in prispevkov delodajalca je
pripravljen na osnovi kvantitativnih izhodišč za planiranje, ki nam
jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Kot izhodišče je torej
upoštevano število zaposlenih in višina količnikov, kakršne smo
v uradu imeli koncem preteklega leta oziroma v prvem polletju
tekočega leta.
Pri drugih osebnih odhodkih (prejemkih) je indeks povečanja še
precej višji, kot pri plačah, vendar ne gre le za nominalno, ampak
tudi za realno povečanje. Glede na to, da bodo v letu 1997 trije
zaposleni izpolnjevali pogoje za upokojitev je namreč nujno treba
planirati potrebna sredstva za izplačilo nagrad ob upokojitvi.
Potrebna sredstva za ta namen pa seveda glede na delež teh
delavcev v celotnem številu zaposlenih v uradu predstavljajo
tako veliko povečanje glede na sredstva za te namene v letu
1996.

Kljub temu, da v preteklih letih v proračunu ni bilo mogoče zagotoviti
v enem letu zadostnih sredstev za dokončanje dveh projektov, ki
smo jih, delno skupaj s Servisom skupnih služb Vlade RS, zastavili
v letu 1993 po uvedbi funkcije »predsednik republike« v naš
ustavni sistem: to sta posodobitev in investicijsko vzdrževanje
protokolarnih in drugih prostorov nujno potrebnih za delo
predsednika republike in projekt tehničnega varovanja
predsedniško vladne palače, pa sta bila projekta v celoti zaključena
s financiranjem v štirih letih. Glede na to so predvidena sredstva
na postavki investicijsko vzdrževanje veliko nižja kot v preteklih
letih. Izpeljava omenjenih projektov in druga dodatna oziroma
nova oprema nabavljena v teh letih namreč omogoča delovanje
urada na načrtovani ravni oziroma omogoča uresničevanje nalog
potrebnih za normalno delovanje predsednika republike. Glede
na intenzivnost mednarodnih stikov in druge zahteve se je v
dosedanji praksi pokazala potreba za konceptualno drugačno in
boljšo prostorsko ureditev notranjih in zunanjih prostorov za
protokolarne potrebe države na najvišji ravni. Vendar je po naši
oceni treba v sedanjih proračunskih oziroma gospodarskih in
političnih razmerah tako investicijo odložiti na poznejši čas. Glede
na to so sredstva na omenjeni postavki načrtovana restriktivno
in so namenjena le opremi sedmih pisarn za administrativno delo
s funkcionalnim pisarniškim pohištvom, s katerim sedaj ne
razpolagamo, začasno pa bi to rešilo prostorsko stisko. Prav
tako pa je zaradi prostorske stiske potrebno dodatno opremiti
oziroma omogočiti racionalnejšo izrabo prostora za arhiv. K temu
so dodali še sredstva potrebna za nakup najnujnejše pisarniške
in druge tehnike, ki naj nadomesti iztrošene naprave, gre predvsem
za mobilne telefone, snemalno tehniko in fakse.

Upoštevajoč navodila Ministrstva za finance so posebej
predvidena sredstva za plače novo zaposlenih. Planirana sredstva
na tej postavki predstavljajo sredstva za plačo skupaj s prispevki
in osebnimi prejemki za eno dodatno zaposlitev. Usmeritev je
sicer, naj ne bi planirali povečanja števila zaposlenih, vendar gre
za delovno mesto, ki bi moralo biti zasedeno že v lanskem letu
(referent za finančne zadeve) in ga je glede na obseg in
zahtevnost del na tem področju nujno treba zasesti tudi po mnenju
strokovnih delavcev in inšpekcije Ministrstva za finance.
Materialni stroški
Pri planiranju sredstev materialnih in drugih stroškov je bilo kljub
restriktivnemu pristopu treba planirati nominalno nekaj višja
sredstva, kot je znašala realizacija v letu 1996. V času začasnega
financiranja smo v uradu sicer porabo prilagodili razpoložljivim
sredstvom vendar na račun porabe zalog pisarniškega materiala
in drugih sredstev ter s preložitvijo nekaterih nujnih odhodkov za
nekaj časa. Realizacija v času začasnega financiranja tako ni
realna in gledano z vidika celotnega proračunskega leta ne
omogoča uresničevanja rednih nalog. K temu je treba dodati še
dodatna naloge, predvsem uradni obiski v tujini in srečanje
predsednikov Srednjeevropskih držav v Portorožu, za katero
bodo sicer v proračunu sredstva zagotovljena posebej, vendar
je ta dogodek povečal tudi porabo sredstev za materialne stroške
v uradu, ki pa jih ni mogoče posebej izločiti in jih nismo planirali
pod posebno postavko.

121 DRŽAVNI ZBOR
1211 DRŽAVNI ZBOR
Finančni načrt Državnega zbora republike Slovenije za leto 1997
je izdelan na osnovi kvantitativnih izhodišč za planiranje, prejetih
s strani Ministrstva za finance (številka 401 -27/97 z dne 23.4.1997
in 401-27/97 z dne 5.5.1997 in 403-53/97 z dne 17.07.1997) ter
veljavne zakonodaje per 1.5.1997 (Zakon o poslancih, Zakon o
političnih strankah, Zakon o proračunu in podzakonskih aktov,
Odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora, Zakon o
plačah, Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja, idr). Finančni načrt za
leto 1997 znaša 4.260.694 tisoč SIT vključno z izplačili nadomestil
bivšim poslancem in drugimi odhodki. Planirana finančna sredstva
za izplačila nadomestil in drugih odhodkov so na osnovi veljavne
zakonodaje in DRŽAVNI ZBOR Republike Slovenije nima možnosti
vplivanja višine porabe finančnih sredstev.

V predlaganem finančnem načrtu Urada Predsednika Republike
Slovenije smo zadržali postavko drugi odhodki za delo na področju
obrambe, čeprav gre za relativno majhna sredstva, ki bi jih lahko
»pridružili« ostalim materialnim stroškom. Vendar gre za netipične
stroške, v precejšnji meri programskega značaja, predvsem za
avtorske honorarje pri izdelavi študij in drugih gradiv na tem
področju.
Sredstva za amortizacijo smo v finančnem načrtu črtali v skladu
z navodili Ministrstva za finance in najnujnejša sredstva za
nadomestitev iztrošene opreme predvideli na postavki : Investicijsko vzdrževanje.
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kot v letu 1996 s tem, da so ali bodo v letu 1997 zaradi postopnega
in dokončnega konstituiranja Državnega zbora in sprejema
sklepov komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
tudi izplačana v obdobju do konca leta. V navedeno proračunsko
postavko so vključena tudi izplačila za povračilo določenih
stroškov za leto 1996.

Na osnovi posameznih členov Zakona o izvrševanju proračuna
je Državni zbor zadolžen za samostojno pripravo načrtov nabav
opreme, informatizacije in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi
za plan zaposlitev v letu 1997.
Plače.prispevki delodajalca, davek na izplačane plače in
drugi osebni prejemki
3001 plače
3109 drugi osebni prejemki
3217 prispevki delodajalca, davek
na izplačane plače
SKUPAJ

1.986.722 tisoč tolarjev
164.110 tisoč tolarjev

Dodatna proračunska namena v primerjavi z letom 1996 so stroški
potovanj in dodatnih izobraževanj, vezanih izključno na postopno
vključevanje Republike Slovenije v Evropske integracije in stroški
referendumov.

450.863 tisoč tolarjev
2.601.695 tisoč tolarjev

Obrazložitev določenih namenov porabe :
a/ poslanske pisarne : 35. člen Zakona o poslancih
planirani so obratovalni stroški, najemnine, materialni stroški,
dodatni stroški zaradi reorganizacije;

Nadomestila plač za poslance prejšnjega mandata so vključena
v zgoraj navedeno proračunsko postavko in znašajo:
3001 plače
3217 prispevki delodajalca, davek
na izplačane plače
SKUPAJ

490.951.100 SIT
b/ strokovna pomoč : 34. člen Zakona o poslancih
finančna sredstva so planirana glede na veljavni sklep Državnega
zbora za obdobje do aprila 1997 in 17. člen Odloka o organizaciji
in delu služb Državnega zbora RS (Ur.list RS 19/97) in predvideno
izhodiščno osnovo za obračun plač delavcev strokovnih služb
(v višini 38.254 SIT za II. polletje);

91.699.200 SIT
582.650.300 SIT

Pri planiranju so bila upoštevana sledeča izhodišča:
-izhodiščna osnova za obračun plač delavcev strokovnih služb
v višini 38.254,00 SIT za obdobje do konca leta 1997 in realizacija
v prvem polletju 1997
-izhodiščna osnova za obračun plač poslancev v višini 103.000,00
SIT, v skladu z Zakonom
- osnova za regres v višini 76.508,00 SIT
- prispevki delodajalca v višini 15,90 % in davek na izplačane
plače v skladu z veljavno zakonodajo
- zaposleni :
a/ stanje zaposlenih per 19.5.1997
b/ dodatne zaposlitve za raziskovalno službo, zaposlitev v
poslanskih skupinah v skladu s 16. členom Odloka, v delovnih
telesih
c/ 90 poslancev in 2 funkcionarja
d/ izplačila nadomestil poslancem prejšnjega mandata
- drugi osebni prejemki (prevoz, prehrana, jubilejne nagrade, idr)
so planirani ob upoštevanju zneskov, objavljenih v Uradnem listu
RS 23/97
-odpravnine v skladu s sklepom komisije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve, vključno z izplačili odpravnin bivšim
poslancem

c/ mesečni pavšali za pokrivanje materialnih stroškov v zvezi z
delom v volilni enoti: 29. člen Zakona o poslancih planirani so ob
upoštevanju sklepa Komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve, določene izhodiščne osnove za izplačilo
poslancev za obdobje do konca leta 1997 in vključujejo tudi
izplačane pavšale za mesec december 1996;
d/ nadomestila za ločeno življenje:
planirana so za izplačilo 60 zaposlenih, ob upoštevanju uradno
objavljenih zneskov (Ur.list RS 23/97 - 51.098 SIT) in sklepa
komisije številka 0610-00-1/97-3 z dne 14.4.1997 (ob upoštevanju
obveznosti pokrivanja razlike v višini najemnine v višini
5.850.000,00 SIT);
e/ stroški izobraževanja poslancev:
planirani so ob upoštevanju izhodišča 40.000 SIT/poslanec x
veljavni indeks 1996 x planirana inflacija 1997 (108,8 ; 109);
f/ mednarodna dejavnost:
planirani so stroški službenih potovanj v tujino ob upoštevanju
Uredbe o povračilih stroškov službenih potovanj v tujino (Ur.list
RS 38/94 in dopolnilo); Stroški članarin v višini 7.000.000 SIT,
sofinanciranje konference, povračila s strani PS SE;

Materialni in drugi stroški so planirani ob upoštevanju povprečne
porabe januar - marec 1997 in planirane letne rasti v višini 9 %. V
celotnem proračunskem namenu se odraža (v primerjavi z letom
1996) konstituiranje novega Državnega zbora; povečani materialni
stroški zaradi dokončanja določenih investicijskih projektov iz
leta 1996 (pridobitev novih pisarniških prostorov - večja poraba
energije v celoti, poštnih in podobnih storitev, čistilnih sredstev,
zavarovalnih premij, idr)
3325 materialni stroški
354.073.000 SIT
(planirana poraba 391.073.000 SIT)

g/ v okviru proračunske postavke 3649 so planirani tudi stroški
vključevanja v EU v višini 10.000.000 SIT h/ izplačila mesečnih
pavšalov za december 1997 v januarju 1998;
Druai odhodki
5485 sofinanciranje strank
440.500.000 SIT
Finančna sredstva so planirana v skladu z Zakonom o političnih
strankah (Ur.list RS 62/94) in Poročilom o izidu splošnih volitev v
Državni zbor (Ur.list RS 65/96)

Planirani stroški po posameznih namenih porabe so ob
upoštevanju povprečne porabe za obdobje januar - marec 1997
in planirane inflacije v višini 9 % za leto 1997.

število glasov :
vrednost glasu :

Zaradi natančne analize posebej navajamo planirane stroške in
zahtevana finančna (denarna) sredstva (veza Navodilo o
izvrševanju proračuna).

Dobljeni glasovi :
LDS
SLS
SDSS
SKD

3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 371.125.000 SIT
Planirana postavka vključuje v večini primerov iste namene porabe
19. avgust 1997
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288.783
207.186
172.470
102.852

948.462
38,70 SIT
(izhodišče 35,50 SIT per 1.1.1997 x 109 )

ZL
DeSUS
SNS

96.597
46.152
34.422
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8273 Povračilo stroškov volilne kampanije

b/ tiskanje publikacij in internega glasila

29.312.580 SIT

fakturirana realizacija v letu 1997

Finančna sredstva za povračilo stroškov volilne kampanije so
planirana na osnovi Sklepa Vlade Republike Slovenije in sklepa
Državnega zbora Republike Slovenije

- plan prihodkov

6455 Svet za radiodifuzijo

37.900.000 SIT

4.700 izvodov x 50 naklad x 320 SIT x 109

6456 Svet za varstvo okolja

35.988.000 SIT

- plan dejanskih prilivov v letu 1997 ob upoštevanju 8-dnevnega
oziroma 20-dnevnega plačilnega roka

Državni zbor Republike Slovenije nima vpliva na finančni načrt
zgoraj navedenih porabnikov.
Nabava opreme, nakup drobnega inventarja, investicije in
investicijsko vzdrževanje
4510 investicije in investicijsko vzdrževanje

81.968.000 SIT

v letu 1997:
v letu 1998:

54.098.880 SIT
27.869.120 SIT

- plan odhodkov

81.968.000 SIT

1. priprava, tiskanje, razpošiljanje internega glasila (predvidena
naklada 5.000 izvodov)
(50 x 1.110.000 x 109)
59.950.000 SIT
2. davek na promet proizvodov 5 %
2.997.500 SIT
3. priprava, izdelava glasila Parlamentarec
5.800.000 SIT
4. priprava, izdelava publikacije
poslanske pisarne
8.000.000 SIT
5. priprava, izdelava Biltena
2.000.500 SIT
6. vzdrževanje programske opreme
2.220.000 SIT
7. elektronska različica glasila Poročevalec
1.000.000 SIT

359.100.000 SIT

Pri pripravi finančnega načrta za navedeno proračunsko postavko
smo upoštevali izhodišča, prejeta s strani Ministrstva in v okviru
proračunske postavke planirale nakup drobnega inventarja.
Pri izdelavi načrta po posameznih "projektih" smo upoštevali vse
izdatke za nabavo, rekonstrukcijo in zamenjavo obstoječih
osnovnih sredstev ter za investicijsko vzdrževanje in eventuelno
nove investicije in nabave opredmetenih sredstev (navodilo o
pripravi investicijske dokumentacije).

- plan dejanskih odlivov (nakazil)
V letu 1997 so planirana vsa plačila za prevzete obveznosti iz
leta 1996, tekoča vlaganja v času začasnega financiranja in delna
plačila opravljenih in zaključenih del projektov. Finančni načrt za
investicije in investicijsko vzdrževanje je ob upoštevanju veljavne
zakonodaje na področju investicij in investicijskega vzdrževanja
izdelan za obdobje 1997/1998.
Za leto 1997 je planirana poraba finančnih sredstev v višini
359.100.000 SIT; za leto 1997 553.400.000 SIT.

1. plačila v letu 1997, vključno z davkom na promet proizvodov
22.018.000 SIT
2. plačila SET, d.o.o. ob upoštevanju 45-dnevnega plačilnega roka
v letu 1997
55.154.000 SIT
v letu 1998
4.796.000 SIT
BILANCA FINANČNIH TOKOV

6.000.000 SIT

4510 - drobni inventar

4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje reševanje stanovanjske problematike
25.000.000 SIT
4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje

prilivi:
odlivi:

54.098.880 SIT
77.172.000 SIT

razlika:
sredstva iz leta 1996:

23.073.120 SIT
11.536.560 SIT

390.100.000 SIT
FINANČNI

Izkazovanje prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja
lastne dejavnosti

NAČRT ZA LETO 1997

v 000

plače
1.986.722 SIT
prispevki delodajalca, davek na izplačane plače 450.863 SIT
drugi osebni prejemki
164.110 SIT
materialni in drugi stroški
725.198 SIT
investicije in investicijsko vzdrževanje
390.100 SIT

Plan prihodkov in odhodkov je izdelan ob upoštevanju Navodila o
izkazovanju prihodkov in odhodkov iz naslova lastne dejavnosti
številka 411-3/96 z dne 3.6.1996 in vključuje gostinsko dejavnost
za lastne potrebe ter tiskanje publikacij. Izdelan je ob sledečih
predpostavkah :

SKUPAJ

- veljavna pogodba s podjetjem SET, d.o.o. (sklep 043-06/94-1/2)
- veljavni davčni zakonodaji
- planiranemu številu naklad

drugi odhodki
SKUPAJ

3.716.993 SIT
543.701 SIT
4.260.694 SIT

a/ gostinska dejavnost za lastne potrebe
prihodki :
odhodki :

47.200.000 SIT (priliv)
47.200.000 SIT (odlivi)

Nadomestila za bivše poslance so vključena v zgornji kumulativi
in sicer v višini :
- plače
490.951.100 SIT
- prispevki delodajalca, davek na izplačane
plače
91.699.200 SIT
SKUPAJ
582.650.300 SIT

Med odhodki so planirani stroški za nakup "materiala", eventuelno
dodatno - sezonsko zaposlovanje, ostali materialni stroški, vezani
izključno na gostinsko dejavnost
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122 DRŽAVNI SVET

7. plačilo za ban.storitve

300

1212 DRŽAVNI SVET

8. plačila za stor.v plač.p.

600

Finančni načrt Državnega sveta RS za leto 1997 je izdelan ob
upoštevanju kvantitativnih izhodišč za planiranje Ministrstva za
finance. V skladu s 34. in 35. členom Zakona o izvrševanju
proračuna je Državni svet samostojni proračunski uporabnik in
samostojno pripravlja načrte nabav, informatizacije in novih
zaposlitev.

9. zavarovalne premije

1.500

10. stroški službenih potov.

3.400

11. str.služ.potov.v tujino

2.100

Materialni stroški - drugi odhodki

Plače
1. plače funkcionarjev
10 k x popr.funk.dod. x 20% del.doba x
103.000 x 12 mesecev
prisp.delodajalca, davek
2. delavci služb
180 k x 38.000 SIT x 12 mes.
plače
prisp.delodajalca, dfivek
3. dopolnilno delo
prisp.delodajalca, davek
4. drugi osebni prejemki
a. regres za LD 24 x 76.508 SIT
b. prevoz na delo
c. prehrana 24 x 12.775 SIT
d. solid.pomoči
e. jubilejne nagrade (3x20 let, 2x10 let)
f. pridobitev v.str.izob. (3x3.000 DEM)
plače
drugi os.prej.
davek
skupaj

8139 drugi odh.za delo na dr.področjih
- povračila za udeležbo na sejah
(stroški zasedanj in stiki z volilci)

26.697.600 SIT
7.448.700 SIT
34.146.300 SIT

- izplačila funkc.dodatka za neprof.
opravljanje funkcije
114.437.000 SIT
(39 svetniko x 1.65k x 20% funk.dod. x izh Osn.(132.500 SIT
x 12 mes.)
- izplačilo
95.444.000 SIT
- prispevki, davek
18.993.000 SIT
Skupaj
135.537.000 SIT

82.080.000 SIT
16.334.000 SIT
98.414.000 SIT
2.500.000 SIT
472.500 SIT
2.972.500 SIT
8.156.600
1.836.200
1.200.000
3.372.600
652.600
265.200
830.000

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

111.277.600
8.156.600
24.255.200
143.689.400

SIT
SIT
SIT
SIT

21.100.000 SIT

Investicije in investicijsko vzdrževanje
1. nabava drobnega inventarja
2. oprema za informatizacijo
- nakup rač.opreme
- uvajanje sodobnih prog. orodij
3. pomoč pri reševanju stan. vprašanj
4. pisarniška in ostala oprema (4.nadstropje)
Skupaj
KUMULATIVA:
a) plače s prispevki
b) materialni odhodki
c) drugi odhodki
d) investicije
Skupaj

v 000 SIT
143.689.400
54.600.000
135.537.000
32.500.000
366.326.400

Materialni stroški

000 SIT

1. material
- pisarniški material
- časopisi, str. liter.

9.200
8.100
1.100

123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2. energija

1.700

1213 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3. proizvodne storitve
- transp.storitve
- vzdrževanje opreme
- PTT in poštnina
- tisk.bilt.-Poročevalec
- ostalo

13.800
700
5.700
2.600
3.100
1.700

4. neproizvodne storitve
- zdravstvene storitve
- prevodi, analize
- pogodbe o delu
- razne objave
- ostalo

13.500
700
6.600
4.500
1.200
500

5. reprezentančni izdatki

1.800

6. drugi materialni izdatki
- izdatki za si.obleko
- izdatki za izobraževanje
- računal.izobraževanje

6.700
700
2.700
3.300

19. avgust 1997

500.000 SIT
12.000.000 SIT
6.000.000 SIT
6.000.000 SIT
10.000.000 SIT
10.000.000 SIT
32.500.000 SIT

39 %
15 %
37 %
9%
100 %

Vlada Republike Slovenije je predlagala za delo Republiške volilne
komisije skupni obseg odhodkov v višini 500.983 tisoč SIT.
V letu 1997 mora Republiška volilna komisija:
- pokriti stroške referenduma o volilnih sistemih, kije bil 08.12.1996,
ki niso bili pokriti v letu 1996, (65.000 tisoč SIT)
- izvedla je nadomestne volitve v državni svet (20.000 tisoč SIT),
- pokriti stroške državnozborskih volitev, ki so bile novembra
1996 (10.000 tisoč SIT),
- izvesti volitve predsednika republike, ki pa se po obstoječi
zakonodaji opravijo v dveh krogih,
- izvesti (posredne) volitve članov Državnega sveta na 33 volilnih
zborih volilnih teles.
Obveznosti iz leta 1996 ter nadomestne volitve člana DS (torej
že prevzete obveznosti) znašajo 95.000 tisoč SIT, sredstva za
plače in materialne stroške službe RVK 25.000 tisoč SIT (13.500
tisoč za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke ter 12.000
tisoč SIT za materialne stroške - od česar 8000 tisoč SIT samo
stroški poslovnih prostorov), torej ostane za izvedbo volitev
7
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predsednika republike ter v državni svet 380.000 tisoč SIT, pri
čemer računamo 70.000 SIT za 33 volilnih zborov volilnih teles (tj.
ca. 2000 tisoč na zbor) ter 310.000 tisoč SIT za volitve
predsednika republike.

sklep o izbiri ter vodja strokovne službe in en pripravnik z visoko
strokovno izobrazbo).

Samo volitve v Državni zbor RS v letu 1996 so pomenile izdatek
za proračun Republike Slovenije v višini ca. 450 mio SIT. Dejstvo
pa je, da so bile glede na določbe ZiPro sredstva prenašana s
postavke RVK na postavke pri drugih proračunskih uporabnikih
(enako velja za referendum).

Drugi osebni odhodki in prejemki so načrtovani ob upoštevanju
predvidenega števila zaposlenih - skupaj z varuhom in namestniki
- do konca leta 1997 (26). Poleg regresa za letni dopust, prehrane,
prevoza na delo smo v letu 1997 upoštevali dve jubilejni nagradi
za dopolnjenih 10 let in dve jubilejni nagradi za dopolnjenih 20 let
dela. Upoštevana so sredstva za plačilo stroškov šolanja za
pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe, stroškov podiplomskega študija in drugega izobraževanja pa tudi sredstva za
eventualno solidarnostno pomoč.

3202 Drugi osebni odhodki (prejemki)

Ni nam poznano, ali so upravni organi in službe, ki delujejo pod
ingerenco Vlade RS, planirali sredstva za volitve v delu, ki se
nanaša na njihove pristojnosti.

3311 Prispevki delodajalca

Ravno tako nam ni poznano, ali je pri določanju sredstev za RVK
Vlada RS izhajala iz nekoliko nenavadne podmene, da bo za
volitve predsednika republike potreben samo en krog volitev
oziroma, da bodo sredstva za 2. krog zagotavljena iz proračunske
rezerve.

Prispevki delodajalca so planirani upoštevajoč število zaposlenih
in predvidenih zaposlitev po zakonsko določeni stopnji 15,9
odstotka. V višini potrebnih sredstev je upoštevan tudi obseg
sredstev za zakonsko določen davek na plače. Pripominjamo,
da smo za leto 1997 upoštevali obdavčitev izplačanih plač tako,
da smo za najvišje plače upoštevali davek v višini 10 odstotkov,
za ostale pa 4 odstotke.

Dejstvo je, da bi bilo mogoče realizirati ustavne obveznosti z
dodeljenimi sredstvi samo na način, da DZ z 2/3 večino spremeni
volilni sistem za predsednika republike iz dvokrožnega večinskega
v enokrožni večinski sistem (npr. po zgledu Irske ali Sri Lanke)
ter da z navadno večino spremeni Zakon o evidenci volilne
pravice, ki opredeljuje del postopka uresničevanja aktivne volilne
pravice in s tem omogočil zmanjševanje potrebnih sredstev za
izvedbo volitev. Kot že omenjeno, nam ni poznano, ali Vlada oz.
parlament pripravljajo rešitve v tej smeri.

7337 Sredstva za nove zaposlitve
V obsegu sredstev za nove zaposlitve je v letu 1997 predvidena
zaposlitev štirih uslužbencev, od česar eno mirovanje pravic uslužbenka je delo že nastopila, enemu uslužbencu je bil vročen
sklep o izbiri, vodja strokovne službe in en pripravnik z visoko
strokovno izobrazbo pa naj bi delo nastopila v septembru letos.
Predvidevamo, da bo v uradu ob koncu leta 1997 skupaj
zaposlenih 26 uslužbencev.

124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
1214 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Materialni stroški

Finančni načrt Varuha človekovih pravic je izdelan ob upoštevanju
navodil in kvantitativnih izhodišč, ki jih je za izdelavo finančnih
načrtov proračunskim uporabnikom posredovalo Ministrstvo za
finance in predstavlja porabo, kot jo je mogoče predvidevati za
leto 1997 ob upoštevanju predvidenega programa dela. Višine
posameznih postavk so načrtovane restriktivno z upoštevanjem
tendence po realnem znižanju proračunske porabe. Predvideni
obseg potrebnih finančnih sredstev je tako za leto 1997 v primerjavi
z letom 1996 realno nižji, tako na postavki materialnih stroškov,
kot tudi na postavki investicij in investicijskega vzdrževanja.

3419 Materialni stroški
Pri obsegu sredstev za materialne in druge stroške je upoštevana
preselitev institucije varuha človekovih pravic v nove prostore,
zato v predvidenem obsegu materialnih stroškov za leto 1997 ni
več predvidena najemnina, pač pa predstavljajo znaten obseg
potrebnih sredstev na tej postavki obratovalni stroški, upoštevana
so plačila stroškov izvedencev, prič, izdaje in tiskanja
predstavitvenega materiala urada, letnega poročila in eventualnih
posebnih poročil o delu varuha, sredstva za delo varuha zunaj
sedeža poslovanja, plačila kotizacij in članarin, udeležbe na
mednarodnih konferencah in simpozijih ter druga sredstva,
potrebna za nemoteno delo Urada.

Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki
3095 Plače
Na osnovi kvantitativnih izhodišč Ministrstva za finance je izdelan
izračun potrebnih sredstev za plače, pri čemer smo za plače, ki
se izračunavajo na podlagi zakona o poslancih, upoštevali zakon
o določitvi začasne osnove za določanje plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja ter sklep Komisije DZ za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve št. 102-02/90-2 z dne 14.4.1997, po
katerem znaša osnova (80%) za obračun plač poslancev do
1.1.1998 102.313,00 tolarjev. Pri ostalih zaposlenih je upoštevana
povprečna izhodiščna plača, kot jo je za posamezni leti določilo
Ministrstvo za finance. V planiranem obsegu potrebnih sredstev
za plače je za leto 1997 upoštevano izplačilo dodatkov zaposlenim
v Uradu od 1.oktobra 1997 dalje v višini 100 odstotkov, kot to
določa uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih
zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih
organih. Poudariti moramo, da smo v okviru sredstev za plače
(na sicer ločenih postavkah) upoštevali predvidene zaposlitve v
letu 1997 (štirje uslužbenci, od česar eno mirovanje pravic uslužbenka je delo že nastopila, enemu uslužbencu je bil vročen
poročevalec, št. 42

Investicije in investicijsko vzdrževanje
6061 Nakup poslovnih prostorov
V finančnem načrtu so na tej postavki v letu 1997 predvidena
sredstva v višini 29.255.000 SIT. Januarja 1997 smo poravnali
zadnji del kupnine za poslovne prostore v višini 28.144.540 SIT.
Ostala sredstva v višini 1.110.000 SIT so predvidena za plačilo
izdelave tehnične dokumentacije ter plačilo deleža stroškov, ki
se nanaša na stroške premične opreme v skupnih prostorih, ki
so jih dolžni poravnati vsi lastniki poslovnih prostorov glede na
lastniški delež na stavbi in izvedbe komunikacijskih označb.
6451 Nakup pisarniške opreme
Glede na dejstvo, da je varuh posloval v letih 1995 in 1996 v
najetih prostorih, prav tako je bila najeta tudi vsa pisarniška
oprema, je v letu 1997 potrebno zagotoviti sredstva za opremo
8
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sodišča pa do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se določi
za podpredsednika Državnega zbora. Ustavno sodišče je
predvidelo tudi sredstva za dodatek za nezdružljivost, ki pripada
vsem sodnikom po Zakonu o sodniški službi, uporabilo pa ga bo,
če bo vprašanje tega dodatka za ustavne sodnike v Državnem
zboru ugodno rešeno. V sorazmerju s plačo sodnika Ustavnega
sodišča določi Ustavno sodišče plačo sekretarja Ustavnega
sodišča. Planirana sredstva za plače za predsednika, sodnike in
sekretarja Ustavnega sodišča so predvidena glede na planirano
povprečno plačo v gospodarstvu v skladu z zgoraj navedenimi
navodili.

27-ih delovnih mest. Ob preselitvi v nove poslovne prostore na
Dunajski cesti 56 je bila glede na razpoložljiva sredstva kupljena
in plačana le najnujnejša pisarniška oprema. Do konca leta 1997
je potrebno zagotoviti še sredstva za pisarniško opremo delovnih
mest, ki ob preselitvi niso bila zasedena ter drugo potrebno opremo
(specifikacija pisarniške opreme je priložena). Predviden je še
nakup opreme za izvedbo pristopne kontrole, sistema za evidence prisotnosti na delovnem mestu ter za nakup ostale
najnujnejše pisarniške opreme.
6452 Računalniška oprema
V letu 1997 je na postavki računalniške opreme predviden nakup
osebnih računalnikov, namenjenih za novozaposlene uslužbence,
prenosnih računalnikov, potrebnih pri poslovanju varuha zunaj
sedeža urada. Predviden je tudi nakup serverja, scannerja,
mrežnega tiskalnika, plačilo programske opreme, potrebne za
delo na domu, ter ostale programske opreme, dostopa do baz
podatkov, nadgradnje aplikacije pisarniškega poslovanja,
posodobitve obstoječe računalniške opreme ter ostale
računalniške opreme.

Število zaposlenih je brez predsednika, sodnikov in sekretarja 48
delavcev, 3 znanstveni sodelavci z enotretjinskim delovnim časom
in 1 pripravnik z visoko izobrazbo.

6453 Nakup osebnih vozil

Načrtujemo tudi izplačilo približno 2120 delovnih ur za opravljanje
dela izven rednega delovnega časa in za delo v posebnih pogojih.
Izplačila so namenjena predvsem prevozom predsednika,
sodnikov in sekretarja, pa tudi strokovni obdelavi odločb in sklepov
od osamosvojitve dalje v slovenskem in angleškem jeziku in
prenos le-te v bazo podatkov STAIRS.

V Ustavnem sodišču RS je 62 zaposlenih, od tega 57 redno
zaposlenih, 3 za tretjino delovnega časa, 1 pripravnik in 1 tehnični
sodelavec za določen čas. V sredstvih, planiranih za plače, so
upoštevane sedanje plače in sredstva, predvidena za
napredovanja med letom.

V letu 1997 predvidevamo nakup dveh osebnih avtomobilov.
Narava dela uslužbencev urada terja pogosto uporabo službenih
vozil, kar velja predvsem za poslovanje zunaj sedeža urada,
obiske zaporov, priporov in drugih prostorov, v katerih je omejena
svoboda gibanja, razne oglede na terenu ipd.

3115 Drugi osebni odhodki (prejemki)
Pripominjamo, da v letu 1996 na tej postavki nismo imeli nobene
porabe, ravno tako pa so bila bistveno znižana sredstva na tej
postavki v letu 1995.

18.327

Sredstva so planirana za nadomestilo za prehrano na delu, regres
za letni dopust in nadomestilo za prevoz na delo zaposlenih, tri
jubilejne nagrade za 30 let dela, dve nagradi za 20 let dela in tri
nagrade za 10 let dela, dve odpravnini ob upokojitvi. Za pridobitev
šolske izobrazbe za VI., VII. oziroma VIII. stopnjo zahtevnosti, so
planirana sredstva za izobraževanje 6 zaposlenih. Prav tako smo
del stroškov namenili za pridobitev nostrifikacije za opravljen
magistrski študij v ZDA. Planirana so tudi izplačila solidarnostnih
pomoči.

7338 Manjše investicije
V okviru postavke manjše investicije, ki jo na novo uvajamo, smo
v letu 1997, skladno z navodili Ministrstva za finance, predvideli
le-te v znesku 330.000 SIT in sicer za nepredvideno zamenjavo
poškodovanih osnovnih sredstev oz. drobnega inventarja
(diktafoni, slušalke za diktafone in naglavne slušalke, set za
reprodukcijo, ostalo).

3223 Prispevki delodajalca

69.606

131 USTAVNO SODIŠČE

Prispevki delodajalca so planirani po stopnji 15,9 %, davek na
bruto plače pa po sedaj veljavni lestvici.

1311 USTAVNO SODIŠČE

7339 Sredstva za nove zaposlitve

Pri izdelavi predloga proračuna za leto 1997 smo izhajali iz dejstva,
da se je v letu 1996 v primerjavi z letom poprej povečalo število
zadev, ki jih mora po zakonu obravnavati Ustavno sodišče za 47
odstotkov. Ker v letu 1997, glede na skokovito naraščanje zadev
v zadnjih petih letih, pričakujemo upravičeno nadaljevanje tega
trenda, se moramo organizirati tako, da bo sodišče delovalo
učinkovito. Kljub temu, da je sodišče v letu 1996 rešilo 96 odstotkov
zadev več kot v letu 1995, pa je bil pripad novih zadev (750) večji
od števila rešenih zadev (612).To pa zahteva povečanje števila
zaposlenih in tako delovno podlago, da bodo lahko zaposleni
uspešno delovali.

Predlog vsebuje vsa potrebna sredstva za nove zaposlitve in
sicer 1 svetovalca US, 1 samostojnega svetovalca in 1 pripravnika
z visoko izobrazbo.
61.540

3331 Materialni stroški

46.800

V okviru materialnih stroškov je zajet porast stroškov prevajanja,
zaradi vlaganja vlog v tujem jeziku, ki jih mora sodišče na področju
kazenske zakonodaje (pripori) prevajati na lastne stroške. Stroški
naraščajo tudi zaradi javnih obravnav in z njimi povezanih tolmačev
ter stroškov izvedencev. Vse večji stroški so tudi zaradi objavljanja
odločb sodišča v Uradnem listu RS.

287.615

Po Zakonu o Ustavnem sodišču ima predsednik Ustavnega
sodišča pravico do plače in funkcijskega dodatka v višini, ki se
določi za predsednika Državnega zbora, sodnik Ustavnega
19. avgust 1997

Materialni in drugi stroški

Materialni stroški v pretežni meri niso odvisni od Ustavnega
sodišča, temveč predvsem od stalnega povečevanja pripada
novih zadev. Zato so planirani na obseg dela, ki se je v letu 1996
v primerjavi z letom 1995 povečal za približno polovico.

v 000 SIT
V
Plače, prispevki delodajalca in druai osebni prejemki 379.736
3007 Plače

4.188

Vedno večji so tudi fiksni stroški predvsem zaradi pridobitve
9
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dokončanju investicije. Prisiljeni smo jo bili razbiti na dve leti s tem,
da se v letošnjem letu dokončajo dela v kraku ob Tomšičevi ulici,
v letu 1998 pa ob Cankarjevi cesti, vključno z dvigalom. Razumljivo
je, da fazna izgradnja stroške povečuje.

dodatnih poslovnih prostorov na Cankarjevi ulici 5.
3439 Amortizacija

3.140

Planirana sredstva so namenjena za nujne zamenjave dotrajane
birotehnične opreme; snemalne opreme za razpravno dvorano,
pisalnih strojev, računskih strojev, diktafonov.
3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

1866 Nakup službenih vozil

Sredstva so predvidena za nakup dveh avtomobilov do 2000
ccm in za nadomestilo enega iztrošenega avtomobila do 2000
ccm za službene potrebe sodnikov.

11.600

Planirana so sredstva meddržavnega oziroma mednarodnega
sodelovanja.

1867 Informatizacija

Načrtujemo nakup naslednje strojne opreme: osebni računalniki,
PC notesniki.PC serverja, laserski tiskalniki, telefaksni aparati in
zapisovalnika CD - ROM; skupaj 4.900.000 SIT.
V okviru programske opreme načrtujemo nakup programa za
podporo oddaljenega dostopa do sistema Ustavnega sodišča in
nakup tujih pravnih baz podatkov na CD - ROM; skupaj 530.000
SIT.
Za vzdrževanje komunikacijskih naprav, priklopi, vzdrževanje in
razširitve načrtujemo porabo v višini 500.000 SIT.
V Ustavnem sodišču uporabljamo tuje baze podatkov JURIS,
LEXIS/NEXIS in ALEXIS, za kar letno načrtujemo porabo v višini
680.000 SIT.

Ustavno sodišče bo organizator simpozija Sveta Evrope v Sloveniji.
Smo tudi nosilci projekta Jus Comune Europaeum za kar
potrebujemo v letu 1997 dva mio SIT.

Za izobraževanje zaposlenih načrtujemo porabo v višini 590.000
SIT in sicer za urejevalnik besedil, elektronsko pošto, STAIRS
ponudbo, uporabo informacijskih sistemov, administracijo
lokalnega omrežja, Windows okolja in delo z Internetom.

Naš predlog vsebuje tudi zelo velika, vendar zaradi nujnega
mednarodnega sodelovanja nujno potrebna sredstva, namenjena
prevodom sklepov in odločb, ki se objavljajo v zbirki STAIRS.

V okviru razvojnih nalog načrtujemo izvedbo aplikacije "Vpisnik v
okolju Windows za glavno pisarno", uvedbo Cobiss-a v knjižnico
ter nadaljevanje projektov iz leta 1996: uvedba kratic v bazo
Ustavnega sodišča STAIRS, CD ROM s sodno prakso, razširitev
predstavitve Ustavnega sodišča na Internetu s sodno prakso v
slovenskem in angleškem jeziku; načrtujemo porabo v višini
800.000 SIT.

3.000

8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj
3.000
Ker so potrebe po stanovanjih zaradi več kot skromnega
reševanja stanovanjskih problemov v preteklosti že danes
pereča, s prihodom novih sodnikov in sodelavcev pa se bodo še
povečale, bomo reševali stanovanjska vprašanja tudi z
najemanjem stanovanj.
Investicije in investicijsko vzdrževanje
1864

8.000

Planirana sredstva so namenjena za nakup strojne in programske
opreme, nakup komunikacij, razvojnim nalogam, razširitvam ter
plačilo izobraževanja in naročnin tujih baz podatkov.

To so: udeležba na seminarju Tranzicijska vloga (predvsem)
Ustavnin sodišč v CapeTovvnu, udeležba na Svetovnem kongresu
o pravni tranziciji v Hong Kongu, obisk Ustavnega sodišča
Makedonije, Pravne fakultete Univerze Montpellier v Franciji, obisk
švicarskega instituta za primerjalno pravo, Lausanne, Vrhovno
sodišče Švice, udeležba na Kongresu frankofonskih ustavnih
sodišč v Parizu, seminar Ustavnih sodišč ZRN, Avstrije in Švice
v Karlsruhe, obisk Pravne fakultete Austin, ZDA, udeležba oz.
sodelovanje v delu komisije "Demokracija preko prava", Beneške
komisije v Benetkah, obisk Ustavnega sodišča Avstije in Pravne
fakultete na Dunaju, obisk USA Supreme Courta Washington
D.C. in Univerze Chichago, obiski Ustavnega sodišča v Italiji,
obisk Ustavnega sodišča v Franciji, obisk Instituta Max Plank in
Pravne fakultete v Regensburgu, udeležba na letni konferenci
Instituta za upravne znanosti v Kanadi; in drugi razgovori ter
srečanja o ustavnosodnih vprašanjih, kakor tudi izmenjava
utečenih obiskov z ustavnimi sodišči in mednarodnimi
organizacijami, s katerimi sodeluje Ustavno sodišče.

Plačila storitev

8.500

6203 Ureditev poslovnih prostorov - Cankarjeva 5

3.000

Po sklepu Vlade so bili Ustavnemu sodišču zagotovljeni dodatni
poslovni prostori na Cankarjevi 5. Pri izvrševanju sklepa bo
Ustavno sodišče potrebovalo dodatna sredstva za preostala
prenovitvena dela.

190.187

Obnova in delna preureditev zgradbe - Beethovnova 10
101.042

Za leto 1997 prvotno predvidena sredstva smo razdelili na dve
leti in to s poudarkom na dokončanju investicije v letu 1998, saj so
vlaganja v Beethovnovo 10 v letošnjem letu prioritetna.

Ustavno sodišče je v letu 1995 pričelo z obnovo zgradbe
Beethovnova 10 in v skladu s sprejetim načrtom fazne gradnje. V
tak način smo bili prisiljeni zaradi stalnega pomanjkanja
proračunskih sredstev. Da adaptacijo dokončamo in, da se v
celoti izkoristijo že doslej opravljena dela, so v letu 1997 za
dokončanje prepotrebne investicije predlagana nujna sredstva.

6516 Nakup opreme

20.645

Predvidena sredstva so namenjena nakupu manjkajočega dela
opreme v pisarnah svetovalcev in drugih strokovnih sodelavcev
ter administracije, za opremo knjižnice in arhiva. Načrtujemo tudi
nakup nove telefonske centrale z aparati, kot nadomestilo za
odsluženo sedanjo. Tudi pri tej postavki smo bili prisiljeni v skladu
z investicijo načrtovane nakupe v letošnjem letu razdeliti na dve
proračunski leti.

Ustavno sodišče ima pripravljeno vso potrebno dokumentacijo
za dokončanje investicije. V predlogu so predvidena sredstva za
sanacijska, gradbena, obrtniška, instalacijska (vključno z
elektrogeneratorjem), restavratorska in druga dela v zgradbi.

7340 Nakup službenih stanovanj

49.000

Zaradi pomanjkanja sredstev smo se v letu 1997 morali odpovedati
poročevalec, št. 42
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1. Nadaljevanju intenzivnih mednarodnih odnosov s sorodnimi
institucijami, kakor tudi z nekaterimi mednarodnimi strokovnimi
institucijami na področju javno finančnega revidiranja, ki imajo za
cilj zbliževanje revizijskih metod in praks na področju javnih financ.
Eden od primernih načinov za doseganje tega cilja je usposabljanje
revizorjev za uporabljanje enakih revizijskih metod v vseh
sodelujočih državah. V ta namen naj bi določili "oficirje za zvezo",
ki naj bi delovali kot podporna mreža za predlagano sodelovanje.

V skladu s sklepom Vlade iz letošnjega leta razpolaga Ustavno
sodišče le z dvema stanovanjskima enotama in to s trosobnim in
enosobnim stanovanjem, ki sta zasedeni. Pripominjamo, da po
letu 1993 nismo mogli rešiti nobenega stanovanjskega problema
zaposlenih, kar je pripisati tudi dejstvu, da delitev prej skupnega
stanovanjskega sklada, ki jo je opravila Vlada, ni temeljila na
sorazmernosti glede na potrebe posameznih uporabnikov, temveč
je temeljila (vsaj glede Ustavnega sodišča to velja) na kriteriju
zasedenosti stanovanj.

2. Intenzivnem nadaljevanju začete politike izobraževanja
revizorjev. Pri tem ne mislimo le izobraževanja, ki pomeni pogoj
za opravljanje revizijskega dela, ampak tudi specializacije doma
in v tujini, magistrske in doktorske študije, ter druge oblike poglabljanja osnovnih znanj na področjih revidiranja. Tako kot doslej
bomo mednarodne stike izkoristili predvsem za prenos tujega
znanja. Saj je samo revidiranje, pri nas šele na začetku svojega
razvoja.

V letu 1997 načrtujemo nakup ene stanovanjske enote za sodnika
in ene manjše za strokovnega sodelavca. Ob tem pripominjamo,
da nakup stanovanjske enote za sodnika predstavlja odkup
stanovanja, ki ga je Vlada dodelila Ustavnemu sodišču v začasno
uporabo.
SKUPAJ

634.463

3. Izdelavi lastnih standardov oziroma metodologije revidiranja
javnih financ. S tem želimo tuje in domače izkušnje in dosežke na
področju revizijske stroke prilagoditi domačim razmeram in
sistemu javnih financ. Pri tej nalogi načrtujemo sodelovanje tako
tujih kot domačih ekspertov s področja revidiranja.

132 RAČUNSKO SODIŠČE
1312 RAČUNSKO SODIŠČE
Uvod

4. Razvoju metod in kriterijev za revidiranja gospodarnosti,
uspešnosti in učinkovitosti za posamezne vrste javno finančnih
odhodkov.

Leto 1997 je tretje leto delovanja Računskega sodišča. Zato lahko
obdobje naslednjih let še vedno označujemo kot čas oblikovanja
ustanove, čas začetne rasti in razvoja. Za razliko od prvih dveh
let, ko je bil poudarek na količinskem razvoju, predvsem
pridobivanja novih kadrov in osnovnega opremljanja, bo težišče
v prihodnjih letih na kvalitativnem razvoju. To ne pomeni, da smo
že dosegli zadovoljivo velikost, ampak, da bo rast upočasnjena.

5. Izboljšanju informacijskih osnov. Predvsem želimo vzpostaviti
ustrezne baze podatkov, ki bodo podlaga za naše nadaljnje delo.
Razviti pa želimo tudi metode revidiranja v informacijskem okolju.
6. Načrtujemo, da bomo v prihodnjih dveh letih povečali obseg
svoje dejavnosti ne toliko s povečjem števila letnih revizij, kot z
izborom zahtevnejših revizijskih tem.

V juliju letos je bilo na Računskem sodišču zaposlenih 72 delavcev
in 9 članov Računskega sodišča. Do konca leta 1997 načrtujemo
povečanje števila zaposlenih za okoli 12 % in do konca leta 1998
še za dodatnih 30 %. Tako bi na koncu leta 1998 dosegli ciljno
število vseh zaposlenih kot je določeno s Pravilnikom o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Računskega sodišča.
Ocenjujemo, da je predviden obseg zaposlenih v letu 1997 tudi
zgornja meja, ki nam jo omogočajo sedanja prostorske
zmogljivosti, ne pa tudi optimalen obseg za opravljanje vseh nalog
Računskega sodišča. Poudariti moramo, da nam sedanje
prostorske razmere ne omogočajo organizirati knjižnice, da
nimamo sejne sobe, pa tudi prostori za izobraževanje so
neprimerni.

Obrazložitev finančnega načrta
Finančni načrt Računskega sodišča Republike Slovenije za leto
1997 je pripravljen na podlagi načrta dela Računskega sodišča,
predvidenega novega zaposlovanja in izhodišč za pripravo načrta,
ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance.
V letu 1997 načrtujemo 762,6 mio SIT in sicer 56 % za plače in
druge personalne stroške načrtovanega števila zaposlenih, dobre
4 % za razvoj znanja in sodelovanje zunanjih strokovnjakov,
skoraj 7 % za pokrivanje materialnih stroškov poslovanja, 4 % za
investicijska vlaganja v novo opremo in informatizacijo ter okoli
24 % za delno plačilo novih poslovnih prostorov, ki naj bi se v
pretežnem delu financiralo iz poračuna za leto 1998.

Če smiselno upoštevamo velikost vrhovnih revizijskih ustanov v
nekaterih državah (recimo v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na
Madžarskem, v Češki, na Poljskem) in če primerjamo naše
nadzorne pristojnosti oziroma naloge z njihovimi, lahko ugotovimo,
da mora biti ciljno število zaposlenih na Računskem sodišču precej
večje, kot je sedanje število zaposlenih. Kolikšen naj bi bil pravi
red velikosti za slovensko vrhovno revizijsko ustanovo, je med
drugim odvisno tudi od tega, koliko posebnih nadzornih nalog
bodo uvedli posamezni zakoni (kot na primer Zakon o volilni
kampanji, Zakon o razvojni družbi). Ciljno velikost zaposlenih, ki
je po naši oceni potrebna, da bi v zadovoljivem obsegu izvajali
nadzorne naloge, ki nam jih nalagajo zakoni, bo Računsko sodišče
lahko doseglo šele, ko bo dobilo ustrezno velike delovne prostore.
Načrtujemo, da bi to uresničili ob koncu leta 1998 oziroma v
začetku leta 1999, z nakupom novih poslovnih prostorov. Na ta
način bomo omogočili uporabo obstoječih poslovnih prostorov na
Prežihovi drugim državnim organom. To pomeni, da gledano iz
vidika celotnih stroškov države, vsi stroški nove investicije niso
stroški samo Računskega sodišča.

Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki
Proračunske postavke: 5911, 5912, 5913 in 9051
Zneski za plače, za druge osebne prejemke in prispevke
delodajalca so izračunani v skladu z navodili Ministrstva za finance. Izhajali smo iz števila zaposlenih in količnikov na dan 1. 7.
1997 ter predvideli enako plačno strukturo do konca leta (brez
napredovanja), zato sredstev za boleznine in porodniške nismo
upoštevali. Izračuni imajo za podlago izhodiščno plačo za
zaposlene do konca leta v višini 38.254 SIT in doseženo realizacijo
v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Pri plačah funkcionarjev
smo upoštevali doseženo število količnikov in višino izhodiščne
plače 102.200 SIT.
Za delavce smo upoštevali zakonsko višino sredstev za delovno
uspešnost. Pri izračunu prispevkov in davkov delodajalca so
upoštevane povprečne stopnje, ki izhajajo iz zakonsko predpisanih
stopenj.

Povedali smo že, da bo v prihodnjih letih velik poudarek na
kvalitativnem razvoju naše institucije, ki ga vidimo zlasti v:
19. avgust 1997
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delavca, za druga delovna mesta pa ovrednoteno delovno mesto
po pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Računskega sodišča. V postavko pa so vključeni tudi povprečni
stroški za osebne prejemke na delavca in pripadajoči prispevki
delodajalca.

Pri izračunu sredstev za nove zaposlitve v postavki 9051Sredstva za nove zaposlitve, smo upoštevali nove zaposlitve v
obdobju po 1.7. 1997 za dodatnih 9 delavcev, tako da bi bilo ob
koncu leta skupno 90 zaposlenih skupaj s člani RS. Med novimi
zaposlenimi načrtujemo 6 revizorskih sodelavcev, 1 strokovnega
sodelavca, 1 vodjo sektorske pisarne in 1 pripravnika. Predvidoma
bomo dobršen del zaposlitev realizirali v jesenskih mesecih, saj
je izbira kandidatov že v teku, preostanek pa ob koncu leta.
Izračun sredstev ima za podlago povprečno plačo revizijskega

Stanje zaposlenih na Računskem sodišču na začetku in v sredini
letošnjega leta ter želeno stanje ob koncu leta, prikazuje spodnja
tabela. Tabela ne vključuje članov Računskega sodišča.

Zaposleni na Računskem sodišču
Stanje 1.7.1997
Stanje 31.12.1997
Predvideno s sistemizacijo

Skupno št. zaposlenih
72+9
81+9
108+9

število revizorjev
45
51
72

št. pripravnikov
7
8

Materialni stroški

5916 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

V letu 1997 načrtujemo povečanje materialnih stroškov za skupaj
130 %. Tako povečanje je predvsem posledica:
- najema novih poslovnih prostorov na Slovenski v začetku
letošnjega leta. Samo stroški letnega najema prostorov pomenijo
v strukturi materialnih stroškov več kot 21 %, njim pa se
pridružujejo tudi dodatni posredni stroški;
- povečanega zaposlovanja v letu 1996 in v prvih mesecih
letošnjega leta, za skupaj 25 ali za skoraj 33 % glede na trenutni
obseg zaposlenih (stanje zaposlenih 1.1.1996 je bilo 51). To pomeni
hkrati povečan obseg dejavnosti in temu ustrezno povečanje tudi
vseh direktnih stroškov, med njimi so za našo dejavnost
najpomembnejši stroški dnevnic, potnih stroškov, pisarniškega
materiala, strokovne literature in stroškov izobraževanja.

Postavka vključuje:
- stroške prevajanja v višini 5 mio SIT. Stroški bodo vezani na
pripravo priročnika za revidiranje, ki naj bi bil osnovni metodološki
pripomoček za delo državnih revizorjev;
-stroške vezane na mednarodno sodelovanje v višini 0,6' mio SIT.
Računsko sodišče je v svojem kratkem času delovanja
vzpostavilo precej aktivno sodelovanje z nekaterimi drugimi
državnimi revizijskimi institucijami zlasti v Angliji in Nemčiji. Njihove
izkušnje in prenos njihovega znanja so za razvoj naše institucije
izjemnega pomena, saj so domače izkušnje in znanje razmeroma
skromna. Poleg tega se udeležujemo tudi mednarodnih konferenc,
sorodnih ustanov po svetu, kjer aktivno sodelujemo in si tudi tam
nabiramo nova znanja. Večina tega sodelovanja je v celoti ali
delno financirano s strani gostiteljev. V letu 1997 smo že realizirali
delovni obisk v Angliji, Nemčiji in konference v Angliji in na
Madžarskem. Načrtujemo pa še obisk delegacije nemškega
računskega sodišča in študijski obisk naše delegacije na NAO v
Londonu tergdeležbo na INTOSAI konferenci o notranjih kontrolah
v Budimpešti. Za zadnje pričakujemo tudi udeležbo Phare
sredstev.
- in z plačilom članarin v mednarodnih organizacijah Intosai,
Eurosai, ISACA v višini 0,3 mio SIT.

5914 Materialni stroški
Poraba drobnega inventarja, pisarniškega materiala, strokovne
literature in časopisov, obseg PTT storitev, dnevnice za službena
potovanja, potni stroški in kilometrine so izračunani na podlagi
predvidenega povečanja števila zaposlenih in načrtovane
nadzorne dejavnosti v letih 1997. Nekateri stroški izhajajo iz že
sklenjenih celoletnih pogodb, drugi pa so ocenjeni po izkustveni
metodi ob upoštevanju načrtovanega obsega dejavnosti.

6400 Raziskovalne naloge
Struktura stroškov po glavnih elementih je:

pisarniški material
časopisi in literatura
energija (elektrika, bencin, ogrevanje)
vzdrževanja, varovanje, čiščenje
PTT storitve
oglasi, zdravstveni pregledi,
idr. neproizvodne stor.
najemnine poslovnih prostorov in parkirišč
reprezentanca
zavarovanje službenih avtomobilov
in osnovnih sredstev
dnevnice in nočnine za službena potovanja
dnevnice in nočnine za službena potovanja
v tujini
kilometrine, stroški javnih prevozov
ostali materialni stroški
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v mio
SIT

delež
v%

5,1
4,1
5.7
8.6
3,4

6.5
5.2
7.3
11,0
4,3

5.4
21,2
1.5

6,9
27,0
1,9

3,9
4.8

5.0
6.1

3.6
3.9
4,6

4.6
5,0
5,9

Pomembna naloga Računskega sodišča, opredeljena v Zakonu
o računskem sodišču, je izdelava revizijskih standardov. Gre za
zahtevno nalogo, katere izdelava bo trajala daljše časovno
obdobje in bo opravljena v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami
iz Sloveniji in tujine. Za potrebe izdelave te naloge planiramo v
letu 1997 in 1998 po 5 mio SIT.
6401 Delo zunanjih strokovnjakov
Tuje revizijske hiše, ki imajo daljšo tradicijo delovanja in bistveno
večjo in za enkrat tudi kakovostnejšo kadrovsko zasedbo, v
veliki meri uporabljajo delo zunanjih izvedencev in drugih revizijskih
hiš. Tudi naše Računsko sodišče bo v bodoče vedno več
uporabljalo storitve zunanjih ekspertov. Pomoč zunanjih
strokovnjakov bomo uporabili pri razvijanju lastne metodologije
revidiranja. Delo drugih revizijskih hiš pa predvsem za izvedbo
nekaterih finančnih revizij iz obveznega dela naše revizijske
dejavnosti.
Za delo zunanjih strokovnjakov je načrtovano:
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v mio SIT
- pogodbene obveznosti do revizijskih družb iz leta 1996
- delo revizijskih družb po pogodbah
- delo neodvisnih strokovnjakov in izvedencev
- svetovanje

razvoja Računskega sodišča, ki naj bi po naših ocenah delovalo
s približno 130 zaposlenimi. V sedanjih prostorskih razmerah najbolj
pogrešamo knjižnico oziroma dokumentacijski center, sejno sobo,
in večjo učilnico, ki bi bila primerna za izobraževanje zaposlenih.

3,3
8,7
3,0
3,0

S preselitvijo na novo lokacijo bo Računsko sodišče sprostilo
svoje sedanje poslovne prostore na Prežihovi 4 drugim državnim
institucijam, ki jim bodo ti prostori zadostni. Sočasno bo Računsko
sodišče znižalo tudi materialne stroške, ki jih sedaj plačuje za
najemnino na Slovenski 27 (letna najemnina znaša 156.000 DEM).

6503 Izobraževanje
Izobraževanje revizijskih delavcev je pomembna postavka v
finančnem načrtu Računskega sodišča zato, ker se mora vsak
revizijski delavec dodatno izobraževati za svoje delo, za katerega
ni možno pridobiti ustreznega znanja v rednih izobraževalnih
programih. Poleg tega pa je potrebno vsem revizorjem zagotoviti
tudi permanentno izobraževanje, ki ga narekujejo tudi mednarodni
standardi INTOSAI.

Skupaj z vladnimi službami smo se že pričeli pogovarjati o nakupu
novih prostorov na Langusovi. Predračunska vrednost za nakup
novih prostorov znaša 8.045.725 DEM v tolarski protivrednosti
in jo bomo morali plačati v šestih obrokih. Prvi obrok v višini 181
mio SIT zapade v plačilo že v letu 1997, preostali del v višini 668
mio SIT pa v letu 1998.

V letu 1997 že drugič poteka izobraževanje revizorjev za
pridobitev naziva državni revizor. Dobršen del programa je že
končan, pričakujemo, da bo jeseni okoli 15 naših sodelavcev
opravilo izpit za državnega revizorja. Pri izvedbi programa
"osnovnega usposabljanja" smo delno uporabili lastno znanje,
pretežni del programa pa bo izveden z zunanjimi eksperti. V ta
namen načrtujemo okoli 4 mio SIT stroškov.

7343 Oprema in vzdrževanje službenih stanovanj funkcionarjev
Vlada Republike Slovenije je oktobra 1996 sprejela sklep, da se
obstoječi enovit stanovanjski sklad v upravljanju Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije loči na stanovanjske sklade
državnih organov tako, da se iz enovitega stanovanjskega sklada
loči v korist stanovanjskega sklada Računskega sodišča 6
stanovanj, ki še niso vsa v celoti opremljena. Na podlagi tega
sklepa Vlade Servis skupnih služb ne financira več nakupa opreme
in vzdrževanja službenih stanovanj. V letošnjem letu znaša
predračunska vrednost najnujnejše opreme za stanovanja 4 mio
SIT in 1 mio SIT za vzdrževanje stanovanj.

Stroški izobraževanja so načrtovani tudi za stalno izobraževanje
revizijskih delavcev na konferencah, seminarjih in delavnicah, ki
jih organizirajo zunanje institucije. Za izpopolnjevanje znanja tujih
jezikov doma in v tujini ter za poglabljanje informacijskih znanj, ki
so potrebna za revidiranje v informacijskem okolju. Precejšen del
dodatnega usposabljanja in pridobivanja specialnih znanj
revizorjev bo potekalo tudi v revizijskih institucijah drugih držav,
saj glede na to, da je bila državna revizija v Sloveniji uvedena šele
v letu 1995, praktičnih izkušenj na tem področju doma ni možno
pridobiti. Za te namene načrtujemo skoraj 7 mio SIT.

133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

Investicije in investicijsko vzdrževanje
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6053 Informatizacija

Plače, prispevki delodajalca in druoi prejemki

Računsko sodišče ima pisarniško poslovanje podprto z aplikacijo
Lotus Notes na računalniški mreži. S preselitvijo na dodatno
lokacijo, povečanjem števila zaposlenih in nadzorov so potrebne
večje zmogljivosti računalniške mrežne opreme in delovnih postaj
ter nakup večjega števila uporabniških pravic in licenc
programskih orodij. Za optimalno delo moramo računalniško
opremo ustrezno dokupovati in obnavljati ter uporabljati novejša
orodja.

Pri oblikovanju 162.895 tisoč SIT je agencija za revidiranje izhajala
iz trenutnega stanja zaposlenih (po stanju 30.7.1997 = 21
zaposlenih), povečanja za predvidene 3 nove zaposlitve do konca
leta 1997 in iz najnižje višine plače, določene z zakonom o agenciji
za revidiranje.
Materialni stroški
Pri oblikovanju 44710 tisoč SIT je agencija za revidiranje izhajala
iz predvidenih stroškov na zaposlenega delavca, povezanih z
izobraževanjem, nabavo literature in pisarniškega materiala itd.,
iz stroškov plačila najemnine za najete poslovne prostore na
Dunajski 22, Ljubljana, od 1. 6. 1997 do 31. 12. 1997, upoštevala
je spremljajoče stroške elektrike, vzdrževanja, čiščenja, vzdrževalno obnovitvenih del, druge stroške razvidne iz prilog. Z delom
agencije za revidiranje so povezani tudi stroški odvetniških
storitev, povračila potnih stroškov revizorjev, ki opravljajo delo na
terenu, taks.

Za razširitev poslovanja in nemoteno delo na obeh lokacijah je
treba zagotoviti ustrezno računalniško opremo in stalne
medsebojne komunikacije. Načrtujemo, da bomo za potrebe
informatizacije v letošnjem letu porabili 30 mio SIT. Podrobnejša
obrazložitev te postavke je v programu informatizacije.
6054 Nakup opreme
V letu 1997 načrtujemo nakup pisarniške opreme za novo
zaposlene delavce v višini 1,5 mio SIT, od tega je bilo v prvi
polovici leta že porabljeno 1 mio SIT.

Investicije
Na postavki informatizacija je agencija za revidiranje planirala
sredstva za vzpostavitev tekočega strokovnega komuniciranja
z instaliranjem LOTUS NOTES z revizorji, ki so locirani na različnih
lokacijah po državi.

7342 Nakup novih poslovnih prostorov
Računsko sodišče ima trenutno 900 m2 poslovnih prostorov na
Prežihovi 4 in 300 m2 najetih prostorov na Slovenski 27. Vse
skupaj predstavlja začasno rešitev, saj je treba za predviden
obseg dela in število delavcev Računskega sodišča povečati
prostorske zmogljivosti. Predvidevamo, da bi nakup 2500 m2
poslovnih prostorov na enem mestu dokončno razrešil problem
19. avgust 1997

Agencija za revidiranje planira tudi sredstva za nabavo osebnih
računalnikov za novozaposlene delavce (doslej že 3, dodatno še
2) oziroma za obnovo tovrstne opreme pri že zaposlenih (nujno 5).
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Skupina je za izvedbo svojega programa predvidela potrebna
sredstva v višini približno 350 milijonov SIT, od česar bi potrebovala
v prvem letu 243 milijonov. Glede na omejitve, ki jih predstavljata
Zakon o izvrševanju proračuna in Zakon o javnih naročilih,
predvidevamo v proračunu le minimalno višino sredstev v višini 2
milijona SIT.

Planirana sredstva so v višini 5.000.
Zaradi ureditve pogojev dela v novih poslovnih prostorih je
agencija za revidiranje že izvedla postopke za izbor najugodnejših
ponudnikov (preko Centra vlade za informatiko) za nabavo
ustrezne računalniške opreme (strežnika, mreže in programske
opreme) in pristopila k sklepanju pogodb za realizacijo le-teh.

3650 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Prav tako pa je z ustreznim soglasjem že sklenila pogodbe za
nakup najnujnejše pisarniške opreme za najemne poslovne
prostore, saj je očitno, da se brez najnujnejše opreme agencija
za revidiranje ne more preseliti.

Iz postavke se pokrivajo stroški prevozov in tekočega vzdrževanja
avtoparka in letal. Letošnje predsedovanje skupini CEFTA in
povečano angažiranje na mednarodnem področju, bi zahtevalo
povečanje postavke, zato bo moral Urad ponovno prenašati
obveznosti iz leta 1997 v leto 1998. Posebej moramo opozoriti na
dejstvo, da širitev mednarodne dejavnosti Slovenije, navezava
novih diplomatskih odnosov in vključevanje v mednarodne
organizacije, zahteva, v primerjavi s preteklimi leti, vedno časovno
in po kilometrih daljše prevoze, ob tem pa so ob povečanem
obsegu prevozov v tujino stroški vezani na poravnavo v tujih
valutah, kar ob drsečem tečaju vpliva na višino stroškov. Odhodke
na tej postavki v veliki meri bremene zavarovalne premije za
letala in avtomobile, visoki stroški vzdrževanja starih letala (Learjet
24 D je staro 22 let, letalo Learjet 35 A pa 11 let) in večje število ur
letenja, ki so bile povzročene s povečano mednarodno aktivnostjo
države. Enako kritično je stanje tudi na področju avtomobilskih
prevozov, ker je bilo v preteklosti (v zadnjih treh letih) vloženo v
zamenjavo vozil premalo sredstev. Zaradi izrabljenosti vozil so
stroški vzdrževanja vedno višji. Zahteve po zagotovitvi varnosti
obiskov na meddržavni ravni izpolnjujemo z najemom vozil, kar
pomeni dodatno obremenitev.

Kupnine v znesku 9.997 tisoč SIT za informatizacijsko in
pisarniško opremo zapadejo v zadnje trimesečje leta 1997.
Zaradi javno znanih sporov v zvezi z arhivom agencije za
revidiranje in pridobljenimi mikrofilmi tega arhiva, je bila agencija
za revidiranje prisiljena nabaviti mikrofilmski čitalec za znesek
771 tisoč SIT. Plačilo zapade v zadnjem trimesečju.
Z dokončanjem nalog revidiranja bodo sredstva za delo in delavci
agencije prešli v Davčno upravo Republike Slovenije na podlagi
zakona tako, da je investicija tudi s tega vidika upravičena.
14 URAD PREDSEDNIKA VLADE
1411 URAD PREDSEDNIKA VLADE
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije opravlja po Sklepu o
ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade Republike
Slovenije strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične
naloge, ki se nanašajo na delo vlade, njenih delovnih teles, njenih
članov in predstavnikov ter Sveta za turizem, Ekonomskosocialnega sveta ter ministrov brez resorjev. Poleg teh splošno
opredeljenih nalog opravlja še naloge, ki se nanašajo na
informacijsko in dokumentacijsko dejavnost, na lektoriranje in
prevajalsko delo in prevozne storitve.

4900 - Sistem varovanja
Za službo varovanja so nekoliko višji stroški kot v preteklem letu.
7347 - Obnova letala learjet 35 a
Na navedeni postavki smo načrtovali sredstva, s katerimi želimo
dodatno usposobiti navigacijsko opremo letala Learjet 35 A, za
ILS CAT II. ter izšolati pilote za uporabo navedenega sistema.
Z vgradnjo sistema bi zagotovili bistveno boljšo varnost pri
pristankih letala. Sistem namreč omogoča pristajanje v najslabših
vremenskih pogojih (vertikalna vidljivost 30 m in horizontalna
vidljivost 250 m). S tem bi tudi v večji meri izrabili tehnične možnosti,
ki jih ponuja letališče Ljubljana.

Navedena opredelitev nalog iz vladnih sklepov opredeljuje tudi
vrste in višino odhodkov.
3326 - Materialni stroški
Vsebino postavke predstavljajo materialni stroški delovanja Urada
predsednika Vlade RS. Obseg je načrtovan v višini 100.000.000,
kar pomeni povečanje za 9,8 % napram porabi v letu 1996.
Povečanje je utemeljeno s povečanim obsegom dela ministrstev
brez resorja, Ekonomsko-socialnega sveta in Sveta za turizem.

Sistem v končni fazi pomeni tudi zmanjšanje stroškov, kajti odpadlo
bo marsikatero pristajanje na alternativnih letališčih (Trst, Celovec,
Dunaj, Maribor) saj bo tudi v večini teh primerov možno pristati na
letališču Ljubljana.

1823 - Financiranje projektov
1512 PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

Iz proračunske postavke se financirajo projekti, ki so nujni za
poglobljene obdelave posameznih strokovnih področij. Tako se iz
te postavke krijejo stroški ekspertiz s področja zasledovanja
reform posameznih parcialnih politik, s področja sprememb in
dopolnitev pokojninskega sistema ipd. Obseg sredstev je določen
v višini 16.100.000, kar je za 24 % več kot v letu 1996.

Pri sestavljanju predloga finančnega načrta Protokola Republike
Slovenije za leto 1997 so na njegovo višino, predvsem na višino
postavke 3653, ob upoštevanju letne rasti cen, vplivali tudi drugi
poglavitni dejavniki.
Na osnovi sprejetja sklepa o določitvi protokolarnih pravil so 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 izvajanje nalog, ki
doslej, po finančni plati niso bile v domeni protokola. Dodatne in
nove so tudi nekatere obveze na relaciji do Ministrstva za zunanje
zadeve RS (uradni obiski ministrov za zunanje zadeve v RS), na
relaciji do Ustavnega sodišča RS (uradni obiski predsednikov
Ustavnih sodišč), Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča,

2474 - Stroški za delo skupine za preprečevanje oškodovanja
družbenega premoženja (sodp)
Skupina, ki je oblikovana pri podpredsedniku vlade, ima načrt
nalog, katere bo izvedla z zunanjimi sodelavci in naročilom storitev.
Vsebinsko se delo nanaša na področja prava, ekonomije, financ,
tehničnih ekspertiz ter posebnega sklopa poizvedovanj, preiskav
in revizij.
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stroški so nepredvidljivi in jih je težko v naprej planirati. V kolikor
se število beguncev ne bo gibalo v okviru predvidevanj, npr. v
primeru obnovitve spopadov v Republiki Bosni in Hercegovini oz.
v primeru, da bo sposobnost sprejema beguncev v Republiki
Bosni in Hercegovini (obnova!) nižja od pričakovanja, plan ni
realen!

Vrhovnega sodišča in na relaciji do nekaterih večjih mednarodnih
organizacij 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 tiskarskih storitev, ...).
Ob vsem naštetem je potrebno poudariti, 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).

7351 Pomoč pri obnovi Bosne in Hercegovine
Številni interesi Republike Slovenije, ne le vrnitev beguncev v
domovino, narekujejo aktivno vključitev Republike Slovenije v
obnovo Republike Bosne in Hercegovine. Predvidena sredstva
po sklepu Vlade RS št: 900-03/97-7 z dne 19. junija 1997 so 3
milijone USD, kar znese približno 480.000.000 SIT, so namenjena
raznovrstnim oblikam pomoči pri obnovi, od nakupa gradbenega
materiala, gradbenih strojev in opreme, medicinske opreme, druge
opreme, tehnološke pomoči, pomoči pri vzpostavitvi in delu institucij
ipd. V izvedbo bodo vključena slovenska podjetja in institucije.
Glede na dejstvo, da bo s sredstvi razpolagalo Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, bi kazalo omenjena sredstva
predvideti v njihovem proračunu. Glede na predpostavko, da je
predviden znesek na postavki 1294 dokaj točen, bo za postavko
7351 - pomoč pri obnovi Bosne in Hercegovine verjetno zmanjkalo
sredstev v planiranem obsegu, tako da smo bili prisiljeni to
postavko znižati na 206.671.000 SIT

1512 SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
3330 Materialni stroški
Pri planiranju omenjene postavke smo se držali navodil Ministrstva
za finance. Po teh usmeritvah smo materialne stroške obdržali na
nominalnem nivoju leta 1996, hkrati pa smo upoštevali tudi strukturo
posameznih stroškov na podlagi letne realizacije v letu 1996. Na
podlagi tega smo napravili naslednji plan odhodkov za leto 1997:
Proračunska postavka:

Predlog proračuna 1997 v 000 SIT

3330 Materialni stroški
401 Porabljena energija
4022 PTT storitve in poštnina
4023 Komunalne storitve
413 Zavarovalne premije

47.907
30.469
5.148
5.825
6.465

9005 Včlanitev v IOM
S sklepom št. 900-05/96-41/4-8 (B) z dne 4, julija 1997 je Vlada
sprejela pobudo za včlanitev Republike Slovenije v IOM (International Organisation for Migrations) - Mednarodno organizacijo za
migracije. V ta namen je potrebno zagotoviti 36.000 SFR ali
preračunano 4.070.000 SIT, ki pa jih Ministrstvo za zunanje
zadeve ni pripravljeno pokriti.

1514 URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
7675 Materialni stroški
Materialni stroški Urada za priseljevanje in begunce se napram
letu 1996 niso bistveno spremenili. Gibanja materialnih stroškov
Urada ni moč povezovati z gibanjem števila beguncev. Nasprotno,
z upadanjem števila beguncev stopajo v ospredje druge naloge
Urada, zlasti na področju priprave migracijske politike Republike
Slovenije. To zahteva sodelovanje večjega števila zunanjih
strokovnjakov, saj gre za multidisciplinarno nalogo, ki jo kvalitetno
ni moč opraviti le z redno zaposlenimi delavci. Zaradi enakega
obsega dela in pomanjkanja kadrov (odhod bivšega direktorja,
dve osebi na porodniškem dopustu, tudi namestnica direktorja,
ena oseba dalj časa na bolniškem izostanku ter trije odhodi
delavcev, katerih delovna mesta se niso popolnjevala), bomo
prisiljeni občasno iskati zunanjo pomoč preko pogodbenih
delavcev. V zvezi z organiziranim vračanjem beguncev v
domovino, je pričakovati tudi povečano število službenih potovanj.
• Slednjih naj bi bilo več tudi zaradi vključevanja Republike Slovenije
v evropske integracije.

1515 URAD ZA ŽENSKO POLITIKO
Materialni in druai stroški
7681 Materialni stroški
Materialni stroški za 1997 so planirani glede na letošnji obseg
dela in število zaposlenih.
8755 UNDP projekt (20% soudeležba)
Program združenih narodov za razvoj (UNDP) je decembra 1996
začel pripravljati okvirni program sodelovanja s Slovenijo za
obdobje 1997 in 1998. Glede na izvor sredstev (bonus za
neodvisnost) je v okvirni program vključeno tudi področje enakosti
žensk in moških.
Uradu za žensko politiko so bila kot enemu izmed nosilcev
projektnega sodelovanja v okviru programa zagotovljena sredstva
za projekt Spodbujanje enakosti žensk in moških in krepitev
institucionalnega delovanja na področju enakosti, v višini 150.000
USD. Glede na oceno družbene in ekonomske situacije v Sloveniji,
ki sojo pripravili predstavniki UNDP, mora Slovenija pri realizaciji
programa prispevati vsaj 20 odstotkov vrednosti projekta, kar
znaša v letu 1997 in 1998 skupaj 3.600.000 SIT. Postavka v
proračunu znaša 1.600.000 SIT.

1294 Oskrba beguncev
Plan je pripravljen na predpostavki postopnega zmanjševanja
števila beguncev, tako da naj bi ob koncu leta 1997 v Republiki
Sloveniji ostalo okrog 4000 beguncev od tega polovica v zbirnih
centrih. Tako naj bi bilo povprečno število vseh beguncev v letu
6.667, povprečno letno število beguncev, živečih v zbirnih centrih
pa 2.967. Povprečni mesečni stroški oskrbe in nastavitve
beguncev v zbirnih centrih naj bi bili 18.750 SIT, povprečni mesečni
stroški pomoči ostalim beguncem pa 5.000 SIT. Povprečni mesečni
stroški zdravstvene oskrbe naj bi znašali 5.500 SIT. V planu so
upoštevani tudi stroški v zvezi z organiziranim vračanjem
beguncev v domovino (organizirani prevozi). Opozoriti je potrebno
tudi na dejstvo, da bo Urad v letu 1997 zaprl 6 zbirnih centrov, kar
Pomeni dodatne stroške v obliki odškodnin najemodajalcem. Ti
19. avgust 1997

1516 - URAD ZA NARODNOSTI
Predlog proračuna za leto 1997 izhaja iz nalog Urada za narodnosti
in zajema sredstva za delovanje Urada ter za izpolnjevanje tistih
ustavnih in zakonskih obveznosti Republike Slovenije do narodnih
skupnosti, ki se ne uresničujejo prek drugih državnih organov. V
15
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zadnjih dveh letih so bila ob proračunskih usklajevanjih ta sredstva
skrčena na minimum tako, da na nekaterih postavkah ni bilo
mogoče zagotoviti pokritja obveznosti, ki izhajajo iz zakona ali
meddržavnih dogovorov. Ob letošnjem predlogu proračuna, ki je
nominalno bistveno nižji kot prejšnji, so se te razmere še dodatno
zaostrile.

obsega sredstev je predlagana vsota bistveno nižja kot v letu
1996, tako da bo mogoče zagotoviti sofinanciranje tednika
Nepujsag le na ravni leta 1996, prispevek za sofinanciranje RTV
programov pa bo treba bistveno znižati.

Materialni in druai stroški

5205 Narodnostne skupnosti

Sredstva za materialne stroške Urada so se v zadnjih letih tako
zmanjšala, da je še komaj mogoče zagotoviti njegovo normalno
delovanje. Pri tem so še posebej prizadeti stiki s podobnimi
institucijami po svetu. Zaradi skromne kadrovske zasedbe je
Urad pri pripravi predlogov in gradiv vezan na zunanje sodelavce,
zagotoviti pa bi moral tudi objavo različnih gradiv, ki predstavljajo
našo manjšinsko politiko tako za domače potrebe kot za tujo
javnost. Vse to pa predstavlja velik strošek, ki ga v okviru skromnih
sredstev za materialne stroške ni mogoče pokriti. V letošnjem
letu ne bo mogoče zagotoviti sredstev za pripravo študije o položaju
manjšin v naši državi, ki jo je Slovenija dolžna pripraviti v okviru
skupnega projekta Alpe-Adria in zagotoviti objavo skupnega
gradiva v več jezikih.

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l.RS, št. 15/94)
določa, da se sredstva za delovanje italijanske in madžarske
samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji zagotovijo
iz proračuna Republike Slovenije. Predlagani znesek v višini
18.000.000 SIT ostaja praktično na ravni leta 1996 in bo zadoščal
samo za pokrivanje najnujnejših tekočih stroškov obeh skupnosti,
ne bo pa mogoče pokriti nekaterih nujnih nalog, med njimi zlasti
stike z matičnim narodom in dokončanje projektov za ureditev
prostorov za delovanje obeh skupnosti.

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom

Na postavki 3338 - Materialni stroški so predvidena sredstva za
poslovanje Službe za zakonodajo. Predvideni so fiksni stroški v
višini 1.400.000,00 SIT. Med te stroške spadajo predvsem stroški
za električno energijo, PTT storitve, komunalne storitve ipd.
Variabilni stroški so predvideni v višini 16.548,00 SIT. Variabilni del
materialnih stroškov predstavljajo stroški storitev drugih izvajalcev
(dimnikarske storitve, servisiranje fotokopirnih strojev), dnevnice
za službena potovanja doma in v tujini, razni registri zakonov in
drugih predpisov, strokovna literatura in druge publikacije,
reprezentanca, pisarniški material, pogodbe o delu in avtorske
pogodbe, najemnina ipd.

Druai odhodki

1517 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
3338 Materialni stroški

S te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje
organizacij in zavodov, ki delujejo za potrebe narodnih skupnosti.
Obseg sredstev, ki je zagotovljen na tej postavki, je bistveno nižji
od načrtovanega, zato ne bo mogoče zagotoviti pokritja vseh
potreb niti na ravni 1996. Glede na razpoložljiva sredstva smo
skušali zagotoviti pokritje nujnih nalog, ki bodo omogočile preživetje
zavodom in programom, ki so namenjeni pokrivanju potreb
narodnih skupnosti.
1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti
Zveza romskih društev Slovenije je reprezentativno predstavništvo Romov in sogovornik države pri razreševanju problemov
romske skupnosti. Iz proračuna RS zagotavljamo prispevek k
stroškom delovanja te organizacije v višini 562.000 SIT.

Zato glede na realizacijo porabe sredstev v obdobju januar - junij
letos predvidevamo sredstva za materialne stroške v proračunu
za leto 1997 v višini 17.948.000,00 SIT. Žal od tega zneska ne
moremo odstopiti, saj bi v takem primeru povzročili neizpolnitev
raznih pogodbenih obveznosti, na katere smo vezani.

1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome

6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU

Kot ena izmed uveljavljenih oblik pomoči romski skupnosti se iz
proračuna RS zagotavljajo sredstva za redne radijske oddaje za
Rome v Sloveniji, ki jih pripravljata radio Murski val in Studio D v
Novem mestu in so namenjeni informiranju, prosvetljevanju in
kulturni dejavnosti Romov. Za leto 1997 so sredstva predvidena
v enaki višini kot v preteklem letu.

Na postavki 6206 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU so
predvidena sredstva za poslovanje Komisije za usklajevanje
zakonodaje z EU, ki jo je Vlada Republike Slovenije ustanovila s
sklepom št. 910-02/93-2/11-8 z dne 6. 4. 1994, in sicer v višini
7.760.000,00 SIT. Med stroške za poslovanje komisije spadajo
predvsem stroški za plačilo prevodov direktiv EvropsKih
skupnosti, zakonov in drugih predpisov, dnevnice za službena
potovanja doma in v tujino, izobraževanje delavcev, strokovna
literatura (domača in tuja) in druge publikacije, uradna glasilaEvropskih skupnosti ipd.

5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodne skupnosti
Republika Slovenija sofinancira tudi delovanje nekaterih institucij
italijanske narodne skupnosti, ki imajo sicer svoj sedež na
Hrvaškem, delajo pa tudi za potrebe Italijanov v Sloveniji
(založniška hiša Edit, ki izdaja časopise v italijanskem jeziku,
gledališče, raziskovalni inštitut). Slovenija v preteklih dveh letih
zaradi zmanjšanih proračunskih sredstev ni izpolnjevala
dogovorjenih obveznosti s Hrvaško, zato se primanjkljaj iz leta v
leto povečuje. Tudi letošnja sredstva v višini 23.350.000 SIT so
nominalno enaka lanskim, zato se bo nepokrita obveznost
Slovenije v letu 1997 še povečala predvidoma na 6 do 7 milijonov
SIT.

Pri pripravi proračuna predvidevamo stroške komisije za leto
1997 v višini 7.760.000,00 SIT. Glede na nadaljnje poslovanje
komisije predvidevamo zvišanje stroškov, tako za službena
potovanja, izobraževanje, kot tudi za razno strokovno literaturo,
izdano v okviru Evropske unije.
1518 URAD ZA INFORMIRANJE
3337 Materialni stroški

6952 Informativna dejavnost narodnih skupnosti

Predlagana višina sredstev za materialne stroške predstavlja
tisti optimum, ki omogoča normalno delovanje Urada in izpolnitev
vrste novih nalog, med katerimi vsaka povzroča povečanje
materialnih stroškov.

Iz te postavke se namenjajo sredstva za sofinanciranje tednika
madžarske narodne skupnosti Nepujsag in za sofinanciranje RTV
programov za potrebe narodnih skupnosti. Zaradi zmanjšanega
poročevalec, št. 42

38.236.000 SIT
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6202 Strokovno usposabljanje

letošnjem letu bomo poleg uveljavljenih oblik dela dodali še nekatere
nove (redna sporočila za medije, analize medijskega odmeva v
devetih evropskih državah, oblikovanje in redno ažuriranje adrem
medijev in novinarjev v prioritetnih državah, stalno in redno
komuniciranje z izbranim krogom novinarjev). V sklop teh aktivnosti
smo uvrstili tudi postavitev in delovanje domače strani Urada
vlade za informiranje na Internetu, ki zagotavlja hiter dostop do
aktualnih informacij o Sloveniji ter skozi interaktivno komunikacijo
nudi možnost pridobitve povratnih informacij. Prav tako bomo
redno ažurirali in dopolnjevali predstavitve Slovenije na Internetu.
V letu 1997 bomo zagotovili tudi komunikacijsko podporo ob
srečanju osmih predsednikov srednjeevropskih držav v Piranu
in ob več dogodkih, povezanih s predsednikovanjem Slovenije
CEFTI. Ob predsedniških volitvah ob koncu leta pa bomo
servisirali predvsem tuje novinarje, ki bodo spremljaii volitve.

1.500.000 SIT

Vrsta novih nalog, ki jih je v zadnjem obdobju dobil Urad, terja
stalno strokovno usposabljanje delavcev Urada, ki ta dela
opravljajo, prav tako pa tudi usposobitev novih delavcev. Gre za
oblike funkcionalnega usposabljanja v okviru samega delovnega
procesa in za sodelovanje na nekaterih oblikah, ki jih organizirajo
mednarodne organizacije.
5285 Slovenska tiskovna agencija

165.000.000 SIT

Slovenska tiskovna agencija, katere soustanoviteljica je Vlada,
zagotavlja informacijsko in medijsko podlago vladnim organom in
našim diplomatskim predstavništvom, širitev informacij o
dogajanjih v Sloveniji, predvsem v sosednje države. V letu 1997
načrtujejo dokončno postavitev sodobnega in stabilnega
informacijsko - komunikacijskega sistema, ki bo omogočil STA,
da postane del mreže evropskega pretoka informacij. Prav tako
nameravajo kadrovsko okrepiti predvsem uredništvo servisa za
tujino v angleščini in gospodarsko uredništvo.

5245 Tiskovna in publicistična dejavnost

V okviru te postavke bomo namenili sredstva za zagotovitev
rednega izhajanja in za povečanje obsega tedenskega časopisa
Slovenia Weekly v angleščini (že tretje leto), s katerim zagotavljamo obveščenost nekaterih ciljnih skupin v tujini o dogajanjih v
Sloveniji.

1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega obveščanja
900.000 SIT

5284 Promocija Slovenije

Načrtujemo stalno zastopanje Slovenije na sejah medijskih odborov
Sveta Evrope v Starsbourgu ter občasno sodelovanje naših
izvedencev pri delu občasnih in stalnih komisij oz. odborov te
organizacije. V letu 1997 bo Slovenija s 4 ali 5 člansko delegacijo
sodelovala na konferenci evropskih ministrov, pristojnih za
področje medijev v Solunu, Grčija, v decembru 1997. V oktobru in
novembru bomo v okviru projektov pomoči Sveta Evrope na
seminarju za oblikovalce medijske politike gostili izvedence Sveta
Evrope, v decembru pa izvedence za zakonodajo.

Vlada je letos sprejela sklep o slovenskem sodelovanju na
svetovni razstavi EXPO 98 - Lizbona in za nacionalnega
koordinatorja določila Urad Vlade za informiranje. Začetek priprav
za tako veliko mednarodno prireditev je seveda nujen že v letu
1997. Gre pa predvsem za izpeljavo javnega natečaja, za
pridobitev idejne rešitve, celostne podobe in izvajalca slovenskega
nastopa ter za začetek izvedbenih del.
105.093.000 SIT

Urad bo v letu 1997 na področju obveščanja domače javnosti še
naprej skušal izboljševati in razširjati svoje redne dejavnosti.
Osrednja pozornost bo tudi v prihodnjem obdobju namenjena
celovitemu in ažurnemu obveščanju javnosti o delu Vlade RS,
predsednika in članov vlade, ministrstev in drugih vladnih institucij.
Poleg ustaljenih načinov komuniciranja z javnostjo, kot so
novinarske konference, brifingi, priprava gradiv, sporočil ter
obvestil za javnost, v letošnjem letu dodajamo še komuniciranje
•prek Interneta. Posebna pozornost bo namenjena koordiniranju
aktivnosti ministrstev na področju odnosov z javnostmi ter
usklajevanju medijskih nastopov ob pomembnejših vladnih
aktivnostih. Še naprej bomo izpopolnjevali računalniški sistem za
spremljanje in analiziranje medijev (t.i. projekt Infoklip), katerega
uporabo bomo prek Interneta omogočili nekoliko širšemu krogu
uporabnikov v državnih institucijah. Vpliv vladnih odločitev na javno
mnenje bomo tudi letos preverjali s pomočjo raziskav javnega
mnenja. Poleg tega pa bomo v računalniški sistem Infoklipa poleg
servisa STA vključili tudi dnevni servis Reuterjevih informacij.

Podobo in ugled Slovenije bomo izmerili v naslednjih državah: v
Avstriji, Franciji (že opravljeno), Italiji in Veliki Britaniji, začeli pa
bomo z izvajanjem komunikacijskega programa za Avstrijo.
6198 Programi RTV za tujino

37.000.000 SIT

Skladno s sprejetim zakonom o RTV Slovenije država sofinancira
tudi programe RTV Slovenije s tujino. S predvidenimi sredstvi v ta
namen bo RTV Slovenije izvedla tradicionalne televizijske in
radijske oddaje, namenjene tuji javnosti (slovenski magazin v
angleščini, nemščini in italijanščini, oddaja Alpe Donava Jadran,
projekte v okviru Circom regional, večere na tujih televizijah,
radijske dneve, informativne oddaje v angleščini, nemščini in

Na področju obveščanja tuje javnosti se povečuje dejavnost
odnosov in komuniciranja z mednarodnimi mediji in novinarji,
posebno v državah EU in nekaterih drugih vplivnih državah. V
19. avgust 1997

88.389.000 SIT

Standardnemu delu aktivnosti na področju promocije (produkcija
in distribucija splošnih informativno - promotivnih gradiv o Sloveniji
in avdiovizuelna sredstva - razstave, video, multivizija) se
pridružuje tudi nova oblika dela: načrtovanje in izpeljava
komunikacijske podpore izbranim dogodkom na državni ravni ter
dogodkom v Sloveniji ali v tujini, ki vzbudijo pozornost mednarodne
javnosti in pomembno prispevajo k promociji države. V
komunikacijski podpori so zajete različne oblike dela od dela z
mediji oz. novinarji (priprava in koordinacija obiskov tujih novinarjev
ob dogodku, priprava sporočil za javnost, priprava in organizacija
press centra in novinarskih konferenc), priprave ali kordinacije
posebnih publikacij, nastopov na sejmih ali drugih velikih
predstavitvenih prireditvah, itd.
V okviru te postavke v letošnjem letu načrtujemo dve novosti:
raziskave podobe in ugleda Slovenije v določeni državi in zasnovo
polletnih ali celoletnih komunikacijskih programov za posamezno(e) prioritetno(e) državo(e). Z raziskavami podobe in ugleda
Slovenije v tujih javnostih določene države želimo ugotoviti, kakšni
so učinki komuniciranja oz. promocije. Rezultati raziskav ponudijo
vrsto kakovostnih izhodišč in služijo za pripravo dolgoročnejših
programov komuniciranja v posameznih državah in kot podlaga
za strateško načrtovano, usklajeno in upravljano komuniciranje
v določeni državi, ki je namenjeno utrjevanju večje prepoznavnosti
in krepitve učinkov specializiranih gospodarskih, kulturnih,
znanstvenih in turističnih aktivnosti države. Take oblike dela dajejo
izmerljive rezultate, gradijo in negujejo odnose s ciljnimi javnostmi,
posledično pa tudi prispevajo k spremembi stališč in obnašanja
ter nazadnje zagotavljajo odgovorno porabo proračunskih
sredstev.

2549 Financiranje sodelovanja na razstavi EXPO 98 - Lizbona
30.000.000 SIT

5244 Obveščanje domače in tuje javnosti

24.500.000 SIT
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Glede na to, da je Vlada RS na 200. seji, dne 30. 5.1996 sprejela
sklep (št. 1140-01/96-3-8 z dne 30. 4. 1996), ki se glasi:
"Osnova za obračun dela preko polnega delovnega časa je urna
postavka, ki je enaka vrednoteni uri rednega delovnega časa,
izračunanega na podlagi povprečne mesečne delovne obveznosti
(174 ur), osnovne plače zaposlenega in dodatkov, določenih z
zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom. Ta urna
postavka se poveča za dodatek za delo preko polnega delovnega
časa, ki je določen s sklepom Vlade RS. Sklep velja od 1. maja
1996".
bo potrebno zagotoviti povečanje sredstev, ki za leto 1997 znaša:

italijanščini, oddaje v tujih jezikih prek radia Maribor in kulturni
magazin Alpe Jadran).
V letu 1997 namerava RTV Slovenija začeti oddajati TV program
prek satelitskega kanala, kar bo gotovo izboljšalo obveščenost
tuje javnosti, pa tudi Slovencev po svetu o dogajanju v Sloveniji.
Sredstva za zakup kanala naj bi bila zagotovljena v okviru
proračunske postavke pri Ministrstvu za promet in zveze.
6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidnel4.000.000 SIT
V skladu z Zakonom o javnih glasilih država podpira tudi razvoj
glasil za slepe in slabovidne državljane v prilagojenih tehnikah. S
predlaganim zneskom bodo v letu 1997 nadaljevali s sofinanciranjem projekta opremljanja čitalnic s pomočjo sodobne
informacijske tehnologije, ki omogoča slepim in slabovidnim
državljanom branje dnevnega in periodičnega tiska ter
leposlovanih knjižnih del. Do zdaj je s to opremo opremljenih 9
čitalnic. Poleg tega nameravajo posodobiti obstoječo snemalno in
kopirno tehniko in elektronski informacijski sistem zveze društev
slepih povezati v omrežje Internet, kar bi omogočilo hitrejšo,
enostavnejšo in cenejšo povezavo med uporabniki.

SKUPAJ

2 mlrd SIT

1725 Nove zaposlitve v organih
V skladu s 25. členom zakona o izvrševanju proračuna (Uradni
list RS, št. 5/96) je Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije
že pripravila načrt delovnih mest za potrebe upravnih organov v
letu 1997 in ga direktno posredovala Ministrstvu za finance.
1838 Sredstva za delovno uspešnost upravnih organov

6201 Sofinanciranje glasil za gluhe

12.100.000 SIT
V skladu s 17. členom zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 18/94) je potrebno za izplačilo delovne uspešnosti zagotoviti

Tudi obveznost sofinanciranja glasil za gluhe in naglušne
državljane izhaja iz določil Zakona o javnih glasilih. Tudi v tem
primeru bodo v letu 1997 nadaljevali projekt priprave posebnih
oddaj za gluhe na televiziji. Sredstva bodo namenjena tudi
sofinanciranju izdajanja glasila Iz sveta tišine, predvsem pa
vzpostavitvi sistema podnaslavljanja na TV Slovenija za gluhe.

SKUPAJ

2 mlrd SIT

3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco
-Pri planiranju sredstev za državna odlikovanja smo upoštevali,
da je potrebno za tekoče izvajanje zakona o odlikovanju častni
znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), po
katerem se podeljujejo odlikovanja od leta 1992 dalje, potrebna
sredstva v višini 2.707 SIT. Za izdelavo novih odlikovanj po zakonu
o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/95), s
katerim so bila uvedena odlikovanja v 1995 letu pa potrebujemo
sredstva v višini 30.000 SIT.

7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa Slovenije v EU
53.000.000 SIT
Gre za novo nalogo, ki jo bomo izvajali v naslednjih dveh letih. Del
programa, ki ga je sprejela vlada, bo sofinanciran iz programa
PH ARE. To predpostavlja, da tudi slovenska vlada nameni določen
del sredstev za tak program. Skladno s sklepi vlade bo le-ta
financirala raziskave o stališčih in informiranosti ciljnih skupin v
Sloveniji o EU ter sofinancirala komunikacijske programe
nevladnih organizacij.

-Planirana sredstva za nemoteno izvajanje zakona o odlikovanju
častni znak svobode Republike Slovenije so povezana s
podeljevanjem odlikovanj (izdelava odlikovanj, listin, map itd),
sredstva v višini 30.000 SIT pa so potrebna za izvedbo nalog,
vezanih na zakon o odlikovanjih Republike Slovenije in na statut
odlikovanj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/95). Vlada
Republike Slovenije je namreč 2. marca 1995 pooblastila
Kadrovsko službo vlade, da opravi vse potrebno za izdelavo
odlikovanj, uvedenih s tem predpisom. Do realizacije naloge do
danes ni prišlo, dosedaj zagotovljena sredstva pa niso bila
izkoriščena zaradi napovedanih sprememb zakona o odlikovanjih
Republike Slovenije.
Novi zakon namreč uvaja 4 rede in 3 medalje, njihov statut pa, z
izjemo za eno odlikovanje določa, da se podeljujejo v treh različnih
izvedbah, ki so odvisne od področja, kjer odlikovanec dosega
zasluge. Zakon je praktično uvedel 19 različnih odlikovanj, ki
zahtevajo posebno izdelavo.

8212 Financiranje prireditev ob počastitvi državnih praznikov
58.490.000 SIT
Koordinacijski odbor Vlade RS za izvedbo protokolarnih pravil je
v letu 1997 vključil v program naslednje počastitve državnih
praznikov in dogodkov državnega pomena: prireditev ob Dnevu
odpora proti okupatorju 27. aprila 1997 v Ljubljani, prireditev ob
dnevu državnosti 25. juniju 1997 v Ljubljani, prireditev ob dnevu
reformacije 31. oktobru 1997, verjetno na Rašici pri Velikih Laščah,
osrednjo slovesnost ob 50-obletnici priključitve Primorske
Sloveniji, verjetno 15. septembra 1997 v Novi Gorici, medtem ko
finančno prireditev ob dnevu osamosvojitve, 26. decembra 1997,
pade v leto 1998.
1519 KADROVSKA SLUŽBA VLADE

- Za potrebe kadrovske evidence načrtujemo sredstva v višini
1287 Nadurno delo organov
SKUPAJ
O zagotavljanju sredstev za nadurno delo uporabnikov
republiškega proračuna odloča komisija Vlade RS za kadrovske
in administrativne zadeve, na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in sicer v skladu s kriteriji, ki jih
določa 12. člen zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 15/90) in sklepom Vlade Republike Slovenije drugih osebnih
prejemkih in povračilih sodnikov (Uradni list RS, št. 60/93).

poročevalec, št. 42

1.500 SIT

5221 Republiške štipendije
- V skladu s pravilnikom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 58/95)
je planirano izplačilo štipendij za 485 štipendistov. Osnova za
izračun povprečne mesečne štipendije, ki znaša-30.908 SIT, je
povprečna izhodiščna plač v višini 39.533 SIT, kar za 475
štipendistov skupaj znaša 176.179 SIT. Za preostalih 10
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19. avgust 1997

1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov
68.384.000,00 SIT

štipendistov, ki se izobražujejo v tujini (dodiplomski in podiplomski
študij) pa je potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo pripravniških
plač v višini 58.056 SIT mesečno na posameznega štipendista,
kar skupaj znaša 6.957 SIT.

Sredstva zadoščajo za poravnavo pogodbenih obveznosti samo
za obdobje l-IX/1997, to pomeni, da bo Servis skupnih služb
vlade s 01.10.1997 prisiljen odpovedati vse pogodbe za čiščenje,
vzdrževalna dela (popravilo vodovodnih pip, oken ...),
vzdrževanje dvigal in vzdrževanje klimatskih naprav. To pa
praktično pomeni, da moramo s 01.10.1997 prekiniti vsa
pogodbena razmerja z izvajalci teh del.

- V skladu s sklepom 214. sejeVlade RS, z dne 26. 9. 1996, je
potrebno v predlogu proračuna za leto 1997 na novo planirati tudi
sredstva za podelitev štipendij 24 otrokom žrtvam vojne za
Slovenijo. Predvidena povprečna mesečna štipendija za
posameznega otoka v letu 1997 znaša 25.070 SIT, skupna
potrebna masa pa 7.220 SIT.

1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški
699.613.000,00 SIT

- Dodatno k navedenemu je potrebno zagotoviti tudi naslednja
sredstva:
- za potrebe predhodnega testiranja kandidatov je potrebno
zagotoviti 1.168 SIT (letno je testiranih ca 500 kandidatov);
- štipendistom, ki so na podiplomskem študiju v tujini (London,
Bruselj, Boston, Južna Karolina, Vancouver) je potrebno zagotoviti
sredstva za dodatno izpopolnjevanje tujih jezikov v skupni višini
1.744 SIT;
- za potrebe kluba štipendistov planiramo sredstva v višini 720
SIT.
SKUPAJ
164.564

Primanjkljaj sredstev za najemnine poslovnih prostorov in drugih
stroškov znaša 214.387.000,00 SIT, kar pomeni, da bo potrebno
najemne pogodbe, za katere ne bo več kritja s 01.08.1997
prenesti na uporabnike. Zlasti to pomeni naslednje:
- da prevzame začete aktivnosti za najem poslovnih prostorov
na Dunajski 48 Ministrstvo za okolje in prostor. V kolikor to ni
mogoče, se predvideni najem opusti. (V tem primeru opozarjamo,
da prostorska problematika Ministrstva za okolje in prostor ostane
nerešena, zlasti, pa ta zastoj vpliva na Ministrstvo za šolstvo in
šport, ki se mu, kot je že znano tudi vam, del poslovnih prostorov
na Aškerčevi dobesedno ruši. Istočasno izpostavljamo tudi
prostore Uprave RS za kulturno dediščino na lokaciji Plečnikov
trg 2, kjer so stropovi zaščiteni s tramovi, da se ne bi zrušili na
delavce;
- da obveznost plačevanja najemnine za Slovensko 27-29.
prevzamejo upravni organi, uporabniki pro,štorov - Urad Vlade za
informiranje in Urad za evropske zadeve;
- prenos obveznosti, ki jih Servis skupnih služb vlade plačuje za
Jesenkovo 3, za Davčno upravo Republike Slovenije, ki plačuje
najemnine poslovnih prostorov za svoje urade in izpostave za
vse lokacije v Sloveniji;
- obveznosti iz dolgoročnega najema poslovnih prostorov v objektu
Dunajska 47, ki jih uporablja Ministrstvo za okolje in prostor, naj
prevzame ministrstvo samo;
- v zadnjem času sklenjeno pogodbo za poslovne prostore, ki jih
uporablja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naj
ravno tako prevzame ministrstvo samo;

3328 Materialni stroški
Za potrebe materialnih in drugih stroškov planiramo bistveno
povečanje sredstev. Predlagano povečanje utemeljujemo z
dejansko porabo sredstev v letošnjem in preteklih letih, višjimi
režijskimi stroški, nastalimi zaradi preselitve v nov, samostojni
objekt na Erjavčevi 15 ter dodatnim povečanjem obsega nalog v
zadnjih dveh letih v skladu z zakonom o upravi (Uradni list št. 67/
94) in veljavnimi predpisi s področja plač. Pripominjamo, da že
nekaj let nazaj niso upoštevane naše skromne potrebe po
materialnih in drugih stroških, kar je tudi dokumentirano z nujnimi
naknadnimi prenosi sredstev iz edine postavke, s sredstvi s
katerimi trenutno še lahko samostojno razpolagamo (postavka
štipendiranje). Pripominjamo, da smo pri oblikovanju navedenega
predloga upoštevali tudi višino materialnih sredstev, ki se
zagotavlja nekaterim drugim, z nami primerljivimi Vladnimi službami.
SKUPAJ
9.478
1520 SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE

6662 Najemnine posl. prostorov uprave na lokalni ravni
468.468.000,00 SIT

Materialni in druai stroški
Potrebni obseg sredstev za poravnavo pogodbenih obveznosti
za že sklenjene pogodbe in pogodbe, ki so še v predpisani
proceduri znaša 618.240.000,00 SIT. Zaradi nastalega
primanjkljaja sredstev v višini 149.772.000,00 SIT predlagamo,
da se pogodbe spremenijo in se plačevanje najemnin, vključno s
01.08.1997, prenese na upravne enote, oziroma inšpekcijske
službe. To bi pomenilo zlasti za:
- Upravno enoto Cerknica
- Upravno enoto Črnomelj
- Upravno enoto Ravne na Koroškem
- Upravno enoto Velenje
- Inšpekcijske službe v Ljubljani
- Inšpekcijske službe v Mariboru.
Poleg navedenega je nujno takoj ustaviti vse aktivnosti pri
sklepanju novih najemnih pogodb za poslovne prostore upravnih
organov na lokalni ravni.

Ugotavljamo, da materialni in drugi stroški v predlagani višini
1.430.965.000,00 SIT ne zadoščajo niti za poravnavanje
obstoječih pogodbenih obveznosti, za kar bi potrebovali minimalno
1.890.640.000,00 SIT, primanjkljaj v višini 459.675.000,00 SIT bo
potrebno pokriti s prenosom pogodbenih obveznosti na
uporabnike.
Z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997 so bila za ta namen
zagotovljena sredstva v višini 1.359.500.000,00 SIT. Razlika
70.465.000,00 SIT nikakor ne zadošča za zadnji kvartal leta 1997,
saj je bil že v prvih devetih mesecih 1997 ugotovljen primanjkljaj
potrebnih sredstev v višini 31.300.000,00 SIT.
3426 Materialni stroški

17.000.000,00 SIT

Sredstva so v skladu za zahtevo Urada predsednika vlade
predvidena v najmanjšem možnem obsegu. Predvidevamo, da
ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti, ki bodo nastale
do konca leta 1997.

19. avgust 1997

6925 Tekoče vzdržev. skupnih površin na mejnih prehodi
171.000.000,00 SIT
Sredstva za tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih
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ne zadoščajo niti za že znane obveznosti, prav tako ne za
realizacijo sklepov Vlade RS in pomenijo:
-onemogočena je realizacija sklepa Vlade št. 191-04/97-1 in 46414/97-8(K) z dne 24.07.1997, na osnovi katerega naj se v letu
1997 odkupi kompleks Tiskarna Tone Tomšič.
- ponovno ustavitev vseh del na kompleksu Mladika;
- prenehanje nadaljnjih aktivnosti pri izgradnji objekta BO 2/3;
- neizpolnjevanje 103. člena zakona o državni upravi, saj ne
moremo izvajati nikakršnega investicijskega vzdrževanja, ki ga
citirani zakon zahteva in ga občine, kot lastniki poslovnih
prostorov, ki jih uporabljajo upravne enote, od nas oz. države tudi
pričakujejo;
- zastoj pri reševanju problematike mejnih prehodov Pavličevo
sedlo, Martinje in mejnih prehodov, za katere je Republika Slovenija
dolžna zagotavljati sredstva za sofinanciranje po programu
PHARE (Dolga vas, Femetiči, Jezersko, Učeja, Predel, Robič in
Neblo). (pogojno tudi mejna prehoda Kobilje in Prosenjakovci, v
kolikor bodo, s posebnim sklepom Vlade RS št. 280-03/97-7(R) z
dne 24.07.1997, določena sredstva tudi dosegljiva. Po sedaj
veljavnih projektih, sredstva po višini iz sklepa, ne bodo zadoščala
za postavitev začasnih objektov);
- zastoj aktivnosti pri legalizaciji objektov na mejnih prehodih na
južni meji, posebej to velja za mejni prehod Obrežje. Vlada RS je
na 209. seji dne 01.08.1996, Servisu skupnih služb vlade naložila,
da pripravi strokovne podlage in idejni projekt za MMP Obrežje,
vendar doslej potrebna sredstva še niso bila zagotovljena.
Opozarjamo vas, da se lahko ponovi problematika Dolge vasi,
- zaradni pomanjkanja sredstev bo nujno prenehati z aktivnostmi
za odpravo pomanjkljivosti na MMP Dolga vas - razširitev mostu,
predvidena adaptacija in razširitev objekta za potrebe policije in
carine;
- nevzdržno je, da že tretje leto zapored ni zagotovljenih sredstev
za nakupe opreme za potrebe državnih organov tako na državni,
kot na lokalni ravni. Iz zahtevkov upravnih organov je razvidno,
da je resno ogroženo njihovo redno deio;
- tako kot pri opremi, je tudi pri avtomobilih v uporabi upravnih
organov. Avtomobili so stari, iztrošeni in pogosto v okvari. Upravni
organi si zato pomagajo z najemom vozil.
Zato je, kot vam je znano, Vlada dne 24.07.1997 obravnavala
informacijo o najemu vozil v letu 1997. Ugotovljeno je bilo, da to ni
racionalna raba sredstev državnega proračuna. Sprejetje bil sklep,
da se prouči možnost zagotovitve večjega obsega sredstev za
nakupe vozil, tako, da bi se stroški najemov vozil odpravili ali vsaj
znatno znižali. Znano vam je, da je Vlada RS naložila Ministrstvu
za finance, da skupaj z našo službo prouči možnost zagotovitve
večjega obsega sredstev za nakupe vozil, tako da bi se stroški
najemov vozil odpravili ali vsaj znatno znižali.

prehodih so vedno nezadostna in ne zagotavljajo opravljanje
potrebnih del v nujnem obsegu (plato mora biti očiščen in
razsvetljen, poleti je ravno tako potrebno pokositi travo, kot pozimi
odstraniti sneg, normalno morajo funkcionirati tudi vse naprave,
od zapornic dalje). Vse to pomeni, da morajo biti na postavki
zagotovljena sredstva v prvotno predlaganem obsegu, t.j.
224.000.000,00 SIT.
6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj

6.500.000,00 SIT

Za poravnavo stroškov, bi v letu 1997 potrebovali 15.000.000,00
SIT. Predvideni obseg sredstev bo zadoščal le za poravnavo
stroškov odprodaje vojaških stanovanj do septembra 1997,
preostale obveznosti se bodo tako avtomatično prenesle v leto
1998, seveda povečane za zamudne obresti.
Upoštevanje navedenih sprememb bi pomenilo, da materialni in
drugi stroški lahko ostanejo na višini 1.430.965.000,00 SIT, kar
pa za Servis skupnih služb vlade, kot izvrševalca teh nalog ni
sprejemljivo. Na postavkah se morajo zagotoviti minimalno
sredstva v višini 1.890.640.000 SIT.
Plačila storitev
8847 Upravljanje in vzdržev. službenih in najemnih stanovanj
86.000.000,00 SIT
V vaš predlog v višini 86.000.000,00 SIT ne nameravamo posegati,
čeprav ugotavljamo, da sredstva ne bodo omogočala v celoti
poravnavanje stroškov upravljanja in nujnih vzdrževalnih
posegov. O tem je seznanjena Stanovanjska komisija Vlade
Republike Slovenije, ki bo morala v tem primeru naloge
vzdrževanja službenih in najemnih stanovanj prilagoditi
možnostim, ki jih nudi proračun.
Seznaniti vas moramo, da iz te postavke plačujemo vse stroške
upravljanja in nujnih vzdrževalnih posegov za službena stanovanja
tako upravnih in pravosodnih organov, kot tudi Državnega zbora
in Računskega sodišča, prav tako pa se iz tega naslova
poravnavajo tudi nujni posegi v najemnih stanovanjih.
Plačila obresti
3880 Obresti za stanovanjske kredite

38.880.000,00 SIT

Dodatno zagotovljena sredstva v višini 38.880.000,00 SIT, po
zadnjem sporočilu Urada predsednika vlade z dne 30.07.1997,
hvaležno vključujemo v postavko in s tem zagotavljamo plačilo
obresti za stanovanjske kredite.

Investicije in investicijsko vzdrževanje v obsegu 1.518.178.000,00
SIT ne pokriva vseh predvidenih stroškov, ki smo jih našteli. V
kolikor ta obseg ostane kot dokončen, so obvezni vsi predlagani
ukrepi, kot smo jih navedli.

Investicije in investicijsko vzdrževanje
V načrtu nabav za obdobje začasnega financiranja potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997,
ki ga je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 402-05/97-23 (N)
določila na 24. seji dne 24.07.1997, so bila v skupini investicije in
investicijsko vzdrževanje določena sredstva v višini
1.407.378.000,00 SIT. Vaš predlog v višini 1.518.178.000,00 SIT,
pomeni povečanje sredstev iz obdobja l-IX za 110.800.000,00
SIT, kar je celo manj, kot to dovoljuje 10. čl. zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije. Sredstva v predlaganem obsegu
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V tabele in na postavke je razporejen znesek predlagan s strani
Urada predsednika vlade:
Ob tem vam v isti tabeli prikazujemo v stolpcu 5, predlog Urada
predsednika vlade, v stolpcu 6 razliko do potrebnih sredstev in v
stolpcu 7 sredstva, ki bi morala biti zagotovljena za poravnavo že
nastalih obveznosti.
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Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka
Postavka

1879
5300
6509
6690
6929
6930
6931
6933
6934
7268
8221
8848
5299
6511

Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih organov
Adaptacije in rekonstrukcije
Investicije na mejnih prehodih
Lastna udeležba MP Dolga vas (PHARE)
Lastna udeležba MP Jezersko (PHARE)
Lastna udeležba MP Učeja (PHARE)
Lastna udeležba MP Predel (PHARE)
Lastna udeležba MP Robič (PHARE)
Lastna udeležba MP Neblo (PHARE)
Nakupi opreme za prostore na Langusovi cesti
Nakupi opreme za potrebe državnih organov
Nakupi poslov, prostorov za potrebe državnih org.
Inv. vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov
Inv. vzdrževanje mejnih prehodov

500.000,00 SIT
487.000.000,00 SIT
30.000.000,00 SIT
3.164.000,00 SIT
2.920.000,00 SIT
1.588.000,00 SIT
1.470.000,00 SIT
2.120.000,00 SIT
522.000,00 SIT
80.000.000,00 SIT
132.837.000,00 SIT
559.069.000,00 SIT
198.463.000,00 SIT
18.525.000,00 SIT

Odpočila dolga

1521 CENTER VLADE ZA INFORMATIKO

Številka 16 Odplačila dolga v vašem predlogu sploh ni zajet.
Obveznost iz tega naslova v letu 1997 znaša 110.800.000,00
SIT. Predvidevamo, da je to obveznost države predvidelo že
Ministrstvo za finance.
Postavka 4703: Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov
110.800.000,00 SIT

1. REALIZACIJA NAČRTA INFORMATIZACIJE ZA LETO 1996
Centru Vlade za informatiko so bila za leto 1996 z načrtom
informatizacije državnih organov zagotovljena finančna sredstva
v višini 2.335.580.889,00 SIT na proračunskih postavkah:

1.006.119.994,50 SIT,

5254 - "informatizacija državnih organov" v višini
6457 - "vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov" v višini

800.893.175,41 SIT

6724 - "informacijski sistem v upravnih enotah" v višini

259.200.000,00 SIT

6512 - "vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah" v višini

190.812.000,00 SIT
11.024.560,29 SIT

5302 - "odplačila glavnice tujih kreditov" v višini
za neporavnane obveznosti iz preteklih let (leto 1994)
Med letom so bila Centru Vlade za informatiko dodatno prenešena naslednja sredstva:
- Ministrstvo za kmetijstvo,
- Ministrstvo za zdravstvo

3.141.784,80 SIT
5.264.210,00 SIT

4

- Ministrstvo za kulturo

2.750.000,00 SIT

- Urad vlade za informiranje

4.664.000,00 SIT

- Sredstva iz tekoče proračunske rezerve za financiranja projekta
zbiranja in vodenje evidenc o izvajanju ZDEN

22.100.000,00 SIT

- Sredstva iz tekoče proračunske rezerve za izvedbo volitev v državni zbor

37.405.200,00 SIT

- Sredstva iz proračunske postavke "Izvedba volitev v državni zbor RS"

19.341.980,00 SIT

Skupno realizirana finančna sredstva za financiranje projektov
informatizacije v letu 1996 so znašala 2.289.829.332,00 SIT. Realno
gledano so bila s tem zagotovljena za 11% manjša sredstva kot
v letu 1995, oziroma štirikrat manjša sredstva glede na zahtevke
državnih organov. Po sprejetju načrta informatizacije za leto 1996
je moral Center Vlade za informatiko zagotoviti najnujnejšo
informacijsko opremo za delo novoustanovljenih organov in
19. avgust 1997

novozaposlenih delavcev ter izvesti nekaj projektov, ki niso bili
zajeti v načrtu informatizacije kot n.pr. vzpostavitev lokalnih
računalniških mrež za državne organe, ki so se preselili v druge
prostore, nadaljevanje projekta denacionalizacije, tiskovno
središče ob obisku papeža, volitve, referendum. Za nekatere od
teh projektov so bila sredstva naknadno delno zagotovljena, za
nekatere projekte pa ne, tako da so se morali financirati na račun
21
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- integracija telekomunikacijskih storitev na ravni EU.

prioritetnih skupnih projektov, za katere so bila zagotovljena
finančna sredstva v načrtu informatizacije, oziroma smo morali
prenesti določene pogodbene obveznosti po 7. členu zakona o
proračunu v leto 1997. Zaradi tega je realizacija na prioritetnih
skupnih projektih izgradnje podatkovnega komunikacijskega
omrežja, uvajanja komunikacijskih storitev, zamenjave dotrajane
opreme, dograditev centralne računalniške opreme,
vzpostavljanja enotnega programskega okolja, uvajanja projekta
avtomatizacije pisarniškega poslovanja, informacijskega sistema
za podporo odločanja in informacijskega sistema za spremljanje
medijev, zastala.

V strategiji uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe
do leta 2000 je eden izmed bistvenih predpogojev za uspešnejšo
in učinkovitejšo informatizacijo državnih organov poleg enotnih
metodologij in standardov v vseh njenih procesih (strateško
načrtovanje, razvoj informacijskega sistema, projektno vodenje,
zagotavljanje kvalitete, tehnični standardi v vseh segmentih
informacijske infrastrukture) ključnega pomena financiranje.
Postopna integracija Slovenije v EU nujno zahteva prilagoditve in
poenotenje informacijske infrastrukture državnih organov RS.
Države EU so, zavedajoč se pomembnosti informacijskega
odpiranja in prehoda v informacijsko družbo, postavile politiko
prestrukturiranja državnih proračunov in zagotavljanja večje
prioritete projektom informacijske infrastrukture, ne da bi povečali
obseg proračunov.

FINANCIRANJE NA PODROČJU
INFORMATIZACIJE V LETU 1997
2.1. IZHODIŠČA IN CILJI INFORMATIZACIJE
ZA LETO 1997
2.1.1 Izhodišča uvajanja informacijske infrastrukture v
državne organe RS

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 1997
- SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO
V LETU 1997

Strategija uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe
RS temelji na naslednjih izhodiščih:

Center Vlade za informatiko ima za leto 1997 predvidena finančna
sredstva v višini: 3.126.272.000,00 SIT in sicer:

- spremenjena vloga države, usmeritev v servisno in
pospeševalno funkcijo,

5254 - Informatizacija državnih organov 1.500.000.000,00 SIT
Na tej postavki naj bi bila predvidena sredstva za:

- proces decentralizacije in dekoncentracije upravnih sistemov,

- uvajanje enotnega sistema avtomatizacije pisarniškega
poslovanja,

- tendenca profesionalizacije državnih organov in naraščanje
njegove strokovnosti v odvisnosti od spremenjenih funkcij države,

- nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja državnih
organov s poudarkom na varovanju, zaščiti in zagotavljanju
redundančnih komunikacijskih poti,

- spremembe v notranji organizacijski strukturi državnih organov,
prehod od hierarhičnih organizacijskih oblik v heterarhične oblike,

- zagotavljanje komunikacijskih storitev:

- prehod težišča kontrole funkcije v upravi s področja nadziranja
postopkov na področje ocenjevanja rezultatov upravnega dela,

- storitve na področju povezovanja delovnih postaj v lokalnih
računalniških omrežjih s podatkovnimi strežniki (centralna
računalniška infrastruktura), kjer omogočamo on- line interaktivni
dostop, transakcijski način procesiranja in daljinsko (centralno)
vzdrževanje sistemske in aplikativne programske opreme,

- proces prenehanja servisne funkcije uprave iz državne domene
v izvajanje usposobljenim subjektom izven državne uprave.
2.1.2 Strateški cilji uvajanja informacijske infrastrukture v
državne organe RS

- storitve elektronske pošte in izmenjave podatkov,

Strategija opredeljuje naslednje cilje, ki jih želimo doseči ob
nadaljnejm razvoju in uvajanju informacijske infrastrukture:

- povezljivost V druga javna omrežja: Sipax, Internet/Intranet.
- uvajanje sistema za podporo odločanju, katerega namen je hitro
in ažurno zagotavljanje tistih najbolj relevantnih podatkov in
informacij, ki jih pri svojem delu potrebuje najvišji nivo vodilnih in
strokovnih delavcev v državnih organih,

- racionalizacija poslovanja državne uprave in večja učinkovitost
delovanja,
- zaščita obstoječih investicij v informacijsko tehnologijo z zagotavljanjem čim popolnejšega sistema integracije z uvajanjem in
vzdrževanjem enotnih metodologij in standardov, upoštevajoč
trende evropskega in mednarodnega koncepta odprtih sistemov,

- uvajanje enotnih metodologij projektnega vodenja strateškega
načrtovanja razvoja IS in kakovosti,

- zagotavljanje varovanja in zaščite podatkov,

- izdelavo strateških načrtov informatizacije državnih organov,

- snovanje in oblikovanje okolja informacijske tehnologije z
maksimalno fleksibilnostjo znotraj standardov,

- zagotavljanje sredstev za mednarodne obveznosti (PHARE),
- izgradnjo lokalnih računalniških omrežij v državnih organih,

- povečanje komunikacijske in informacijske izmenjave med
državno in lokalno upravo,

- zagotavljanje enotnega programskega okolja v lokalnih
računalniških okoljih državnih organov,

- zagotavljanje skupne komunikacijske in skupne računalniške
zmogljivosti skozi instalacijo, delovanje, upravljanje in vzdrževanje
državne informacijsko tehnološke infrastrukture,
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- nabava nujno potrebne računalniške opreme (novi uporabniki,
iztrošena oprema).
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6724 - Informacijski sistem v upravnih enotah
268.000.000,00 SIT

- izobraževanje na področju informatizacije v upravnih enotah.

Na tej postavki naj bi bila predvidena sredstva za:

FINANCIRANJE NA PODROČJU
INFORMATIZACIJE V LETU 1997 PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 1997

- uvajanje enotnega sitema avtomatizacije pisarniškega
poslovanja,

Financiranje na področju informatizacije državnih organov v
obdobju 1993 do 1997 kaže na stalno zmanjševanje proračunskih
sredstev za ta namen, čeprav se zahteve v zvezi s posodobitvijo
informacijske infrastrukture iz leta v leto povečujejo. Tako
zasledimo trend zmanjševanja proračunskih sredstev za
informatizacijo, letno približno 10%, oziroma v strukturi državnega
proračuna zmanjšanje deleža z 1,2% na 0.8%. Predlog letošnjega
proračuna pa je najbolj restriktiven, saj namenja informatizaciji
manj kot 0.7 % proračuna. Države, kot so Belgija, Danska, Švica
in Norveška namenjajo za področje informatizacije med 5 do 7 %
državnega proračuna ob tem, da že razpolagajo z določeno
informacijsko infrastrukturo, katero naša država šele vzpostavlja.

- nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja za potrebe
upravnih enot,
- zagotavljanje komunikacijskih storitev :
- storitve na področju povezovanja delovnih postaj v lokalnih
računalniških omrežjih s podatkovnimi strežniki (centralna
računalniška infrastruktura), storitve elektronske pošte in
izmenjave podatkov ter povezljivost v druga javna omrežja (Sipax,
Internet/lnteranet),
- izgradnjo lokalnih računalniških omrežij v upravnih enotah,

Stališče in usmeritve evropske unije so še bolj jasne in nedvoumne
kot prejšnja leta: nadaljnji gospodarski razvoj držav članic EU bo
mogoč in konkurenčen le z informacijskim odpiranjem držav EU
in čimprejšnjim prehodom v informacijsko družbo. Prav tako so
dane usmeritve državam EU glede financiranja projektov na
področju informatizacije. Predlog sloni na prestrukturiranju
državnih proračunov in zagotavljanju večje prioritete informacijske
infrastrukture, ne da bi povečali obseg proračuna

- nabava nujno potrebne računalniške opreme (novi uporabniki,
iztrošena oprema).
- uvajanje enotnih metodologij projektnega vodenja strateškega
načrtovanja razvoja IS in zagotavljanje kakovosti,
- izdelavo strateškega načrta informatizacije upravnih enot.
6457 - Vzdrževanje informacijskega sistema državnih organov
1.100.000.000,00 SIT

Center Vlade za informatiko je v letu 1997 v okviru sprejemanja
začasnih načrtov informatizacije večkrat opozoril na problem
financiranja projektov informatizacije v letošnjem letu. Ob tem
smo večkrat opozoril na negativne posledice, do katerih lahko
pride, če sistem financiranja ne bo sledil najnujnešim zahtevam.

Na tej postavki naj bi bila predvidena sredstva za:
- operativno delovanje, vzdrževanje, zavarovanje in dograjevanje
centralne računalniške opreme, mikroračunalniške opreme in
komunikacijske opreme državnih organov,

O tej problematiki je razpravljal Svet Vlade Republike Slovenije za
področje informatike v državnih organih, javnih zavodih in drugih
organizacijah, ki opravljajo javne funkcije in v zvezi s tem predlagal
Vladi RS, da glede na kritične razmere vlaganj na področju
informatizacije zagotovi v letošnjem letu vsaj sredstva v višini 1,2
% proračuna RS, kar je na ravni iz leta 1993 ter, da se v obdobju
od leta 1998 do leta 2000 ta delež sorazmerno povečuje.

- vzdrževanje in dograjevanje sistemske in aplikativne
programske opreme,
- vzdrževanje računalniške opreme,
- delovanje, vzdrževanje in dograjevanje lokalnih računalniških
omrežij in medmrežnih povezav,

Sredstva, ki so v predlogu proračuna za leto 1997 namenjena
Centru Vlade za informatiko za financiranje projektov na področju
informatizacije ne zadoščajo niti za izvajanje nalog, ki morajo
zagotoviti nemoteno delovanje centralne podatkovne in
komunikacijske infrastrukture, kar pomeni, da je ogroženo
delovanje in informacijska podpora ključnim državnim funkcijam,
kot so: izvajanja carinskega, davčnega sistema, celotna
računalniška podpora obdelavam in delovanju registrov
Statističnega urada RS, sodnega registra, zemljiškega katastra
i.p.d.

- preselitev informacijske infrastrukture (centralna računalniška
oprema, komunikacijsko vozlišče državnih organov) na lokacijo
Langusova,
- izobraževanje na področju informatizacije državnih organov.
6512 - Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih enotah
192.000.000,00 SIT
Na tej postavki naj bi bila predvidena sredstva za:

Če pa se ozremo nekoliko širše in osredotočimo na nujne zahteve
po vzdrževanju in dograditvi informacijske infrastrukture kot so:
dograditev podatkovnega komunikacijskega omrežja državnih
organov, lokalnih računalniških omrežij, razširitvi centralnih
podatkovnih in komunikacijskih strežnikov in skupnih aplikacij, ki
predstavljajo učinkovito in racionalno pot informatizacije skupnih
funkcij državnih organov, potem ocenjujemo, da predstavlja
takšen pristop pri financiranju ne samo resno nevarnost za
nemoteno in neprekinjeno izvajanje nujnih operativnih obdelav in
zagotavljanja storitev, ki so ključnega pomena za državo, temveč
pomeni negiranje stroke in dejansko zavoro vseh pozitivnih
premikov, ki so bili v zadnjem obdobju na področju informatizacije
doseženi.

- delovanje, vzdrževanje, zavarovanje in dograjevanje mikroračunalniške in komunikacijske opreme v upravnih enotah,
- vzdrževanje in dograjevanje sistemske in aplikativne
programske opreme,
- vzdrževanje računalniške opreme,
- delovanje, vzdrževanje in dograjevanje lokalnih računalniških
omrežij in medmrežnih povezav,

19. avgust 1997

23

poročevalec, št. 42

ZAKLJUČEK

mednarodnih institucij, predvsem do:

Ponovno poudarjamo, kako pomembna izgradnja zmogljivega in
fleksibilnega podatkovnega komunikacijskega omrežja državnih
organov, uvajanje enotnih metodologij in standardov in enotnih
aplikativnih projektov, s pomočjo katerih želimo sprožiti proces
informacijskega odpiranja in zagotavljanja učinkovitih informacijskih storitev tako za državne organe, kot tudi za državljane pri
zadovoljevanju njihovih informacijskih potreb.

- Evropske unije in njenih organov, zlasti do Eurostata;
- do OZN-a;
- do OECDE-ja, FAO, ILO itd;
- do IMF-ja;
- do asociacij v srednji in vzhodni Evropi, s katerimi ima Republika
Slovenija sklenjene razne sporazume.
3. Statistični urad RS mora - po določilih ustreznih aktov - dajati
podatke različnim organom države, asociacijam, podjetjem, sodnim
in drugim organom, pa tudi posameznikom.

Nujno bi bilo, da se zagotovi kontinuiteta realizacije infrastrukturnih
projektov še posebej, ker bi le-ti lahko predstavljali učinkovito
podlago za vzpostavitev informacijske podpore, ne samo
državnim organom in upravnim enotam, temveč tudi lokalni
samoupravi. S tem bi lahko posredno vplivali na intenziviranje
procesa reorganizacije državne oziroma lokalne uprave.

4. Statistični urad se je v letu 1997 zlasti oz. še posebej moral
usmeriti na poročanje s štirih najvažnejših statističnih področij.
- makroekonomske statistike v celoti (vključno z delom na
regionalnih računih);
- zunanjetrgovinske in druge bilance;
- migracija prebivalstva;
- (zlasti) vse statistike kmetijstva.

Glede na nezadostna finančna sredstva za informatizacijo
državnih organov v letu 1997, Center Vlade za informatiko zelo
resno opozarja na negativne posledice takšnega pristopa
financiranja in sicer:

5. Ostale nove najvažnejše naloge v letu 1997 so: utrjevanje
cenovnih indeksov, nove evropske klasifikacije (teritorij),
izkazovanje površine države (poljedelske in uporaba tal); vrednost
države in njenega premoženja skozi materialno bogastvo;
izpolnjevanje evropskega vprašalnika - Bele knjige - ne glede na
pomanjkanje sredstev.

- globalno:
- nezmožnost zagotavljanja neprekinjenega delovanja obstoječe
računalniške infrastrukture (delovanje centralnega računalnika
za potrebe carinskega in davčnega informacijskega sistema,
zagotavljanja obdelav za Statistični urad RS in sodni register),
- nezmožnost zagotavljanja neprekinjenega delovanja podatkovnega komunikacijskega omrežja,
- bistvena upočasnitev dinamike nadaljevanja izgradnje
komunikacijskega omrežja državnih organov,
- ohromitev nadaljnjega razvoja komunikacijskih storitev, skupnih
infrastrukturnih registrov in podatkovnih baz, ki bi olajšale in
pospešile delo pri sinhronizaciji naše zakonodaje z zakonodajo
EU,
- ohromitev nadaljnjega razvoja informatizacije državnih organov
in upravnih enot RS,

II. Zakonsko podlago finančnega načrta Statističnega urada RS
predstavlja Zakon o proračunu RS oz. ZlPro, Zakon o državni
statistiki in mednarodni sporazumi, ki jih je za področje statističnih
raziskovanj sprejela Republika Slovenija oz. njena Vlada.
III. Statistični urad RS bo svoje naloge za leto 1997, zlasti na
področju kmetijstva, izpolnil zgolj ob pomoči Agencije za plačilni
promet; v letu 1998 bo potrebno za te naloge, zaradi potreb
Republike Slovenije po podatkih in zaradi zahtev EU, zagotoviti
sredstva iz proračuna.

konkretneje:
1525 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

- ohromitev nadaljnjega razvoja informatizacije geodetskih uprav
in inšpekcij v upravnih enotah,
- zaustavitev izgradnje lokalne računalniške opreme in uvajanja
enotnega programskega okolja
- upočasnitev uvajanja elektronske pošte in pisarniškega
poslovanja v državne organe in upravne enote RS,
- zaustavitev informatizacije vseh inšpekcijskih služb na mejnih
prehodih ter
- upočasnitev uvajanja sistema za podporo odločanju, pravnega
informacijskega sistema in sistema za spremljanje medijev.

I. Naloge službe vlade za lokalno samoupravo v letu 1997
1. Služba opravlja za Vlado Republike Slovenije naloge, ki se
nanašajo na:
- pripravljanje strokovnih podlag za odločanje na področjih, ki se
nanašajo na uvajanje lokalne samouprave;
- sodelovanje vlade pri pripravi zakonodaje o lokalni samoupravi
in področne zakonodaje;
- nuđenje strokovne pomoči občinam pri uvajanju sistema lokalne
samouprave;
- pripravljanje strokovnih podlag za udeležbo strokovnjakov vlade
s področja reforme lokalne samouprave v delu medvladnih
strokovnih teles Sveta Evrope in drugih evropskih inštitucij;
- neposredno sodelovanje s tujimi institucijami ter organizacijami
in ustanovami drugih držav na področju lokalne samouprave;
- sodelovanje pri pripravi programov usposobljanja kadrov za
področje lokalne samouprave;
- druge zadeve s področja organizacije lokalne samouprave in
njenega uresničevanja v Republiki Sloveniji.

1522 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
I Kratka pojasnila, cilji in politika Statističnega urada RS
1. Naloge Statističnega urada RS so določene z Zakonom o
državni statistiki, nacionalnim programom statističnih raziskovanj
ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki opredeljujejo
dolžnosti in pravice Statističnega urada RS in ostalih zadolženih
za dajanje, zbiranje in obdelavo podatkov, pomembnih za
Republiko Slovenijo, za delo Državnega zbora RS, Vlade RS,
ministrstev, javnih institucij, lokalne samouprave ter vseh ostalih
uporabnikov storitev Statističnega urada.

2. Posamezni programi, ki se bodo izvajali v okviru Službe:

2. Upoštevajoč obveznosti Republike Slovenije oz. njene Vlade,
prevzete z ustreznimi sporazumi, pogodbami itd. mora Statistični
urad RS v imenu Vlade RS izpolnjevati določene naloge do
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- izdelava strokovnih podlag za opredelitev pokrajin v Sloveniji;
priprava vladnega predloga regionalizacije Slovenije;
- izdelava strokovnih gradiv, ki podpirajo uvajanje lokalne
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Drugi odhodki

samouprave;
-priprava osnutkov zakonov, podzakonskih in normativnih aktov,
ki podpirajo vsebinske potrebe lokalne samouprave.

7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov
1.700.000 SIT

II. Finačni načrt po postavkah
Materialni in drugi stroški

32.765.000 SIT

4733 Drugi materialni stroški

27.765.000 SIT

7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji"

Drugi odhodki (postavka 7266) ostanejo enaki v vrednosti
1.700.000 SIT in so namenjeni poslovanju Sklada za nagrajevanje
inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov.
Skupni stroški Urada VRS za invalide v letu 1997 so
12.839.000 SIT

5.000.000 SIT

Plan materialnih stroškov smo pripravili na podlagi izhodišč, ki
smo jih prejeli. Po naši oceni predstavljajo minimum, ki omogoča
poslovanje Urada.

Priprava zakona se veže na letošnji načrt dela Službe za lokalno
samoupravo, oziroma njegovo udejanjenje v regionalizaciji. Gre
za zahteven projekt, v katerega bo potrebno, poleg vladnih
resorjev, vključiti tudi strokovne inštitucije. V skladu z osnutkom
zakona o pokrajinah, ki bo dan v predhodno obravnavo državemu
zboru bo vlada predložila tudi finančne okvire delovanja pokrajin,
organizacijske ter tudi osnutek regionalizacije.

Urad je strokovna služba Vlade in deluje na podlagi sklepa o
ustanovitvi. Kot strokovna služba nima posebnih zakonskih
pooblastil, je pa dolžna koordinirati delo na področju varstva
invalidov, kar pomeni, da vodimo delovne skupine in usklajevalne
sestanke, saj področje invalidov ureja več kot 25 zakonov. Velik
del našega delovanja usmerjamo v osveščanje tako invalidov kot
širše javnosti, z namenom opozoriti na možnost diskriminacije
velikega števila naših državljanov. V ta namen pripravljamo Vodič
po pravicah invalidov, ki ga bomo javnosti predstavili 3.decembra,
ob mednarodnem dnevu invalidov.

1526 URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI
Materialni stroški
4720 Materialni stroški

3.664.000 SIT

Postavka materialni stroški je predlagana v višini, ki zagotavlja
nemoteno delo Urada, glede na večanje, tudi mednarodnih,
aktivnosti.

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE

Socialni transferji
v

4702 Prispevki duhovnikom

1611 MINISTRSTVO ZA FINANCE

204.000.000 SIT

I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE MINISTRSTVA
V LETU 1997

Duhovnikom in redovnikom verskih skupnosti država povrne
stroške delodajalca za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje v skladu s sklepom Vlade RS oz. Izvršnega sveta
Skupščine RS, sprejetim na njegovi 65. seji, 18. marca 1991.
V proračunu je bila samostojna postavka Prispevki duhovnikom
prvič leta 1993 pri Ministrstvu za delo, od leta 1994 pa je pri Uradu
za verske skupnosti.
Prispevki delodajalca se obračunavajo po najnižji možni stopnji in
sicer: osnova za obračun je najnižja pokojninska osnova.
Stroški delodajalca se krijejo za ca. 1210 duhovnikov in redovnikov
sedmih verskih skupnosti.

Po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS, št. 71/94) ima Ministrstvo za finance v svoji sestavi poleg
ožjega ministrstva še naslednje organe:
-

Davčno upravo Republike Slovenije,
Carinsko upravo Republike Slovenije,
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
Devizni inšpektorat Republike Slovenije in
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.

Drugi odhodki
4730 Gradnja cerkve v Kočevski Reki

Predno podamo podrobne obrazložitve potrebnih sredstev, ki jih
ministrstvo in organi v sestavi potrebujejo za leti 1997 in 1998,
podajamo v nadaljevanju glavne naloge ministrstva za leto 1997,
ki so bile posredovane na Vlado Republike Slovenije.

37.700.000 SIT

S predlaganimi sredstvi bo nemogoče poravnati že nastale
obveznosti iz leta 1996 za že opravljeno delo, ki je bilo pred zimo
nujno potrebno. Letos iz začasnega financiranja še nismo porabili
ničesar. Predlagana postavka je tudi manjša od lanske. Prav zaradi
vsakoletnega nižanja te postavke od predlagane s strani Urada
za verske skupnosti, cerkev še ni predana namenu in pred letom
1999 očitno tudi še ne bo.
6209 Pomoč verskim skupnostim

A) ZAKONODAJNI DEL
1.
a) naslov predpisa:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna RS

2.000.000 SIT

b) roK za obravnavo;
III. trimesečje

Za ta sredstva konkurira 31 prijavljenih verskih skupnosti.
1527 URAD ZA INVALIDE

4767 Materialni stroški
19. avgust 1997

a) naslov predpisa:
Proračunski memorandum za leti 1997 in 1998
b) rok za obravnavo:
II. trimesečje

11.139.000 SIT
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b) utemeljitev:
Celovita prenova sistema dohodnine je potrebna v smeri večje
uskladitve z mednarodnimi standardi predvsem na področju
uveljavitve načela obdavčitve po rezidentstvu in po viru dohodka
in razširitve obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku,
razširitve davčne osnove na vse vire dohodkov, določitve pravil,
ki bodo onemogočala izogibanje plačilu davka, določitev novih
inflacijskih mehanizmov ter popolnejše uskladitve sistema
obdavčitve dohodka fizičnih in pravnih oseb.

a
a)
Proračun Republike Slovenije za leto 1997
b) rok za obravnavo:
III. trimesečje
a) naslov predpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto 1998

c) rok za obravnavo:
IV. trimesečje - I. obravnava

b) rok za obravnavo:
IV. trimesečje
a) naslov predpisa:
Zakon o proračunskih načelih

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička
pravnih oseb

b) rpk za obravnavo:
III. trimesečje

b) gtgmeljifev:
prenova sistema davka od dobička pravnih oseb je potrebna na
nekaterih področjih zakona, ki zaradi nenatančnosti ali
nedorečenih rešitev povzročajo težave pri izvajanju zakona ter
zaradi uskladitve zakona s smernicami EU.

6.
a) naslov predpisa:
Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona

c) rok za obravnavo:
IV. trimesečje - I. obravnava

b) utemeljitev:
Pri izvajanju novega carinskega zakona, ki se je začel uporabljati
s 1.1.1996 je bilo ugotovljeno, da določena določila niso
medsebojno usklajena (potrebne redakcijske spremembe),
določene zadeve bi bilo smotro nekoliko drugače urediti
(vsebinske spremembe), Ustavno sodišče je dne 14111-1996
odločilo o neskladnosti enega člena enega podzakonskega akta
z zakonom ter zaradi določila skupne deklaracije k 94.členu
sporazuma o pridružitvi RS-EU oziroma k 37.členu Interim
sporazuma bo potrebno pristopiti k pripravi prvih spememb in
dopolnitev carinskega zakona (Uradni list RS št. 1 /95 in 28/95).

11.
a) naslov predpisa :
Zakon o davku na nepremičnine
b) utemeljitev:
Razmere na področju premoženjskega stanja so se spremenile
do take mere, da je potrebno spremeniti dosedanji sistem
obdavčevanja premoženja. Predlog novega zakona bi se bolj
približeval srednjeevropskemu modelu in naj bi zajel v prvi fazi le
zemljišča in stavbe, ki bi bila obdavčena iz naslova privatnega in
poslovnega premoženja.

c) rok za obravnavo:
IV. trimesečje - I. obravnava

c) rok za obravnavo:
11. trimesečje - prva obravnava

7.
a) naslov predpisa:
Spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov k carinskemu
zakonu

12.
a) naslov predpisa:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku

b) utemeljitev:
Pri izvajanju novega carinskega zakona in podzakonskih aktov
so bile ugotovljene določene potrebe po dopolnitvah oziroma
spremembah (npr. področje porekla....).

b) utemeljitev:
Uskladitev 14. točke 18. člena zakona o prometnem davku z
ustavo v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije

c) rok za obravnavo:
III. ali IV. trimesečje

c) rok za obravnavo:
ll.trimesečje - hitri ali skrajšani postopek

8.
a) naslov predpisa:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

13.
a) naslov predpisa:
Zakon o posebnem davku od cestnih motornih vozil

b) utemeljitev:
Na podlagi odločitve Ustavnega sodišča (Ur.l.RS, št.68/96 z dne
29.11.1996) so določbe 10. člena zakona o dohodnini v neskladju
zustavo, državni zbor pa mora to neskladnost odpraviti najkasneje
v enem letu od objave odločbe v Uradnem listu RS.

b) utemeljitev:
Zagotovitev dodatnih virov državnega proračuna
c) rok za obravnavo:
II. trimesečje - hitri postopek
14.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o deviznem poslovanju

I. trimesečje - skrajšani postopek
a) naslov predpisa:
Zakon o dohodnini
poročevalec, št. 42

b) utemeljitev:
Z zakonom je potrebno celovito urediti področje deviznega
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zakonodaje smernicam EU.

poslovanja, ki je sedaj urejeno z večimi zakoni ter uskladiti z
določili asociacijskega sporazuma z Evropsko zvezo.

c) rok za obravnavo:
I. obravnava - II. trimesečje (20.teden) II. obravnava

c) rok za obravnavo:
I.obravnava - II. trimesečje
II.obravnava - IV. trimesečje

20.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o računovodstvu

15.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic

b) rok za obravnavo:
II. trimesečje

b) utemeljitev:
Zakon bo uredil lastninjenje zavarovalnic.

21.
a) naslov predpisa:
Zakon o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju državnih skladov

c) rok za obravnavo:
III. obravnava - ll.trimesečje (16.teden)

a) utemeljitev:
Razlog za sprejem zakona je neenotna ureditev na področju
državnih skladov. V okviru sedanje ureditve je prisotno mešanje
javnega in zasebnega prava. Zakon bi določal enotna pravila na
področju ustanavljanja, finančnega poslovanja in odgovornosti.

16.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
b) utemeljitev:
Namen zakona je dati pravno podlago izdaji nematerializiranih
vrednostnih papirjev, način njihovega prenosa, način zamenjave
že izdanih, pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih
nematerializiranih vrednostnih papirjev, pravila vodenja
centralnega registra ter postopek na podlagi katerega mora
klirinško depotna družba postopati pri opravljanju zgoraj naštetih
poslov.

b) rok za obravnavo:
Gradivo bo predloženo v obravnavo Vladi v II. trimesečju.
22.
a) naslov predpisa:
Sprememba zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev
RS

c) rok za obravnavo:
II. obravnava - II. trimesečje
III.obravnava - lll.trimesečje

a) utemeljitev:
Razlog za spremembo zakona so težave pri izvajanju zakona v
točki, ki opredeljuje subsidiarnost poroštva (izkoriščanje vseh
zakonitih možnosti) ter vlogo pooblaščenih bonitetnih organizacij.

17.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o bančništvu

bi rok za obravnavo:
Gradivo bo predloženo v obravnavo Vladi RS v III. trimesečju.
23.
a) naslov predpisa:
Spremembe zakona o revidiranju - prva obravnava

b) utemeljitev:
Namen zakona je prilagoditev bančnega sistema v Sloveniji novi
domači zakonodaji, ki je bila sprejeta od uveljavitve sedanjega
zakona o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91-1) ter prilagoditev
mednarodnim standardom oziroma predpisom, s poudarkom na
usklajenosti s sekundarno zakonodajo EU.

b) utemeljitev:
Spremembe zakona zahteva asociacijski sporazum za vstop v
EU na področju računovodstva. Spremeniti je potrebno določbe
v zvezi z lastninskim deležem tujcev in določbe v zvezi s
samostojnostjo revizorja.

c) rok za obravnavo:
II. obravnava - III. trimesečje
III.obravnava - IV. trimesečje

c) rok za obravnavo:
IV. trimesečje

18.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic

B) TEMATSKI DEL
al naslov gradiva:
Informacija o posledicah spremembe carinske zakonodaje na
področju poslovanja prostih carinskih prodajaln

b) utemaljitev:
Zakon bo uredil lastninjenje igralnic.
c) rok za obravnavo:
l.obravnava (hitri postopek) - ll.trimesečje

bi utemeljitev:
Zaradi določila skupne deklaracije k 94. členu sporazuma o
pridružitvi RS-EU oziroma k 37. členu Interim sporazuma, bo na
carinskem področju potrebno spremeniti carinski zakon (Uradni
list RS st.1/95 in 28/95) in sicer v delu, ki se nanaša na poslovanje
prostih carinskih prodajaln. Skupna deklaracija namreč določa,
da bosta pogodbenici do 1/7-1998 sprejeli potrebne ukrepe za
uresničitev priporočila Sveta za carinsko sodelovanje, z dne 16/
6-1960 glede upravičencev do nakupov in lokacije prostih carinskih
prodajaln. Pred pripravo sprememb in dopolnitev carinskega
zakona bi bilo smiselno pripraviti tudi analizo posledic s predlogom

19.
a) naslov predpisa:
Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev
b) utemeljitev:
Namen sprejetja novega zakona o trgu vrednostnih papirjev je v
upoštevanju razvoja trga vrednostnih papirjev ter finančnih
institucij, ki na njemu delujejo, zaključevanju postopkov
lastninskega preoblikovanja ter v prilagoditvi tega dela slovenske

19. avgust 1997

27

poročevalec, št. 42

ki so definirane v 5. členu Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev in sicer:

rešitve npr. postopnega uveljavljanja predmetnega priporočila.
c) rok za obravnavo:
III. trimesečje

Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na denarni
in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov
s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, carin in drugih javnih
prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih
papirjev; na sklade in druge finančne organizacije; na igre na
srečo; na sistem javne porabe; na proračun; na upravljanje s
finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije; na sistem
računovodstva, revizije in finančnega poslovanja, na skupne
naloge republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju
finančno računovodskih služb.

2.
a) naslov gradiva:
Pobuda za sklenitev sporazumov med vladami določenih držav
in Vlado Republike Slovenije o medsebojni pomoči v carinskih
zadevah
b) utemeljitev;
Sodelovanje carinske službe Republike Slovenije z drugimi
carinskimi službami poteka na podlagi bilateralnih sporazumov,
ki jih je sklenila še bivša Jugoslavija in sicer z Avstrijo, Češko,
Francijo, Grčijo, Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Poljsko, Slovaško in
ZDA, ter na podlagi posameznih členov iz protokolov o poreklu
blaga, ki so sestavni del vseh sporazumov o prosti trgovini in
sporazuma o sodelovanje z EGS. Zaradi zastarelosti določil v
navedenih sporazumih, se v okviru novih sporazumov o prosti
trgovini sprejemajo tudi posebni protokoli o medsebojni pomoči v
carinskih zadevah bodisi kot sestavni del teh sporazumov ali pa
kot samostojni bilateralni sporazumi o carinskem sodelovanju.
Le-ti so pripravljeni po vzoru na protokol 5 iz pridružitvenega
sporazuma z Evropsko skupnostjo. Sprazumi naj bi bili sklenjeni
z Izraelom, Norveško, Ukrajino, ZDA, Romunijo itd.

Ministrstvo za finance potrebuje za normalno delovanje in izvajanje
navedenih nalog finančna sredstva za stroške ministrstva, ki
obsegajo plače in ostale prejemke zaposlenih, materialne stroške
ministrstva, stroške vzdrževanje poslovnih prostorov ter sredstva
za nabavo potrebne pisarniške, računalniške in ostale biro
opreme.
Glede na to, da je po Zakonu o izvrševanju proračuna RS nosilec
za pripravo načrtov nabav zemljišč, zgradb, stanovanj, opreme
in prevoznih sredstev ter investicijskega vzdrževanja poslovnih
prostorov Servis skupnih služb vlade RS, je bil celoten načrt
nabav za ministrstvo posredovan Servisu in ga tukaj ne prilagamo.

c) rok za obravnavo:
II. trimesečje

Tudi sredstva za plače in prispevke na plače so bila planirana v
Sektorju za proračun Ministrstva za finance po enotnem kriteriju
za celotno državno upravo. Zato sredstev za plače in prispevke
v obražložitvi posebej ne obrazlagamo.

3.
a) naslov gradiva:
Pobuda za pristop Republike Slovenije h Konvenciji o poenostavitvi
formalnosti v blagovni trgovini in h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku.

Poleg sredstev, ki jih ministrstvo potrebuje za svoje delovanje,
potrebuje tudi sredstva za izvajanje delovnih nalog, ki so definirane
v že omenjenem zakonu.

bi utemeljitev:
Željo za priključitev k Skupnemu tranzitnemu postopku naslovi
nacionalna carina Komisiji EU - DGXXI. Po prejemu takega pisma
steče s strani DGXXI postopek preverjanja stanja in svetovanja
s strani strokovnjakov EU, vse dokler nacionalni postopki niso
popolnoma usklajeni s postopki v EU. Zatem običajno sledi povabilo
DGXXI za pristop k skupnemu tranzitnemu postopku, od tedaj
naprej pa potekajo vsa ustrezna dejanje po pristojnih institucijah
do pristopa h konvencijama. Slovenska carina je uradno izrazila
pripravljenost za pristop k Skupnemu tranzitnemu postopku z
dopisom, naslovljenim na Komisijo Evropske unije. Generalni
direktorat XXI, dne 31. marca 1995. V letošnjem letu je potrebno
začeti Vladni postopek za pristop k omenjenima konvencijama.

Ker so po Zakonu o izvrševanju proračuna organi v sestavi
ministrstva samostojni proračunski uporabniki, je obrazložitev
proračuna podana najprej za Ministrstvo za finance oziroma za
postavke, za katere je kot nosilec določeno Ministrstvo za finance. V nadaljevanju so podane obrazložitve proračuna za organe
v sestavi in sicer po vrstne redu, kot so navedeni v posebnem
delu proračuna.
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
3116 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
1997 98.669.000 SIT

c) roK za obravnavo:
IV. trimesečje

Na Ministrstvu za finance (brez uprav in uradov v sestavi) smo
imeli po stanju na dan 31.12.1996 zaposlenih 307 delavcev in
funkcionarjev. Plan zaposlovanja za leto 1997 je predvideval
povečanje zaposlenih za okrog 7% oziroma 23 delavcev. V planu
so bile upoštevane samo najbolj nujne zaposlitve. Glede na to, da
je Vlada RS sprejela sklep, s katerim so do nadalnjega ukinjene
vse nove zaposlitve, smo na ministrstvu pripravili spremenjen
plan sredstev za druge osebne prejemke. Vse potrebe po novih
kadrih bomo na ministrstvu, do ukinitve sklepa Vlade RS,
razreševali z nadomestnimi zaposlitvami.
Plan sredstev za druge osebne prejemke je v skladu s tem za
leto 1997 izdelan na osnovi dejanskega števila zaposlenih v
mesecu maju (314) in na proračunskih izhodiščih za posamezno
vrsto prejemka. Prejemki za odpravnine in jubilejne nagrade so
izračunani na osnovi sedanje kadrovske strukture.
Plan sredstev za izobraževanje ob delu je izdelan na osnovi
dosedaj podpisanih pogodb za izobraževanje ob delu za delavce
ministrstva. V skladu s politiko izobraževanja so v planu

4.
a) naslov gradiva:
Pobuda za sklenitev konvencij o izogibanju dvojni obdavčitvi
dohodkov in premoženja z osnutkom konvecije ter poročilom o
stanju na področju pogajanj o konvencijah o izogibanju dvojni
obdavčitvi dohodkov in premoženja.
b) utemeljitev:
Z navedenimi konvencijami se doseže dogovor o izogibanju dvojni
obdavčitvi dohodkov in premoženja rezidentov dveh držav
pogodbenic.
c) rok ;a obravnavo:
II. trimesečje
Ministrstvo ima ob teh glavnih nalogah tudi stalne tekoče naloge,
poročevalec, št. 42
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pridobitev visoke šole in magisterija smo planirali za višje upravne
delavce. Na visoki šoli financiramo izobraževanje 15 delavcem,
izobraževanje za magisterij pa financiramo 7 delavcem.
Ena delavka končuje enoletno specialno izobraževanje (International Tax Program) na Harvard University. Stroški tega
izobraževanja so znašali v letu 1997 20.730 USD.

upoštevana tista dodatna izobraževanja (srednja, višja in visoka
šola ter magisterij), ki jih delavci ministrstva potrebujejo pri svojem
delu. Pridobitev srednješolske in višješolske izobrazbe je planirana
predvsem v Sektorju za javno računavodstvo, kjer zaradi omejitev
in relativno nizkih plač ne dobimo že izobraženih kadrov za
opravljanje finančno'računovodskih del. Izobraževanje za

Podrobno so prejemki po vrstah razvidni v naslednji tabeli.
Vrsta prejemka

Št. upr.
za 1997

Regres za prehrano

314

44.124.850

Prevoz na delo

314

17.864.120

Regres za letni dopust

314

24.023.500

1

1.480.350

Jubilejne nag. za 10 let

13

530.220

Jubilejne nag. za 20 let

14

856.520

Jubilejne nag. za 30 let

j

244.720

Solidarnostne pomoči

j

244.720

Izobraževanje ob delu

38

9.300.120

Odpravnine

98.669.000

Skupaj

na Sektor za javno računovodstvo, ki vodi finančno računovodsko
funkcijo skoraj za celotno državno upravo, ter na Sektor za
proračun, ki je zadolžen za pripravo proračuna za Republiko
Slovenijo.

3332 - Materialni stroški
1997 145.000.000 SIT
Pri planiranju materialnih stroškov za letol997 smo izhajali iz
dosežene realizacije v prvih šestih mesecih leta 1997 ter
predvidenih stroškov do konca leta 1997. Stroški do konca leta
so bili ocenjeni na podlagi začasnega financiranja za devetmesečno obdobje ter planiranih stroškov za zadnje trimesečje.
Pri analizi stroškov za prvih šest mesecev tekočega leta je
potrebno upoštevati dejstvo, da se je zaradi sklepanja pogodb in
podaljšanih plačilnih rokov normalna mesečna poraba začela šele
v mesecu februarju (30 dnevni plačilni rok).
Zaradi varčevalnih ukrepov je proračun za materialne stroške na
enakem obsegu kot v letu 1996. Realne potrebe po proračunskih
sredstvih so višje in sicer za 6% na osnovi povečanega števila
zaposlenih do 30.6.1997 in 9% na osnovi prognozirane inflacije
za leto 1997.
Materialni stroški na zaposlenega bodo zaradi varčevalnih ukrepov
v letu 1997 znašali 461.783 SIT.

- stroški poslovnih potovanj, ki obsegajo prevozne stroške,
dnevnice in stroške prenočevanja v Sloveniji in v tujini, bodo
znašali 23.200.000 SIT oziroma 16% od skupnih stroškov. Pretežni
del stroškov odpade na poslovna potovanja, ki jih zahteva urejanje
zadev v zvezi z zunanjo zadolžitvijo države, urejanje odnosov z
mednarodnimi finančnimi inštitucijami ter bilateralno usklajevanje
davčne in carinske zakonodaje z ostalimi državami.
- stroški neproizvodnih storitev, ki se nanašajo predvsem na
storitve prevajanja, svetovanja ter razne strokovne analize in
avtorske honorarje, bodo znašali 20.300.000 SIT oziroma 14%
od skupnih stroškov. Stroški neproizvodnih storitev so posledica
raznih aktivnosti, ki jih bo izvajalo ministrstvo v sklopu usklajevanja
naše zakonodaje z zakonodajo Evropske skupnosti, ter izdelava
raznih analiz ob uvedbi davka na dodano vrednost.
- stroški telefonskih in poštnih storitev, ki bodo znašali 17.700.000
SIT oziroma 12% skupnih stroškov. Za znižanje telefonskih
stroškov je ministrstvo že v letu 1996 omejilo direktno dostopnost
telefonskih uporabnikov na mednarodne linije samo za delavce
ministrstva, ki imajo po svoji funkciji potrebo po direktnih

Po vrstah stroškov so najpomembnejši stroški naslednji:
- stroški pisarniškega materiala ter ostalega materiala, ki bodo v
letu 1997 znašali 24.650.000 SIT oziroma 17% od skupnih
stroškov. Pretežni del stroškov pisarniškega materiala odpade
19. avgust 1997
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stroške najemnin, stroške goriva in druge stroške, bodo po oceni
18.450.000 SIT.

mednarodnih linijah.
- stroški za strokovno izobraževanje, za katero naj bi namenili
13.000.000 SIT oziroma 8,9% skupnih stroškov. Pri strokovnem
izobraževanju je ministrstvo sprejelo že v letu 1996 navodila, ki
omejujejo stroške za izobraževanje. Osnovno načelo je, da bo
ministrstvo pošiljalo delavce na tista izobraževanja, ki so potrebna
za izvajanje nalog ministrstva in ki so delno ali v celoti sofinancirana
s strani mednarodnih organizacij.

4600 - Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF
1997

639.500.000 SIT

Na postavki so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje
informacijskega sistema Ministrstva za finance, ki obsega:
-delovanje Davčne uprave Republike Slovenije (vse vrste odmer,
knjigovodstvo in izterjava),
- delovanje Carinske uprave Republike Slovenije (obdelava
carinske listine, fakturiranje rednega in konsignacijskega uvoza,
nadzor na mejnih prehodih, ...)
- delovanje državnega računovodstva in sektorjev v ministrstvu.

- stroški za strokovne revije in strokovno literaturo za katere
bomo porabili 13.000.000 SIT oziroma 8,9% od skupnih stroškov.
Nabavo strokovne literature, predvsem tuje strokovne literature
zahtevajo priprave novih zakonov, sprememb zakonov in
podzakonskih aktov. V težnji po relativnem znižanju stroškov je
ministrstvo centraliziralo vso nabavo strokovne literature v oddelku
knjižnice.

V letu 1996 smo za tekoče vzdrževanje porabili 560 mio SIT. V
letu 1997 planiramo porabo v višini 780 mio SIT, v letu 1998 pa
1.060 mio SIT.
Razlogi za povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje
informacijskega sistema ministrstva v obeh letih so naslednji:
- povečanje vzdrževalnih stroškov na strojni opremi zaradi
zastarele opreme,
- naraščanje vzdrževalnih stroškov zaradi priključevanja novih
uporabnikov v aplikativne rešitve enotnega računovodstva,
informacijskega sistema CURS in DURS ter ostalih uporabnikov
ministrstva,
- centralizacija nekaterih organizacijskih rešitev, na podlagi razvoja
aplikacij (centralizacija nabave papirja in tiskanja obrazcev).

- stroški vzdrževanja opreme in tekočega vzdrževanja poslovnih
prostoro bodo znašali okrog 5.900.000 SIT oziroma 4% od
skupnih stroškov.
- sroški za provizijo APP in bank žiro računa Ministrstva za finance bodo znašali v letu 1997 okrog 8.800.000 SIT oziroma 6%
skupnih stroškov. Stroški provizije se nanašajo na vsa izplačila iz
žiro računa ministratva. Skladno z večanjem proračuna
ministrstva, ki se povečuje predvsem za socialne transfere,
sredstva za občine in sredstva za izgradnjo avtocest, se veča
tudi provizija, na katero pa ministrstvo nima direktnega vpliva.

V nadaljevanju so podrobno navedeni projekti, ki so osnova za
delovanje informacijskega sistema ministrstva in zneski, ki jih
bomo porabili po posameznih letih za vzdrževanje sistema.

- ostali stroški, ki obsegajo prevozne stroške, stroške
zavarovanja, stroške reprezentance, stroške za ločeno življenje,
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v mio SIT

Vred. za
1997

Oznake
projektov

Nazm

1

MF-01

Pnprava na Vat in računalniška varnost

2

MF-02

Vzdrževanje strojne opreme v MF

6.56

j

MF-02

Interventne dograditev strojne opreme

2.46

4

MF-02

Računalniške delavnice

2.46

5

MF-02

Selitve uporabnikov v Beethovnovi

0.82

6

MF-02

Spremljanje vlaganj v tuja podjetja

0.82

7

MF-02

Vzdrževanje elektronske pošte

0.82

8

MF-02

Zagotavljanje delovanja Unix sistema

9 02

9

MF-02

Zakladniško poslovanje

1.64

10

MF-03

Zagotavljanje delovanja obstoječega račuvodskega
sistema

11

MF-03

Devizne obveznosti države

12

MF-03

Obračun plač za državo

13

MF-03

Stroški za prehod na Oracle Finance

14

MF-03

Stroški prehoda upravnih enot na Oracle Finance
(šolanje)

2.46

15

MF-04

Dograd. aplik. reš. za spremljanje podatkov o got.
in sumi.trans

1.64

16

MF-04

Dograditev in zamenjava strežniških kapacitet
(strojna oprema)

7.38

17

MF-04

Izobraževanje uporabnikov za nove programske
produkte

6.56

18

MF-04

Urgentna podpora uporabnikom in inštalacija
katalogov

2.46

19

MF-05

Davčno modeliranje, analiza podatkov in ISPO

2.46

20

MF-06

Dograditev Interneta za MF

1.64

21

MF-07

Standardizacija IT v DURS

2.46

22

MF-07

Vzpostavitev računalniškega nadzora nad
omrežjem MF

4.10

\
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0.82
27.88
8.2
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23

MF-07

Poenotenje konfiguracij PC opreme v
računovodstvu

4.10

24

MF-07

Testiranje nove programske opreme 1
standardov

1.64

25

MF-08

DoDolnitev sistema spremljanja trans, po el. poš. na
UPPD

4.92

27

MF-09

Izdelava evidenc za UNPIS

4.92

28

MF-DUCU-02

Vzdrževanje strojne opreme za CURS

23.78

29

MF-DUCU-02

Vzdrževanje strojne opreme za DURS

17.22

30

MF-DURS-01

Arhiviranje davčnih dokumentov in podatkov

4.10

31

MF-DURS-02

Distribucija prog. opreme in podatkov za DURS

3.28

32

MF-DURS-02

Izobraževanje uporabnikov na DURS

8.20

jj

MF-DURS-02

Vodenjue planiranje in nadzor za DURS

34

MF-DURS-02

Operativna dela na dav izpostavah in uradih

35

MF-DURS-02

Vzdrževanje in dopolnejvanje programske opreme

36

MF-CURS-01

Vodenje carinske tarife

37

MF-CURS-01

Zajem, obračun in zaračunavanje car dajatev

12.30

38

MF-CURS-01

Plačevanje in izterjava car. dajatev

11.48

39

MF-CURS-01

Priprava periodičnih poročil

40

MF-CURS-01

Vzdrževanje carinskih aplikacij in zagotav. del.
CIS

13.94
163.97
97.56
0.82

0.82
43.45
0
94.29

41

MF-CURS-01

Stroški računalniškega papirja za celotni MF

42

MF-CURS-02

Izdajanje odločb v upravnem postopku za CURS

2.46

43

MF-CURS-03

Carinjenje in obdelava ECL

4.10

44

MF-CURS-03

Elektronsko vlaganje carinskih listin

8.20
639.50

SKUPAJ
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6. uživalce akontacij vojaških pokojnin na podlagi Odloka Vlade
RS o izplačevanju pokojnin upravičencem, ki so pridobili pokojnino
po posebnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
vojaških zavarovancev nekdanje SFRJ,
7. uživalce akontacij pokojnin, ki jih ZPIZ izplačuje upravičencem
s stalnim prebivališčem v RS, ki so pridobili pravico do pokojnine
v kateri izmed republik bivše SFRJ, pa jih je nosilec zavarovanja
iz katere od drugih republik nekdanje SFRJ prenehal izplačevati,
8. uživalce dodatkov k pokojninam, ki jih izplačuje nosilec
zavarovanja iz katere od drugih republik nekdanje SFRJ, pa so
se usklajevale počasneje, kot v RS; dodatek prejemajo državljani
RS s stalnim prebivališčem v RS,
9. uživalce najnižjih pokojnin, ki so bili zavarovani za ožji obseg
pravic in po splošnih predpisih nimajo pravice do odmere
pokojnine od zneska najnižje pokojninske osnove, zato se odmeri
višja pokojnina v višini 35 % od najnižje pokojninske osnove;
upravičenci so predvsem kmetje,
10. žrtve dachavskih procesov, katerih družinskim članom je
priznan poseben dodatek k družinski pokojnini,
11. izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih, ki se upokojijo
pod ugodnejšimi pogoji po posebnem zakonu o upokojevanju
rudarjev; obveznost se je povečala v letu 1995 in 1996, ko se je
upokojevalo rudarje iz rudnikov v zapiranju (Zagorje, Senovo,
Kanižarica),
12. preživnine bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom, priznane
na podlagi obdobja opravljanja zasebne dimnikarske obrti,
13. prispevek delodajalca za zavarovance, za katere ta prispevek
plačuje republika na podlagi posameznih področnih zakonov,
14. kmete in člane kmečkih gospodinjstev, ki jim je bil prispevek
zmanjšan ali odpisan po zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom
zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (Ur. I. RS, št.
48/92 in 21/95); Obveznost se poravna v celoti do konca marca
tekočega leta na podlagi obračuna za preteklo leto.

4760 - Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ
1997

31.621.563.000 SIT

Tekoče obveznosti države do ZPIZ so opredeljene z Zakonom o
poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. I. RS št. 71/
93), Pravilnikom o metodologiji za obračunavanje obveznosti
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (Ur. I. RS št. 16/94, 32/96) in letnim finančnim načrtom
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Z navedenim
pravilnikom je natančno določena metodologija obračunavanja
obveznosti RS do ZPIZ po posebnih predpisih in so jasno določene
kategorije, za katere je Republika dolžna zavodu v celoti ali delno
povrniti izdatke za izplačevanje pokojnin in drugih dajatev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Obravnavane obveznosti se poravnavajo iz državnega proračuna,
ker so kategorije zavarovancev pridobile pravice iz pokojninsko
invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji oz. v višjih
zneskih, kot bi jih pridobile po splošnih predpisih. Obveznost
republike se določa v višini razlike med pravico, ki bi bila priznana
in odmerjena po splošnih predpisih in pravico odmerjeno in priznano
po posebnih predpisih oz. v višini celotne pravice po posebnih
predpisih, če niso izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice po splošnih
predpisih. V obveznost države iz naslova teh pravic se vključuje
tudi sorazmerni del stroškov za izvajanje zavarovanja, sorazmerni
del prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in
sorazmerni del stroškov za izplačevanje pravic upravičencem.
Obveznost iz naslova pravic po posebnih predpisih se poravnava
za naslednje kategorije upravičencev:
1 .udeležence narodnoosvobodilne vojne in druge kategorije vojnih
veteranov, udeležence španske in grške vojne, narodne heroje
in nosilce Spomenice 41, družinske člane padlih oziroma umrlih
borcev, žrtev vojnega nasilja in osebe, ki jim je v pokojninsko
dobo vštet čas neupravičenega odvzema prostosti, ki se jim
prizna posebna pokojninska doba,
2. uživalce izjemnih pokojnin, ki jih je Zvezni izvršni svet priznal
borcem oz. njihovim družinskim članom, ki niso izpolnjevali
zakonskih pogojev za pridobitev pravice do pokojnine oz. se jim
je priznala višja pokojnina od pokojnine po zakonu ter pokojnine,
ki jih je Izvršni svet RS priznal osebam oz. njihovim družinskim
članom, ki imajo posebne zasluge na področju revolucionarne,
politične, kulturne, znanstvene ali družbene dejavnosti in niso
izpolnjevali pogojev za pokojnino po zakonu oz. se je priznala
višja pokojnina od pokojnine po zakonu,
3.delavce organov za notranje zadeve in zavodov za izvrševanje
kazenskih sankcij, ki se jim prizna pravica do pokojnine na podlagi
odločitve Ministrstva za notranje zadeve o upokojitvi pred
izpolnjenimi pogoji za upokojitev po splošnih predpisih oz. v višjem
znesku kot po splošnih predpisih ter pravica do višje pokojnine
zaradi izračuna pokojninske osnove na podlagi plač v zadnjem
letu pred upokojitvijo, po posebni lestvici ali zaradi izjemnih
uskladitev,
4. uživalce pokojnin po zakonih:
-o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92);
-o vladi (Ur. I. RS, št. 4/93);
-o obrambi (Ur. I. RS, št. 82/94);
-o sodniški službi (Ur. I. RS, št. 19/94),
ki določajo posebne pogoje za upokojitev, če niso izpolnjeni pogoji
po splošnih predpisih oz. če so izpolnjeni pogoji po splošnih
predpisih pa se s posebnim zakonom določi višja pokojnina, kot
bi bila po splošnih predpisih,
5. uživalce administrativnih pokojnin (Ministrstva za notranje
zadeve), ki se upokojijo na podlagi administrativne upokojitve,
čeprav še niso izpolnjeni pogoji za upokojitev po splošnih predpisih
oz. se določi višja pokojnina kot po splošnih predpisih,
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Obseg izplačanih sredstev po posameznih letih in število
upravičencev je prikazano v priloženi tabeli, ki prikazuje realizacijo
v letu 1996 in v prvem polletju 1997 ter oceno za celo leto 1997. Iz
tabele je tudi razvidno poravnavanje obveznosti iz proračuna na
podlagi določb zakona o obveznosti države do ZPIZ. Tekoča
zakonska obveznost se poravnava na podlagi potrjenega
finančnega načrta ZPIZ in sprejetega proračuna v mesečnih
akontacijah ter na podlagi polletnih in letnih dokončnih obračunov.
V letih 1994 - 1996 so bile mesečne akontacije nižje od dejansko
izplačanih pravic v določenem letu, v letu 1997 pa se predvideva
poravnava celotne obveznosti za leto 1997, kot je ocenjena.
V letu 1996 se je obveznost povečala zaradi sprejetja Pravilnika
o spremembah pravilnika o metodologiji za obračunavanje
obveznosti RS do ZPIZ, ki je uvedel nekaj dodatnih kategorij (po
zakonu o obrambi, o sodniški službi, žrtve vojnega nasilja, kmete).
Ocena sredstev za leto 1997 v skupnem znesku znaša 31,6
mlrd SIT. Dodatno povečanje sredstev iz tega naslova je v letu
1997 povzročilo priznanje posebnih novih pravic na področju
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter upokojevanje rudarjev
rudnikov v zapiranju. Na podlagi dokončnega letnega obračuna
tekočih obveznosti republike za pokojnine, priznane pod
ugodnejšimi pogoji za obdobje od 1.1. do 31.12.1996 ter
predvidenega gibanja števila upravičencev so sredstva, ocenjena
za plačevanje mesečnih akontacij na podlagi 4. člena Zakona o
poračunavanju obveznosti RS do ZPIZ v višini 28,9 mlrd SIT. V
mesecu marcu 1997 je bil realiziran dokončni obračun obveznosti
za leto 1996 v višini 2,7 mlrd SIT.
Ocenjena sredstva za leto 1997 so določena na podlagi
predvidenega števila prejemnikov pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja po posebnih predpisih, ki (posebno pri
novih kategorijah) narašča, ter predvidene rasti plač, kot izhodišča
za valorizacijo pravic.
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v 000 SIT
VRSTA
UPRAVIČENCEV
IN OBVEZNOSTI

realizacija 1-12 / 1996

; 1. udeleženci NOV, borci
NOV, nosilci spomenice 41
2. upokojenci - kmetje
i borci

število
: upravičene
ev

znesek
pokojnin

i

11.931.297

48.995 !
1.397 \

13 uživalci izjemnih
pokojnin

758

4. delavci ONZ in Zavodov
za izvrševanje kazenskih
sankcij

3.197 j

5. uživalci pokojnin po
predpisih o poslancih

53

8. uživalci administrativnih
pokojnin MNZ

375

9 uživalci akontacij
vojaških pokojnin
10. uživalci pokojnin iz
drugih republik nekdanje
SFRJ
11. uživalci najnižjih
zakona)^

,

12. vdove žrtev "dahavskih
procesov"

j

indeks
1997/
1996

12.836.182 i

107.6
103.4

:

126.2 I
j
I

446.673

105.7

1.197.129 i

110.1

77.461

109.9

i

:

113.9

107.7 j
111.3

5.452 j

112.0 |

27.824

91.9 ,

25.604 i

92.0

473.286 i

98.7 :

552.818 j

116.8

109.9 i 6.110.617 I

110.5

4.872

5.531.930

600

361.232

102.5

372.295

103.1

9.144

839.908

114.1 :

925.261

110.2 i

!
;

J
5

2.142

111.3

i
1
2.399 i

112.0

!

13. izjemne pokojnine
delavcev v premogovnikih

poročevalec, št. 42

138.2

!

355.215

70.477 I

56

znesek
: pokojnin

102.2 I

4.867 !

7. uživalci administrativnih
pokojnin po predpisih SFRJ

' 15 upokojeni sodniki

1

1.086.992 j

6. uživalci pokojnin po
predpisih o vladi

14. preživnine bivšim
zasebnim dimnikarskim
obrtnikom

> indeks
1996/
1995

343.654 i
422.708

I

ocena 1-12 / 1997

390 '

293.947

1.532.2

332.670 1

113.2

1
i

17

2.607

23.0

2.577

98.8

30

26.888

98.2

27.109

100.8
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16. upokojeni po zakonu o
obrambi

45.466

17. vojni veterani mlajši od
15 let

2.055

18. vojni veterani TO- RS

22. intemiranci, begunci

354

0 i

20. v koncentracijskih
taboriščih, zaporniki
;

1.633 ;

296

131.454

23. po zakonu o prekrških

0

0

24. po zakonu o kazenskem
postopku

0

0

25. upokojenci - delo in
promet z azbestom

0

0 i
|

26. SKUPAJ CISTA
OBVEZNOST ZA
POKOJNINE (1 do 25)
VRSTA
UPRAVIČENCEV
IN OBVEZNOSTI

70.317

21.602.027

168.0

6.000

449
5

111.0
0.0

211

; 19 prisilno mobilizirani

21. v koncentracijskih

50.483

754

168.0

4.129

156.8

230.840

175.6 i

i

o

!

!i

0

!

i
i

66.450

i
'

127.0

23.628.473

109.4
I

realizacija 1-12 / 1996
število
upravičene
j
ev

27. sorazmerni del stroškov
in prispevkov za pokojnine

znesek
pokojnin
2.235.810
(10.35%)

ocena 1-12 / 1997

indeks
1996/
! 1995

znesek
pokojnin
:

i indeks
1997/
1996

129.1 ! 2.445.547
:
(10.35%)

i

109.4 |

28. uživalci dodatka k
pokojnini iz drugih republik
nekdanje SFRJ

2.112

669 228

16.5

29. invalidnine in DPP voj.
pokojnin in pok. iz dr.
republik nekd. SFRJ

267*

33.538

104.0

35.742 i

106.6 ;

9.616*

200.417

152.6

383.520 |

191.4 i

2.112

903.183

122.4

12.464
(1.38%)

101.8 :
i

30. dodatek za rekreacijo za
zgornje upravičence, ko are
za 100% OR
31. SKUPAJ CISTA
OBVEZNOST ZA
OSTALE DAJATVE (28
do 30)
32. sorazmerni del stroškov
za ostale dajatve
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749.699

1.168.961

16.132
(1.38%)

112.0

129.4 i

129.4
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33. OBVEZNOST ZA
j
POKOJNINE IN DRUGE !
DENAJR. DAJATVE
(26,27,31 IN 32)

24.753.484

72.429

27.259.112

110.1

100 6

1.683.172

112.0

125.1

28.942.284

110.2

i .

34. prispevek delodajalca za
kmete zavarovance

1

22.920

CELOTNA
OBVEZNOST

!

95.349

1.502.504

1

26.255.988
i

poračun obveznosti za
preteklo leto

i

prispevki za kmete, zaradi
naravnih nesreč

;

j SKUPAJ LETO

127.0

•

plačane akontacije

1

:

23.590.328

28.942.284

1.436.245

2.665.661

:

|

36.038,5 j
25.062.611,5

13.618,5
.31.621.563

Poravnava zmanjšanih oz. odpisanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetom,
zaradi naravnih nesreč
OBVEZNOST
Obveznost za zmanjšane oz. odpisane
prispevke PIZ za zavarovance

za leto 1995 plačano 1996
1

za leto 1996 plačano 1997

18.019.3

8,668.9

Obveznost za izpadle prispevke PIZ za
delodajalce

18.019.3

4.949.6

SKUPAJ (v 000 SIT)

36.038,5

13 618.5

Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic je bila ustanovljena z
odlokom o določitvi organizacije, ki izvaja sanacijski postopek in
ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 17/91 in 38/92) in nadaljuje z delom na
osnovi uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 25/93 in 50/93). Navedena uredba v 3. členu
opredeljuje vire financiranja agencije, med katerimi so navedena
tudi sredstva iz proračuna republike. Sredstva na postavki 1824
so tako namenjena za financiranje delovanja Agencije RS za
sanacijo bank in hranilnic v skladu z določili te uredbe. Po finančnem
načrtu za leto 1997 predstavljajo največji del porabe sredstev
Agencije bruto plače z nadomestili, pomembnejša poraba sredstev
pa je predvidena še za najemnine in nematerialne storitve
(predvsem stroški sodnih postopkov pri izterjavi terjatev) ter
financiranje poslovanja Ljubljanske banke d.d. v zvezi z
Ljubljansko banko Glavno podružnico Zagreb (procesi upravljanja
s premoženjem in vodenjem sodnih postopkov). Manjša poraba
sredstev je predvidena za potrošni material in drobni inventar,
opremo ter druge nepredvidene izdatke in odhodke poslovanja.

6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ
1997

80.067.996.000 SIT

Dodatne obveznosti države do ZPIZ-a so določene z ZIPROom (Ur. I. RS, št. 5/96). Zakon obvezuje državo, da zagotavlja
razliko med izvirnimi prihodki ZPIZ in celotnimi odhodki za
pokrivanje vseh obveznosti in pravic iz pokojniskega in
invalidskega zavarovanja.
Ocena potrebnih sredstev v letu 1997 izhaja iz projekcije bilance
prihodkov in odhodkov ZPIZ-a, ki jo je pripravilo Ministrstvo za
finance. Na strani prihodkov je upoštevano, da se v letu 1997
prispevne stopnje ne bodo spreminjale. Na strani odhodkov je
upoštevano:
- veljavni mehanizem usklajevanja pokojnin z rastjo plač
- da se bo regres v letu 1997 povečal od 40 % na 60 % najnižje
pokojnine, kar predstavlja 4,7 mia SIT.
1824 - Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic
1997
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7523 • Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in
vrednotnic

4980 - Sklad RS za sukcesijo
38.000.000 SIT

1997

1997

Sklad RS za sukcesijo je v letu 1996, v okviru svoje pristojnosti,
začel postopke v tujini, s katerimi predlaga zamrznitev nekdanjega
skupnega premoženja. Večina postopkov se nanaša na zamrznitev
depozitov nekdanje NBJ pri tujih poslovnih bankah.
Upoštevati je namreč treba, da so bile z resolucijo Varnostnega
sveta sankcije proti ZRJ odpravljene. S tem pa se je povečal
pritisk na tuje poslovne banke, da odmrznejo sredstva na računih
nekdanje SFRJ/NBJ. Intenzivnost postopkov za zamrznitev
denarnega premoženja se je začela v juniju 1996. Zaradi izrednega
povečanja sodnih stroškov v tujini, ki so močno presegli
načrtovana sredstva Sklada po finančnem načrtu, je Banka
Slovenije, da ne bi prišlo do zastojev v samih postopkih, poravnala
del stroškov v višini 20 mio SIT. Za razliko od postopkov, v katerih
je Republika Slovenija predlagala pri tujih sodiščih zamrznitev
razpolage z nepremičninami in so terjali manjše stroške
(maksimalno npr. 15.000 SFR v Švici), pa gre v postopkih za
zamrznitev sredstev nekdanje NBJ za dolgotrajnejše in veliko
dražje postopke.

112.500.000 SIT

Označevanje tobačnih izdelkov s kontrolnimi listki (tobačna
znamka) je predpisala Republika Slovenija v Zakonu o prometnem
davku. Na postavki so planirani odhodki za plačilo tiskanja
kontrolnih listkov za označevanje tobačnih izdelkov v skladu z
Odredbo o kontrolnih listih za označevanje tobačnih izdelkov
(Uradni list RS, št. 42/92). Pogodbo s specializirano organizacijo,
ki izvaja tiskanje, sklepa in nadzira Banka Slovenije.
Prav tako so na tej postavki predvideni odhodki za tiskanje in
distribucijo vrednotnic (sodni kolki in druge vrednotnice), ki jih
izdaja Republika Slovenija v skladu s Pravilnikom o izdajanju in
uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 17/92 in 28/
95). Tudi tiskanje kolkov in drugih vrednotnic izvaja specializirana
organizacija, ki jo določi Banka Slovenije. Nadzor nad izvajanjem
tiskanja, distribucijo in prodajo vrednotnic izvajata Banka Slovenije
in Agencija RS za plačilni promet. Stroški distribucije in prodaje so
opredeljeni s pogodbo, ki jo skleneta Republika Slovenija in Banka
Slovenije in znašajo v skupni višini do 5% od vrednosti
distribuiranih in prodanih vrednotnic.

Za leto 1997 so predvideni naslednji stroški:
Obseg tiskanja kolkov in tobačne znamke je za leto 1997
opredeljen na lanskoletnem fizičnem obsegu. Glede na to, da se
cene tiskanja v letu 1996 niso povečevale, so bile pogodbeno
dogovorjene cene za leto 1997 povečane za 10%. Potreba po
povečanih finančnih sredstvih izhaja torej iz povečanih cen
tiskanja in povečane vrednosti točke za upravne in sodne takse
in s tem predvidene povečane prodaje in distribucije vrednotnic.

Naziv stroška
Znesek v SIT
Sodni stroški v tujini
28.870.000
Potovanja v tujino
3.538.500
Sodni stroški v RS
100.000
Stroški za strokovno literaturo
150.000
Prevodi in druge neproizvodne storitve
1.500.000
Pogodbe o delu
2.910.000
Sejnine članom upravnega in nadzornega odbora
831.500
ostali odhodki
100 000
Skupaj
38.000.000

Potrebno je tudi omeniti, da se ustvarjajo pri prodaji tobačne
znamke in kolkov tudi proračunski prihodki, ki so razvidni v
tabelah prihodkov proračuna.
6579 - Obresti - RS 1

V primerjavi z letom 1996 se bodo v letu 1997 najbolj povečali
sodni stroški v tujini. Odvetniški stroški in sodni stroški so odvisni
predvsem od višine spornega zneska, ki v nekaterih primerih
presega 100 milijonov USD. Ti postopki se bodo nadaljevali tudi v
letu 1997, začeli pa se bodo tudi novi v nekaterih državah, npr.
Švici, Veliki Britaniji in v ZDA. Pod temi stroški so zajeti tudi stroški
sodnih prevajalcev, ki prevajajo iz uradnega jezika na sodišču v
slovenski jezik in obratno. Sodni prevajalci so neizogibni v
postopkih, ko se zaslišujejo priče.
S postopki v tujini so povezani tudi potni stroški. V letu 1997
planira Sklad mesečno dve potovanji v trajanu od tri do pet dni
oziroma v skupnem znesku 3 mio SIT.
Ostali večji izdatki so še po pogodbi o delu za direktorja sklada in
sicer za neprofesionalno opravljanje funkcije direktorja.

1997

275.042.000 SIT

Obveznica je bila izdana na podlagi Zakona o izdaji obveznic
Socialistične republike Slovenije (Ur.l. RS, št.5/90). 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. Porabo
predstavlja plačilo obresti v juniju in decembru, zadnja obveznost
zapade 30.12.1997.

Podrobno je obseg izdaje po apoenih razviden v naslednji tabeli:
Izvedba plačila

Nom. vred apoena
v DEM

Število apoenov
ob izdaji

Število apoenov
31.05.97

MF direktno bankam

100

600.000

594.955

MF direktno bankam

500

30.000

79.200

MF direktno bankam

1.000

40.000

39.401

MF direktno bankam

5.000

6.000

2.250

MF direktno bankam

10.000

3.000

2.249

19. avgust 1997
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

275.042

1998

0

1999

0

2000

0

6580 - Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)

blaga in storitev na konvertibilno področje v letu 1990.

1997

Glavnica ob izdaji je 220.000.000 DEM, obrestna mera je 9,5%
letno.
Glavnica zapade v izplačilo 1.12.2000. Porabo predstavlja plačilo
obresti v aprilu in oktobru, zadnje obresti pa zapadejo 01.10.2000.

1.824.294.000 SIT

Obveznice so bile izdane na podlagi zakona o izdaji obveznic za
pospeševanje izvoza v letu 1990 (Ur.l.RS, št.41/90). Obveznice
so bile izdane za zagotovitev sredstev za pospeševanje izvoza
Podrobno je obseg izdaje obveznic razviden v naslednji tabeli:

Plačilo opravlja

Nom. vred. apoena
v DEM

Število apoenov ob
izdaji

Število apoenov
31.5.97

APP

1.000

10.000

9.996

APp

10.000

21.000

19.873

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.824.294

1998

2.048.770

1999

2.048.770

2000

2.048.770

in rezerve izdelkov posebnega namena (Ur.l. RS, št. 7/94) je bila
določena višina izdaje v znesku 28 milijonov ECU. Dejansko
izdanih je bilo za 27,6 milijonov ECU obveznic, ki jih je prejelo 19
slovenskih podjetij. Strokovno tehnične naloge v zvezi s pregledom
dokumentacije in oceno njihove utemeljenosti je opravljala Banka
Slovenije.
Obrestna mera za obveznice je 7% letno, glavnica se izplačuje
skladno z amortizacijskim načrtom (prvi obrok 15.7.1995, zadnji
obrok 15.1.2000).

6581 - Obresti - RS 3 (Irak)
1997

232.722.000 SIT

Obveznice so bile izdane na podlagi zakona o odkupu terjatev do
Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za
promet in rezerve izdelkov posebnega pomena (Ur.l.RS, št. 55/
92).
V skladu z uredba o izdaji obveznic za odkup terjatev do Iraka,
Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet
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IZDANE OBVEZNICE ZA ODKUP TERJATEV DO DOLOČENIH
DOLŽNIKOV
ZNESEK V ECU

PREJEMNIKI OBVEZNIC

ŠT. POGODBE

BAČAPODBRDO

372.000

1/93-BJ

INDUPLATI JARŠE

719.000

2/93-BJ

7.854.000

3/93-BJ

263.000

4/93-B J

15.000

5/93-BJ

TEKSTILNA TOV. TABOR

912.000

6/93-BJ

TOVARNA SUKAMCEV MB

540.000

7/93-BJ

TEHNOINŽINIRIN G
RADOMLJE

811.000

8/93-BJ

5.716.000

9/93-BJ

TAM MARIBOR

104.000

10/93-BJ

SALONIT .ANHOVO

453.000

11/93-BJ

TEBA LJUBLJANA

503.000

12/93-BJ

DEKORATIVNA LJUBLJANA

103.000

13/93-BJ

TKALNICA VIŽMARJE

445.000

14/93-BJ

PREDILNICA LITIJA

274.000

15/93-BJ

RUDNIK MEŽICA

202.000

16/93-BJ

0

17/93-BJ

494.000

18/93-BJ

METALNA MARIBOR

4.053.000

19/93-BJ

PLUT.AL LJUBLJANA

3.736.000

20/93-BJ

SPLOŠNA
PORTOROŽ

PLOVBA

PREDILNICA MEDVODE
SWATY MARIBOR

LITOSTROJ LJUBLJANA

IGO LJUBLJANA
ELEKTROMEDICINA LJUBLJ.

SKUPAJ

27.569 000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

232.722

1998

187.182

1999

107.466

2000

22.103

6582 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - občani)
1997

izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne
vloge s pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po srednjem
tečaju BS na dan izročitve obveznic. Obveznice se glasijo na
DEM in so izplačljive v konvertibilni valuti po srednjem tečaju BS
na dan dospelosti.

305.904.000 SIT

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur l.RS, št.7/93), ki
določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno vlogo
19. avgust 1997

Uredba o izdaji in uporabi obveznic RS za poravnavo obveznosti
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Obresti se izplačujejo v konvertibilni valuti dvakrat letno po fiksni
obrestni meri 5% letno. Porabo predstavlja plačilo obresti v maju
in novembru skladno z amortizacijskim načrtom, zadnja obveznost
pa zapade 31.5.2003.

iz neizplačanih deviznih vlog (Ur.l. RS, št. 36/93) določa, da je
velikost izdaje 96.533.000 DEM.

Podrobno je obseg izdaje razviden v naslednji tabeli:

Imetnik

Glavnica v DEM ob izdaji

Banka Slovenije-devizno

93.667 300

93.667.300

674.700

656.000

2.191.000

2.209.700

APP - tolarsko plačljivo
\IF - neizplačljivo ,

Glavnica v DEM 31.5.97

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

305.904

1998

282.776

1999

234.395

2000

183.564

6583 Obresti - RS 4 (neizplačane devizne vloge - banke)
• • ■ ,;;iV O j';
1997
3.119.648.000 SIT

obveznic RS za prevzete obveznosti do bank iz neizplačanih
deviznih vlog (Ur.l. RS, št. 68/96) so bile obveznice izdane v višini
841.426.000 DEM.

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur.l.RS, št.7/93), ki
določa, da Republika Slovenija zamenja svoje obveznice za terjatve
bank do Narodne banke Jugoslavije. V skladu z uredbo o izdaji

Obresti se izplačujejo dvakrat letno po obrestni meri D + 8%
letno in sicer v maju in novembru, zadnja obveznost pa zapade
31.5.2022.
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PREJEMNIKI OBVEZNIC ZA NEIZPLAČANE DEVIZNE VLOGE
OB IZDAJI
ID

PREJEMNIKI OBVEZNIC

ZNESEK V DEM

410008 Banka Celje

17.670.000

410008 LB Banka Domžale

15.077.000

410008 Banka Koper

46.580.000

410008 Gorenjska banka

46.722.000

41C008 NKBM Maribor

142.604 000

410008 LB Pomurska banka

68.533.000

410008 LB Dolenjska banka

24.430.000

410008 LB Koroška banka

11.909.000

410008 LB Banka Zasavje

5.839.000

410008 LB Splošna banka Velenje

13.266.000

410008 NLB Ljubljana

348.566.000

410008 Abanka

97.436.000

410008 Republika Slovenija

2.794.000
SKUPAJ

841.426.000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

3.119.648

1998

6.708.920

1999

6.708.920

2000

6 708.920

(Ur.l.RS, št.20/95), ki določa, da Republika Slovenija prevzame
terjatev bank do Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih deviznih
vlog.
pgeitK-v) t. ■ l
Uredba o izdaji obveznic RS za prevzete obveznosti iz izplačanih
deviznih vlog (Ur.l. RS, št. 66/96) določa znesek izdaje v višini
44,386.200.000 SIT. Porabo predstavlja plačilo obresti v februarju
in avgustu po obrestni meri (90% R) + 3%, zadnja obveznost
zapade 15.2.2015.

6585 - Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge)
1997

1.464.053.000 SIT

Namen izdaje obveznic je poravnavanje obveznosti iz naslova
deviznih vlog, vloženih na območju RS, ki so jih banke deponirale
pri Narodni banki Jugoslavije in izplačale vlagateljem do
31.12.1992. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o
poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog

19. avgust 1997
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PREJEMNIKI OBVEZNIC ZA IZPLAČANE DEVIZNE VLOGE
ID

PREJEMNIK OBVEZNICE

410009

Abanka Ljubljana

7.359.400.000

410009

Banka Ceije

5.293.300.000

410009

DB Novo mesto

3.104.100.000

410009

GB Kranj

6 947.500.000

410009

LB Banka Domžale

1.564 500.000

410009

LBBZ Trbovlje

1.606.000.000

410009

LBKB S. Gradec

2.008.400.000

410009

NLB

1.909.600.000

410009

LB PB M. Sobota

5.704.800.000

410009

LB SB Velenje

1.596.600.000

410009

Banka Koper

7.184.500.000

410009

SKB Liubljana

ZNESEK V SIT

107.500.000
SKUPAJ

44.386 200.000

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.464.053

1998

1 358.679

1999

1.358 679

2000

1 368 812

V kolikor proračunska poraba ne bo bistveno zaostajala in bo
enakomernejša znotraj proračunskega leta, bo ob planirani višini
proračunskega primanjkljaja prihajalo do likvidnostnih nihanj, ki
bodo zahtevala likvidnostno zadolževanje.

6586 - Obresti - zakladni zapis
1997

~

97.000 SIT

Zakladni zapis RS je bil izdan na osnovi uredbe o izdajanju
zakladnih zapisov (Ur. I. RS, št. 52/93). Zakladni zapis je bil izdan
z ročnostjo treh let in je zapadel v dokončno plačilo 20. 9. 1996.
Pravice iz zakladnega zapisa zastarajo v treh letih od datuma
dospelosti glavnice in posameznega kupona v plačilo, zato se del
kuponov še vedno vnovčuje. Datum dokončnega zastaranja
obveznosti iz tega naslova je 20. 9. 1999.

Zadolžnice:

Iz naslova letos izdanih zadolžnic pravnim osebam javnega
sektorja (Sklep Vlade 440-05/96-5/2-8 z dne 19. 12. 1996), so
ocenjene obresti v višini 500 mio SIT. Do 26. 5. 1997 so obresti
obračunane po veljavnih obrestnih merah (Tom, Tom+4%,
Tom+4,5% in Tom+5%) in znašajo 206 mio SIT, od 27. 5. 1997
dalje pa so izračunane na glavnico 4.790 mio SIT na podlagi
ocenjenih vrednosti za mesečno rast cen (9%), in sicer za vse
izdane zadolžnice. Znesek na postavki v višini 75 mio SIT
predstavlja rezervo za morebitne nove izdaje.

6589 - Obresti novega domačega zadolževanja
1997

500.000.000,00 SIT

530.000.000 SIT

Pravna podlaga zadolževanja države, v okvir katere sodi tudi
kratkoročno zadloževanje, je v 44. členu in 85. členu ZIPRO.

Zakladne menice:

Obseg in stroške kratkoročnega zadolževanja bo možno
natančneje napovedati šele, ko bo izdelana projekcija proračuna
za leto 1997.

Ocenjujemo, da bomo z oktobrom letos pričeli z rednimi avkcijami
trimesečnih zakladnih menic z ocenjeno povprečno višino
mesečnih izdaj 700 mio SIT. Obrestna mera je ocenjena na Tom
+ 3,5 %, s tem da je upoštevanja inflacija za leto 1997 9 %.
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30.000.000,00 SIT
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preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. I. RS 18/95). Isti
zakon je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku
povračila dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki Koper,
po kateri ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke
Koper v višini USD 4.513.800,40. Obveznost, tako do Nove
ljubljanske banke, kot tudi do Splošne banke Koper, bo odplačana
v letu 2006.

6590 - Obresti - domači krediti
1.733.844.000 SIT

1997

Na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v letih 1994 - 2003 (Ur. I. RS
13/94) je bil najet kredit pri sindikatu bank z agentom Novo
ljubljansko banko, d. d., v znesku USD 15.705.567,00, ter tolarski
krediti pri SKB banki, Novi kreditni banki Maribor, Bank Austria,
LB Koroški banki, LB splošni banki Velenje, Banki Vipa, LB splošni
banki Koper, Gorenjski banki, Societe Generale, Bank Austria,
M banki, A banki in Novi ljubljanski banki v skupnem znesku SIT
14.200.000.000,00. Krediti bodo odplačani do leta 2003.

Obveznost Republike Slovenije - Ministrstva za gospodarske
dejavnosti do Nove ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita
za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim finančnim
sporazumom v znesku USD 6.006.860,69, temelji na Zakonu o
določitvi nalog, ki jih od 1.1. 1990 začasno opravljajo organi SIS
(Ur. I. SRS 42/89) in bo odplačana leta 2006.

Obveznost do Nove ljubljanske banke za del dolga Splošne banke
Koper za obveznosti Splošne plovbe Portorož iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom v znesku USD 86.333.795,73,
je Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
prevzelo na osnovi Zakona o prevzemu dolgov in lastninskem

Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega
okvirnega kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
v znesku USD 29.993.768,81 je Zakon o najetju posojila za
odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. I.
RS 26/91). Kredit bo odplačan v letu 2001.

Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in obrestih so v tabeli.

Kratek naziv

Upnik

Sindicir. kred.

Nova LB d.d.

NFA-Spl. plov.

Nova LB d.d.

SB Koper

SB Koper

SKB

SKB Banka

NKBM

Pog. znesek

Val

15.705.567 USD

Obr. mera

Obresti 97
v 000 SIT

Libor-2%

154.538

9 630.888.885 JPY

LiborK),81%

608.199

377.503.134 JPY

Libor-0,81%

26.998

2.500.000.000 SIT

TOM-8,7%

210.391

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

TOM+8,7%

43.473

Bank Austria

Bank Austria

250.000.000 SIT

TOM-8,7%

21.697

Abanka

Abanka

500.000.000 SIT

TOM-8,7%

44.157

Koroška b.

LB Koroška b.

400.000.000 SIT

TOM-8,7%

34.746

LB Velenje

LB SB Velenje

400.000.000 SIT

TOM-8,7%

34.735

Banka VTPA

Banka VTPA

500.000.000 SIT

TOM-8,7%

43.515
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Banka Koper

SB Koper

200.000.000 SIT

TOM-8,7%

17.355

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000 SIT

TOM-8,7%

43.468

NKBM

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

TOM-7%

25.832

Gorenj, banka

Gorenjska banka

200.000.000 SIT

TOM-7%

10.315

SOCIATE
GEN.

Sociate Generale

300.000.000 SIT

TOM+7,5%

11.486

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

19.144

NKBM

Nova KB Maribor

500.000.000 SIT

TOM+7,5%

19.144

Bank Austria

Bank Austria

250.000.000 SIT

TOM-7,5%

9.572

LB Velenje

LB SB Velenje

100.000.000 SIT

TOM+7,5%

4.379

SKB

SKB Banka

300.000.000 SIT

TOM^-7,5%

11.486

MBANKA

M Banka d.d.

100.000.000 SIT

TOM-7,5%

3.829

ABANKA

ABANKA d.d.

500 000.000 SIT

TOM+7,5%

19.144

NLB

Nova LB d.d.

1.000.000.000 SIT

TOM+7,5%

38.288

Gorenj, banka

Gorenjska banka

1.500.000.000 SIT

TOM-7,5%

57.432

NFA-MGD

Nova LB d.d.

6.006.861 USD

Libor-0,81%

45.341

D3RD-E.S.

Nova LB d.d.

29.993.769 USD

IBRD-0.5%

175.176

SKUPAJ

1.733 844

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.733.844

1998

1.813.488

1999

1.547.952

2000

1.259.322
kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim
finančnim sporazumom (NFS) v znesku USD 60.214.079,73,
temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno
opravljajo organi SIS (Ur. I. SRS 42/89). Konec leta 1996 je bil
podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem kreditu za refinanciranje
oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki spreminja pogoje odplačila
kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative
Participation Instruments Exchange Agreement (APIE). Del kredita

6591 - Obresti - domači krediti (avtoceste)
1997

615.026.000 SIT

Na postavki so planirani odhodki za obresti po kreditnih pogodbah
z Novo ljubljansko banko, d.d., za izgradnjo avtocestnega omrežja.
Obveznost do Nove ljubljanske banke iz naslova deviznega

poročevalec, št. 42

44

19. avgust 1997

Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi 1/88, ki
spreminja pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange
Agreement (APIE). Del kredita v znesku US 18.502.163,27, ki je
predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z
APIE v znesku USD 497.836,73, pa bo odplačan v letu 2008.

v znesku USD 57.364.704,45, ki je predmet Dodatka, bo odplačan
leta 2006, del kredita v skladu z APIE v znesku USD 2.849.375,28,
pa bo odplačan v letu 2008.
Obveznost do Nove ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp v
znesku USD 19.000.000,00 temelji na Ustavnem zakonu za
izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. I. SRS, 32/89).

Podrobni podatki o upniku in pogodbenem znesku so podani v tabeli.
Poe. znesek

Kratek naziv

Upnik

CITICORP (API)

Nova L3 d.d.

SB Koper

Splošna banka Koper

NFA-RUC

Nova L3 d.d.

CITICORP
NFA-RUC (APD

Val.

497.337 USD
377.503.134 JPY

Obr. mera
fix 5,75%

Obresti 97 v 000
SIT
4.505

libor-0.31%

26.717

57.364.704 USD

libor-0,81%

433.272

Nova LB d. d.

18.502.163 USD

libor-0,81%

139 432

Nova LB d.d.

2.349 375 USD

:ix 5.75%

11.000
615.026

SKUPAJ
Pnkaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

615.026

1998

599.361

1999

534.926

2000

471.824

Agreement (APIE). Celotna pogodbena obveznost znaša USD
72.165.085,36. Del kredita v znesku USD 71.721.275,64, ki je
predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z
APIE v znesku USD 443.809,72, pa bo odplačan v letu 2008.

6592 - Obresti železnica - infrastruktura
1997

240.437.000 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 obresti za kredite, najete doma, za financiranje
železniške infrastrukture.

Obveznost Slovenskih železnic do Nove ljubljanske banke, d.d.
je nastala na osnovi Pogodbe o prevzemu dolga med Iskro Sistemi
d.o.o. in Slovenskimi železnicami z dne 16. 09. 1996 in bo
odplačana v letu 1998. Pogodbena obveznost Slovenskih železnic
do Iskre Sistemi je znašala DEM 7.650.000,00, ob prevzemu
dolga je bilo stanje obveznosti do Nove ljubljanske banke DEM
765.799,98.

Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem
kreditu za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki
spreminja pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange

19. avgust 1997

Tolarski krediti Slovenskih železnic do Nove ljubljanske banke
bodo odplačani najkasneje do leta 2001.
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Podatki o upnikih, obrestni men in pogodbenem znesku so podani v tabeli.
Kratek naziv

Upnik

NFA-SŽ (API)

Nova LB d.d.

ISKRA HERMES

Val.

Obr. mera

443.809

USD

fix 5,75%

Nova LB d.d.

2.173.251

DEM

fix 6,7%

NLB-SŽ 2942/89B

Nova LB d.d.

2.496.803

SIT

TOM-10%

135

NLB-SŽ 2942/S9C

Nova LB d.d.

9.261.750

SIT

TOM-10%

501

NLB-SŽ 2942/89A

Nova LB d.d.

12.557.988

SIT

TOM-10%

679

NLB-SŽ 3075/90

Nova LB d.d.

72.450.298

SIT

TOM-10%

4 296

NLB-SŽ
2904/38A.B

Nova LB d.d.

41.788 592

SIT

TOM-10%

2.898

NLB-SŽ 2848/87

Nova LB d.d.

55.399.017

SIT

TOM-10%

1.359

NFA - SŽ

Skup.up (NFA)

71.721.276

USD

libor-0,81%

Pog.
znesek

SKUPAJ

Obr. za 97
v 000 SIT
2.069
1.351

227.149
240.437

Pnkaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

240.437

1998

231.298

1999

202.741

2000

175.712

6923 - Obresti - obveznice za sanacijo bank
1997

Obrestne mere znašajo od TOM+4,5% do TOM+6,5% letno
(odvisno od roka dospelosti, glej priloge). Del obveznic (serije od
N do T) je izdanih z izbirnim kuponom, ki omogoča imetniku izbiro
med indeksacijo s TOM in indeksacijo z gibanjem tečaja DEM
(devizna klavzula). Porabo predstavlja plačilo obresti v januarju,
aprilu, juliju in oktobru skladno z amortizacijskim načrtom.

8.982.278.000 SIT

Obveznice so bile izdane na osnovi zakona o zamenjavi obveznic
RS za obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I.
RS, št. 59/95) v zameno za obveznice, ki jih je izdala Agencija
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic na podlagi
Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, 57/92).

Obveznice serije RS-H in RS-F ti. rezervirane obveznice se
vnovčujejo sproti ob zapadlosti terjatev. Do vključno leta 1997 je
bilo vnovčenih nekaj manj kot 30 % izdanih obveznic obeh serij. V
letu 1997 je bil izvršen tudi prenos preveč izplačanih obveznic za
Elan, p.o Begunje, in sicer od NLB, d.d., do Republike Slovenije v
višini 599 lotov.

Skupna vrednost izdanih serij obveznic RS za zamenjavo za
sanacijske obveznosti ASBH je znašala 145.540.500.000 SIT.
Od tega je NKBM prejela 52,5 milijard SIT, NLB pa 93,0 milijard
SIT.
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SANACIJSKE OBVEZNICE - RAZDELITEV MED BANKI OB IZDAJI
m
ŠIFRA OBVEZNICE
RS 150995A
400021
400022
RS151095B
400023
RS151095C
400024
RS151095D
400025
RS151095E
400026
RS151095F
400027
RS151095G
RS151095H
400028
400029
RS 1510951
400030
RS 151095J
400031
RS151095K
400032
RS151095L
400033
RS151095M
400015
RS151095N
400016
RS151095O
400017
RS151095P
400018
RS151095R
400019
400020
SKUPAJ

19. avgust 1997

RS151095S
RS151095T

NOVA LB
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
3.415.600.000
6.028.200.000
3.782.300.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
6.028.200.000
9.316.300.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2.700.000.000
2 700 000 000
92.996.200.000

47

NOVA KBM
2.953.100.000
2.953 100 000
2.953.100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
5.565.700.000
2.953.100.000
5.083.700.000
2.953.100.000
2.953 100.000
2.953.100.000
2.953.100.000
4.563.900.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
1 300 000.000
52.544.300.000

SKUPAJ
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.866.000.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
8.981.300.000
13.880.200.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
4 000 000 000
145.540.500.000
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Obrestna mera in obresti za leto 1997 po posameznih obveznicah.
Šifra
obveznice

Upnik

RS151095A

Na prinosnika

RS151095B

Val

Obr. mera

8.981.300.000

SIT

TOM—4,5%

411.932

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-4,65
%

514.096

RS151095C

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM+4,75
%

534.543

RS151095D

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-5%

562.336

RS 151095E

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-5,1%

573.445

RS151095F

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TO M-5,2%

105.408

RS151095G

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-5,35
%
/0

601.193

RS151095H

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-5,55
%

137.168

RS 1510951

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-5,7%

639.986

RS151095J

Na pnnosnika

8.981.300 000

SIT

TOM-5,9%

637.346

RS151095K

Na pnnosnika

8.981.300.000

SIT

TOM-6,1%

684.241

RS151095L

Na pnnosnika

8.981.300 000

SIT

TOM-5,25
0/0

693 833

RS151095M

Na prinosnika

13.880.200.000

SIT

TOM-6,5%

RS151095N

Na pnnosnika

4.000.000.000

SIT

TOM-5,55
%

272.685

RS151095O

Na pnnosnika

4.000.000.000

SIT

TOM-5,7%

279.954

RS151095P

Na pnnosnika

4.000.000.000

SIT

TOM-5,9%

286.837

RS151095R

Na pnnosnika

4.000.000.000

SIT

TOM-6,1%

299 313

RS151095S

Na pnnosnika

4.000 000.000

SIT

TOM-6,25
%

303.598

RS151095T

Na pnnosnika

4.000.000.000

SIT

TOM-6,5%

318.635

145.540 500000

SIT
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Pog. znesek

48

1
!

Obr. za 97 v
000 SIT

1.125.729

8.982.278

19. avgust 1997

Pnkaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

S.982.278

1998

10.192.895

1999

10.725.549

2000

11.234.66

sektorja EFSAL (Ur. I. RS, 46/93), odplačan bo leta 2008.
Zakonska osnova za kredit v višini DEM 4.600.000,00 je Zakon
o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur.
I. RS, 44/96).

6600 - Obresti - tuji krediti
1997

3.535.354.000 SIT

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite po
specifikaciji, ki je podana v tabeli v nadaljevanju.

Kredit v višini USD 30.000.000,00, najet pri Evropski banki za
obnovo in razvoj, temelji na Zakonu o najetju kredita pri EBRD za
prenovo magistralnih cest ( Ur. I. RS, 32/95) in bo odplačan v letu
2009.

Na osnovi Zakona o najetju kredita za nakup opreme za potrebe
RUZP (Ur. I. RS, 55/92) sta bila najeta kredita pri Kreditanstalt fuer
VViederaufbau, Frankfurt v skupnem znesku DEM 26.095.000,00.
Kredita bosta odplačana do leta 1999.

Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in
1995 (Ur. I. RS, 26/94) so bili najeti krediti pri sindikatu bank z
Deutsche Bank Luxembourg kot agentom v višini USD
75.000.000,00, sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot
agentom v višini USD 60.000.000,00 ter pri Sumitomo Bank Limited, London v višini USD 60.000.000,00.

V letošnjem letu je bil odplačan kredit v znesku USD
88.000.000,00, najet pri sindikatu bank z Bayerische Landesbank
kot agentom. Zakonska osnova za najetje kredita je Zakon o
izvrševanju proračuna in o proračunu za leto 1993 (Ur. I. RS, 22/
93).

Na osnovi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 1994 - 2003 (Ur. I.
RS, 13/94), pa so najeti krediti pri Export Development Corporation, Ottawa v znesku USD 23.088.886,00, Union Bank of Switzerland v znesku CHF 10.612.411,00 ter pri Bankgesellschaft
Berlin v znesku DEM 60.000.000,00.

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj so bili najeti trije krediti.
Obveznost v višini USD 4.183.864,00 temelji na Zakonu o
članstvu RS v IBRD ( Ur. I. RS, 10/93) in bo odplačana v letu 1998.
Kredit v znesku USD 80.000.000,00 je bil najet na osnovi Zakona
o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega

19. avgust 1997
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10.612.411,00 ter pn Bankgesellschaft Berlin v znesku DEM 60.000 000,00.
Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in obrestih so prikazani v tabeli.
Naziv kredita

Upnik

Val

Obr. mera

KFW-radar

Kreditanstalt F.

' 18.054.000

DE
M

Libor-0,75%

33.317

KFW-radar

Kreditanstalt F.

8.041.000

DE
M

Libor-1,5%

22.315

BLB

Skup.upnikov

88.000.000

USD

Libor-r2,375
%

44.540

IBRD-EFSAL

IBRD

80.000.000

USD

EBRD-0,5%

855.508

EBRD 193

EBRD

30.000.000

USD

Libor-j-1 %

228.888

IBRD-GIS

IBRD

4.600.000

DE
M

Libor-0,5%

EDC

Export Devel. Corp.

23.088.886

USD

Libor-1,25%

210.685

Sind. kred.
DBL

Deutsche Bank

75.000.000

USD

Libor-1,5%

714.912

UBS

Union Bank of
Switz.

10.612.411

CHF

Sebr+0,875%

BLB-sept 95

Bayer. Landesb.

60.000.000

USD

Libor-0,563
%

616.071

SUMITOMO

Sumitomo Bank

60.000.000

USD

Libor-0,5%

577.610

EBRD-SAL1

IBRD

4.183 864

USD

IBRD-0.5%

22.130

BGBAG

Bankgeselschaft B.

DE
M

Libor-0,225
%

154.170

Pog. znesek

60.000.000

Obr. za 97
v 000 SIT

7.958

47.249

3 535.354

SKUPAJ
Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

3.535.354

1998

3.685.084

1999

3.251.474

2000

2.859.675
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6601 - Obresti - sukcesija SFRJ

- NKBM:
- NLB:
- Nafta Lendava:

3.268.677.000 SIT

1997

Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih
dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe (New Financing Agreement, NFA), ki vključuje solidarnostno klavzulo.
Če bi slovenski dolžniki ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi
imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost pogodbe, ki je
v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde USD (vključno
z dospelimi in neplačanimi obveznostmi).

Postavka vsebuje oceno zneska obresti, ki bodo v letu 1997
dospele iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogajanjih s:
(a) konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe,
imenovane novi finančni sporazum, ki ga je leta 1988 sklenila s
konzorcijem komercialnih bank skupina poslovnih bank na čelu z
Narodno banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT (za omenjeni
sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega
angleškega naziva: A/ew Rnancing Agreement).
(b) šestnajstimi državami članicami Pariškega kluba (Avstrijo,
Belgijo, Dansko, Francijo, Italijo, Japonsko, Kanado, Kuvajtom,
Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Švedsko, Veliko Britanijo,
Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) v višini 2,2 milijarde
SIT.

Do sedaj so bili ratificirani štirje bilateralni sporazumi z državami
članicami Pariškega kluba: Združenimi državami Amerike, Zvezno
republiko Nemčijo, Švedsko in Republiko Francijo.
V primeru sporazuma z ZDA je RŠ prevzela poroštveno
obveznost, dolžnik pa je ostala Nova LB. Iz tega naslova ne
predvidevamo proračunskih obremenitev. Z nemškim sporazumom je država sicer prevzela za 142 milijonov USD nealociranih
obveznosti, občuten del le-teh pa je odplačala že do konca 1996.
Tako je stanje teh obveznosti konec leta 1996 znašalo še 87
milijonov USD. Po sporazumu s Francijo je država prevzela za 32
milijonov USD obveznosti iz naslova alociranega dolga, prav toliko
pa je znašala obveznost države iz tega naslova tudi konec leta
1996. V tem primeru je treba poudariti, da se odplačilo teh
obveznosti ne financira z rednimi proračunskimi prihodki. Ker gre
v celoti za alocirani dolg, sredstva za odplačevanje obveznosti
zagotavljajo nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka,
Nova kreditna banka Maribor, A banke in Nafte Lendava. Tudi v
primeru sporazuma s Švedsko je RS sicer prevzela dolg v višini
7 milijonov USD, kljub temu pa iz tega naslova ne predvidevamo
proračunskih obremenitev, saj gre v celoti za alociran dolg,
sredstva za njihovo odplačilo pa zagotavljajo nekdanji dolžniki do
tujine.

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakona, ki določata način
urejanja odnosov Republike Slovenije z navedenimi upniki:
- Londonski klub: zakon o prevzemu dela dolga po novem
finančnem sporazumu iz leta 1998 in o izdaji
obveznic RS zaradi zamenjave tega dolga
(Ur. I. RS, št. 14/96)
- Pariški klutr.

zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja
obveznosti iz dvostranskih sporazumov za
prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in
državami članicami Pariškega kluba v obdobju
1984-1988 (Ur. I. RS, št. 1/96)

V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom
komercialnih upnikov nekdanje SFRJ in na tej osnovi izdala za
812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD in 255,5 milijona
DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do
Londonskega kluba se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na
649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila dela obveznic,
financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125
milijonov USD njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega
obroka glavnice v višini 37 milijonov USD.

V tej postavki so letos predvidena tudi plačila obresti iz naslova
obveznosti, prevzetih z ratifikacijami, do katerih bo predvidoma
prišlo v letu 1997: Japonska in Norveška. Ocena zneskov dolgov,
ki jih bo RS prevzela z novimi sporazumi, znaša:
v USD
Japonska
Norveška
SKUPAJ

NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.526,59
USD. Izdane so bile v dveh serijah in v vsaki seriji v dveh valutah:

V postavki je zajeta neto obveznost do tujine, saj bodo ustrezni
del sredstev za odplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovaljali
nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna
banka Maribor, A banke in Nafte Lendava. Ob izdaji obveznic so
terjatve RS do nekdanjih dolžnikov znašale:

19. avgust 1997

Alocirani dolg Nealocirani dolg
-6.900.000
343.320
954.412

Zakonska osnova

- Serija 1/DEM je bila izdana v višini 161.674.000,00 DEM,
• Serija 2/DEM v višini 93.814.000,00 DEM,
- Serija 1/USD v višini 426.272.000,00 USD in
- Serija 2/USD v višini 219.895.000,00 USD.

■ A Banka:

265.291 DEM in 711.520 USD
109.752.727 DEM in 285.884.768 USD
3.212.366 DEM in 8.188.288 USD

668.807 DEM in 1.725.333 USD

51

Skupaj
6.900.000
1.297.732
103.197.732
Ur. I. Ur. I.
št. leto

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS
in Vlado R Francije o prevzemu zunanjih dolgov
nekdanje SFRJ

12

96

Zakon o prevzemu dela dolga po NFA
iz leta 1988 in o izdaji obveznic RS zaradi
zamenjave tega dolga (ZPDNFS)

14

96

Zakon o ratifikaciji sporazuma
med Vlado RS in Vlado ZRN o prevzemu
zunanjih dolgov nekdanje SFRJ

44

96
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Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in obrestih so prikazani v tabeli.
Naziv kredita

Upnik

Japon.-neaioc.

Eoort Imp Bank
J

6.900.000 USD

fix 5,75%

223.960

Francija-Nafta
Lendava

Banque de France

7.873.515 FRF

domestic^10%

263.377

NFA obv.(s. 1/USD)

Kreditori po
NFA

426.272.000 USD

libor-0,812
5

1.603.084

NFA obv.(s.
2/DEM)

Kreditoi]i po
NFA

93.814.000 DEM

libori-0,812
5

260.510

NFA ob v. (s. 2/USD)

Kreditoi]i po
NFA

219 895.000 USD

Iibor+0,812
5

549.533

NFA obv.(s.
1/DEM)

Kreditori po
NFA

161.674.000 DEM

libor-0,812
5

225 922

Nemčija-energ.mr.

ZRN-Kapitalhilfe

47.051.251 DEM

fix 2%

43.346

Nemčija-blag.pom.II

ZRN-Kapitaihilfe

47.051.251 DEM

fix 2%

43.346

Nemčija-reprog. 8688 transa I

ZRN-Kapitalhilfe

6.855.371 DEM

fix 2,8%

877

Nemčija-reprog. 8688 transa II

ZRN-Kapitalhilfe

5.527.466 DEM

fix 2,8%

722

Nemčija-blag.pom.I

ZRN-Kapitalhilfe

32.970.621 DEM

fix 2,5%

33.678

Nemčija-reprog. II

ZRN-Kapitaihilfe

6.452.336 DEM

fix 2,8%

1.083

Nemčija-kliring

ZRN-Kapitalhilfe

3.400.320 DEM

fix 6,7%

1.450

Nemčija-reprog. 8889

ZRN-Kapitalhilfe

18.698.099 DEM

fix 2,6%

17.789

Pog. znesek v
valuti

Obr mera v
0/
/0

Obr za 97
v 000 SIT

3.268.677

SKUPAJ
Pnkaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

3.268.677

1998

3.740.738

1999

5.508.250

2000

4.463.357
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Gre za kredite, najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
v skupnem znesku USD 36.528.965,00 ter Evropski investicijski
banki v skupnem znesku ECU 151.639.000,00. Zakonska osnova
je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 11. 1. 1990 opravljajo organi
SIS (Ur. I. SRS, 42/89).

6602 - Obresti - tuji krediti (avtoceste)
1997

2.283.305.000 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 kreditoqih oziroma kreditnih pogodbah so prikazani v tabeli.
Pog. znesek v
valuti

Obr. mera v
%

Obr. za 97
v 000 SIT

Naziv kredita

Upnik

EBRD 1143-RUC

D3RDWashing.

10.993.771 USD

fix 8,5%

EIB 1.6278-RUC

EIB Luxemb.

13.670.000 ECU

tix 10,5%

148.004

EIB 1.6288-RUC

EIB Luxemb.

26.530.000 ECU

fix 10,25%

337.148

IBRD 2715-RUC

EBRDVVashing.

25.035.194 USD

IBRD-0,5
%

98.221

IBRD 2715-RUC

EBRDWashmg.

500.000 USD

EBRD+0,5
%

2.066

EIB 1.3479-RUC

EIB Luxemb

45.000.000 ECU

nx 9.25%

677 903

EIB 1.3642-RUC

EIB Luxemb.

43.667 000 ECU

fix 8%

618.870

EIB 1.4553-RUC

EIB Luxemb.

22.772.000 ECU

fix 9,5%

361.229

39.864

2.283.305

SKUPAJ
Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

2.283.305

1998

2.283.795

1999

2.093.795

2000

1.893 257

19. avgust 1997
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6604 - Obresti železnica - infrastruktura

Pri Evropski investicijski banki so Slovenske železnice najela
dva kredita v skupni vrednosti ECU 32.590.000,00, pri Svetovni
banki za obnovo in razvoj pa kredit v vrednosti USD 11.362.785,00.
Pravna osnova je Zakon o članstvu RS v IBRD (Ur. list RS,
10/93).

1997 1.421.300.000 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 obresti za kredite, najete v tujini, za financiranje
železniške infrastrukture.

Kot plačilo iz te postavke smo ocenili zneske na osnovi Informacije
o nerazrešenih finančnih obveznostih in načrtovanih sredstvih
Slovenskih železnic iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997.

Podatki o kreditnih obveznostih so prikazani v tabeli:
Naziv kredita

Upnik

Pog. znesek v
valuti

Obr. mera v
%

SZ-naknadno

Obr. za 97
v 000 SIT
928.724

Effi-SŽ

EEB Luxemb.

16 590.000 ECU

fix 10,75%

IBRD-SŽ

IBRD VVashing.

11.362.785 USD

fix 7,25%

27.832

EUROFIMA

EUROFIMA

3 .000.000 DEM

fix 6,15%

13.822

EIB-SŽ

ED3 Luxemb.

16.000.000 ECU

fix 8,2%

SKUPAJ

208.264

242.658
1.421.300

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.421.300

1998

470.521

1999

419 581

2000

373.089

7386 - Obresti - eurobond
3.504.905.000 SIT

zakona. V skladu s sklepom vlade z dne 22. 7.1996 številka 43003/93-9/7-8 je bil natančno določen način izdaje obveznic v smislu
predpisanega donosa. Porabo predstavlja plačilo obresti dvakrat
letno po fiksni obrestni meri 7 %.

Nominalna vrednost izdaje obveznic je bila 325 mio USD, z
datumom izdaje 6. 8. 1996. Obveznice so bile izdane na podlagi
zakona o izvrševanju Proračuna za leto 1996 ( Ur. I. RS, št. 5/96)
in sicer za namene, določene v prvem odstavku 85. člena tega

Obveznice so bile izdane v apoenih po 10.000 USD. Izdanih je
bilo 32.500 apoenov.

1997
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Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

3.504.905

1998

3.901.625

1999

3.901.625

2000

3.901.625

Ker bo v letu 1997 prišlo do vnovčenja jamstev predvsem za
podjetja, ki so v postopkih prisilne poravnave in v stečaju (TAM,
LITOSTROJ, AM BUS), predvidevamo, da bo izterjava zelo
majhna. Vsa našteta podjetja smo v letu 1997 že blokirali, vendar
nam do zdaj še nič niso vrnili.

6611 - Jamstva Republike Slovenije
1997

1.351.225.000 SIT

Znesek jamstev je sestavljen na podlagi ocene predvidenega
vnovčevanja obveznosti, za katere je dano jamstvo RS.
Vnovčevanje jamstev se nanaša predvsem na podjetja, ki se
trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (npr.
TAM Maribor, AM BUS in Litostroj) ter na nekatera vnovčenja,
realizirana v prvem polletju 1997 (npr. Slovenske železnice).

Opozoriti moramo, da so zaradi varčevalnih ukrepov potrebna
sredstva za izplačilo jamstev ocenjena na minimum in da lahko
nepredvidene likvidnostne težave pri podjetjih, za katere je država
izdala jamstva, povzročijo povečane potrebe po proračunskih
sredstvih iz navedenega naslova.

Vnovčevanje poroštev za obveznosti elektrogospodarstva v letu
1997 je bilo rešeno na osnovi zakona o ukrepih za sanacijo
finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in
rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Ur. I. RS, št. 59/96). Pogodbe
o restrukturiranju obstoječih obveznosti z državnim poroštvom
namreč vključujejo tudi vsaj 18-mesečni odlog plačila glavnice.

8680 - Subvencije - obresti Slovenskih železarn
1997

I

1.831.697.000 SIT

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

Na podoben način se bo rešilo tudi vnovčevanje poroštev za
obveznosti Slovenskih železnic. Zakon o zagotovitvi sredstev za
potrebe RS v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur. I.
RS, št 31/97) namreč omogoča izdajo državnih poroštev za
kredite, s katerimi bi se zagotovila sredstva za odplačilo
obveznosti, ki dospevajo v letu 1997, eden izmed pogojev za
izdajo državnega poroštva pa je tudi najmanj enoletni odlog plačila
obrokov glavnice.

Te obveznice so izdale Slovenske železarne, Republika Slovenija
pa je dala jamstvo za izplačilo obveznosti. Glavnica je
248.723.680,39 DEM, obrestna mera je 8% letno. Republika
Slovenija je obvezana plačila obresti za prvih 5 let do konca leta
1997. Za naslednja leta smo predvideli znesek, ki izhaja iz
odplačilnega načrta obveznic pod predpostavko, da se bo
podaljšala veljavnost zakonske osnove.

Pnkaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.831.697

1998

1.989.789

1999

1.989.789

2000

1.989.789

19. avgust 1997

55

poročevalec, št. 42

- drugi osebni prejemki - osnovno šolstvo
v višini
1.100,5 milijonov tolarjev,
- sofinanciranje šolnin učiteljev
10,6 milijonov tolarjev,
v višini
- štipendije
100,0 milijonov tolarjev,
v višini
- regresirana prehrana učencev
30,0 milijonov tolarjev.
v višini

6399 - Uresničevanje 29. člena Zakona o financiranju občin
1997

400.000.000 SIT

Pravno podlago za zagotovitev teh sredstev predstavlja ZFO, ki
v 29. členu opredeljuje možnost zagotavljanja dodatnih sredstev
finančne izravnave občinam v primeru, ko se zaradi obveznosti
po sodnih sklepih in odškodnin po zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij, izračunan obseg zagotovljene porabe posamezni občini
zniža pod 88 % zagotovljene porabe na prebivalca v državi.

Pri pripravi bilance zagotovljene porabe občin in izračunu
potrebnih dopolnilnih sredstev za leto 1997 so bili upoštevani tudi
ustrezni prenosi na področju osnovnega izboraževanja za prvo
polletje lanskega leta v višini 3 mlrd tolarjev. V obsegu dopolnilnih
sredstev so v proračunskem letu 1997 upoštevana tudi sredstva
v višini 2,0 milijarde tolarjev skladno s predlogom zakona o
zagotovitvi sredstev za delno obnovo uničenih in poškodovanih
odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest v letu 1997.
Finančno ovrednotena merila za ta namen bosta oblikovala
Ministrstvo za promet in zveze ter Državna komisija za sanacije.

Višine sredstev, ki naj bi se zagotavljala za ta namen občinam v
proračunskem letu 1997, ni možno natančno opredeliti. Vzrok je v
tem, ker še niso zaključeni vsi sodni postopki. Ministrstvo za
finance je za posamezno leto pripravilo oceno na osnovi
predhodnih podatkov, dokončno višino pa bo možno izračunati
šele takrat, ko bodo posamezne sodbe pravnomočne in bo znana
dejanska višina obveznosti, ki bo bremenila posamezno občino.
Po določbah drugega odstavka 29. člena ZFO pa je predvidena
dodatna pomoč iz državnega proračuna v obliki dopolnilnih
sredstev v primerih, ko občina zaradi prezadolženosti ne more
poravnati vseh dospelih obveznosti. Do dodatne pomoči iz
državnega proračuna so upravičene občine samo v primeru, ko
je občina porabila za poplačilo dospelih obveznosti več kot 40 %
lastnih prihodkov, ki jih opredeljuje 22. člen ZFO. Če se posamezni
občini zniža zagotovljena poraba pod 88 % zagotovljene porabe
na prebivalca v državi, je upravičena do dodatnih sredstev
finančne izravnave v višini razlike do 88 % zagotovljene porabe
na prebivalca.

Predvidena dopolnilna sredstva, ki so v tem proračunskem letu
realno višja, bodo predstavljala tudi osnovo za lažje postopno
uresničevanje finančno ovrednotenih meril za področje komunalne
dejavnosti.
Skupni obseg sredstev za transfere občinam (skupaj z
obveznostjo iz postavke 6399) naj bi torej v letu 1997 znašal 25,9
milijarde tolarjev, kar je 3,3% realno povečanje v primerjavi z
letom 1996. Pri tem je upoštevano, da je potrebno v letu 1997
zagotoviti deločen del dodatnih sredstev za realizacijo meril, kot
tudi dejstvo, da je bila finančna izravnava v letu 1996 lahko realno
nižja zaradi "krajšega" proračunskega leta.

Višina sredstev, ki pripada posamezni občini iz tega naslova, je
tako odvisna od izračunanega obsega zagotovljene porabe po
20. členu ZFO. Dokler ni ta izračunana za posamezno občino in
za vse občine, se višina sredstev, ki naj bi se porabila za ta
namen, lahko samo oceni.

4629 - Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji
1997

Določba 73. čl. Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 5/96) določa, da se v proračunu
zagotavljajo sredstva za izplačilo odškodnin po 50. čl. Zakona o
denacionalizaciji (v nadaljevanju: ZDen - Ur. list RS, št. 27/91 in
31/93). V posebnem delu proračuna za leto 1996 je predvidena
tudi postavka 4629 - Uresničevanje ZDen. Iz navedene postavke
se torej plačuje odškodnina po določbi 50. čl. ZDen, ki jo upravičenci
skladno z določilom 48. čl. ZDen uveljavljajo pri Ministrstvu za
finance. V letu 1997 je v navedeni postavki predvideno 7.790.000
SIT, ker je bilo sorazmerno malo pravnomočnih odločb o
denacionalizaciji, ki se glasijo na odškodnino v obveznicah
Slovenskega odškodninskega sklada, prav taka odločba (poleg
socialnih pogojev), pa je podlaga za uveljavljanje odškodnine po
določbi 50. čl. ZDen.

Skupna vsota, ki naj bi se zagotavljala za uresničevanje 29. člena
ZFO, je tako za leto 1997 predvidena v višini 400,0 milijonov
tolarjev.
7505 - Dopolnilna sredstva občinam
1997

7.790.000 SIT

25.500.000.000 SIT

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo občinam na podlagi prvega
odstavka 52. člena in prve alinee 56. člena zakona o lokalni
samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94 in 14/95)
ter prvega odstavka 24. člena ZFO. Za proračunsko leto 1997 so
zagotovljena sredstva v skupnem obsegu 25,9 milijarde tolarjev
in se bodo upoštevala pri oblikovanju globalne bilance zagotovljene
porabe občin ter pri oblikovanju meril za zagotovljeno porabo
občin po določbah 20. člena ZFO.

6522 - Stroški finančnih razmerij
1997

1.490.000.000 SIT

Zaradi uveljavitve zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja
v letu 1996 (ZOFVl; Uradni list RS, št. 12/96) so bile v
proračunskem letu 1996 od 1. 7.1996 financirane določene naloge
na področju osnovnega izobraževanja iz državnega proračuna.
Občinam je bila znižana izhodiščna osnova za oblikovanje meril
za osnovno izobraževanje v skupni višini 3.036,2 milijonov tolarjev.
Za ta prenos so se zmanjšala razpoložljiva dopolnilna sredstva
občinam pri Ministrstvu za finance in povečala sredstva na
naslednjih postavkah Ministrstva za šolstvo in šport:

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki
nastajajo pri servisiranju državnega dolga in drugih finančnih
obveznosti državnega proračuna (npr. provizija plačilnega prometa
Banke Slovenije, commitment fee, stroški plačilnega prometa
korespondentskih bank, stroški vnovčevanja kuponov pri
obveznicah, itd).

- materialni stroški, nabava učil osnovnih šol
v višini
1.795,1 milijonov tolarjev,

Pri predvidenem novem zadolževanju v letu 1997 bo prišlo do
plačila stroškov iz naslova izdaje nemške obveznice, slovenske
obveznice in dveh domačih posojil.

poročevalec, št. 42
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917.080 SIT
94.910 SIT
114.700 SIT
68.950 SIT
294.360 SIT

podlagi pravnomočnih sodb in na podlagi izvensodnih poravnav,
ki jih sklene Vlada RS. V letu 1996 je bilo realiziranih 670 mio SIT
izplačil, vendar pa v naslednjih letih predvidevamo izrazit porast
realizacije na tej postavki, če ne bodo sprejete spremembe zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij oziroma ne bo ustreznejšega
pristopa države v postopkih, ki tečejo pri sodiščih.
Zaradi varčevalnih ukrepov smo na postavki planirali minimalna
sredstva samo za sedaj znane zadeve, ki bodo v letu 1997
nedvoumno zapadle v izplačilo.

341.518.000 SIT

Po do sedaj ugotovljenih obveznostih je moč pričakovati v
naslednjih letih (lahko tudi še v letu 1997) najmanj zahtevke v
naslednji višini:

Stroški pri izdaji teh vrednostnih papirjev bodo naslednji:
DEM BOND
SLO BOND (1 leto)
SLO BOND (3 leta)
Dva domača kredita
Provizija BS, stroški rating agencij, KDD, borza
7610 - Odškodnine po sodnih sklepih
1997

Na postavki so planirana sredstva za izplačila odškodnin na

obveznost do:

zadeva:

l

Petrol - Zemeljski plin
Ljubljana, d.o.o.

povrnitev škode zaradi neodobrene cene
plina v letu 1992 (Geoplin)

2

Ministrstvo za notranje zadeve

izvensodne poravnave

300.000.000

3

Stanovanjski sklad

240.000.000

4

zncs"

za kupnine od prodanih vojaških in
carinskih stanovanj
r
vračanje premoženja

5

Razno

znesek
2.500.000.000

5.000.000.000
360.000.000

SKUPAJ:

8.400.000.000

•Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS, št. 17/78...)
1.) Geoplin - Znesek, razviden iz tabele, se nanaša samo na
pravdo, ki jo je Republika Slovenija že izgubila. Ta znesek vsebuje
glavnico in obračunane zakonite zamudne obresti do 31. 01.1997.

Do sedaj je bilo vloženih 919 zahtevkov za varstvo pravic v
omenjeni zadevi, 134 zahtevkov je že rešenih. Sodimo, da je
primerno, da vlada sklene izvensodne poravnave.

Proti državi sta bili vloženi dve tožbi v zvezi s povrnitvijo škode
zaradi neodobrene cene plina v letu 1992, od katerih je prva
dobljena po vsebini in višini, druga po vsebini, medtem ko bo
višina določena po pridobitvi izvedenskega mnenja. Če bo sodišče
tudi v drugem primeru določilo višino škode na enaki osnovi kot
prvič, bo dolg države znašal skupaj z obrestmi in revalorizacijo
cca 6.240.000.000,00 SIT (cca 40 mio dolarjev).

3.) Stanovanjski sklad Republike Slovenije terja na podlagi 130.
člena Stanovanjskega zakona in v povezavi z 12. členom Zakona
o slovenskem odškodninskem skladu svoj delež od plačanih
kupnin za vojaška in carinska stanovanja v preteklih letih.
Navedeni znesek v tabeli vsebuje dejanski dolg Republike
Slovenije do Stanovanjskega sklada.
4.) Vračanje zaplenjenega premoženja in plačevanje odškodnin
temelji na 145. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in
na postopkih, ki se vodijo po določbi 538. člena Zakona o
kazenskem postopku. Znesek iz tabele temelji na prvi oceni
vloženih zahtevkov (ki jih je po tej oceni 191) za vračilo
zaplenjenega premoženja, proti Republiki Sloveniji in ne vsebuje
zahtevkov vloženih proti občinam.

2.) Ministrstvo za notranje zadeve predlaga sklenitev izvensodnih
poravnav z delavci, ki so bili poslani na mejo z Republiko Hrvaško
v času zaostrenih razmer na meji, v obdobju od 1991 do 1994
Delavcu, ki je bil poslan na teren, pripada terenski dodatek, če
sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče, sicer pa ima
delavec pravico do povračila stroškov za prenočišče in do
dnevnice. Ker se za organizirano prehrano šteje, če imajo delavci
možnost zaužiti topli obrok po ustrezno nižji ceni v obratu družbene
prehrane organizacijske enote, v kateri delajo, ali v ustreznem
gostinskem obratu, je eden izmed omenjenih delavcev, ker temu
ni bilo tako, vložil tožbo na sodišču, kjer je sodišče ugotovilo, da
v času napotitve na teren ni bila organizirana prehrana in zato
odločilo, da delavcu za to obdobje pripada razlika med dnevnico
in že izplačanim terenskim dodatkom.

Na podlagi te prve ocene (podlaga je Informacija o problematiki
vračanja zaplenjenega premoženja... z dne 29. 11. 1996, ki jo je
sprejela Vlada Republike Slovenije v sklepu št. 461-01/93-2/10-8
z dne 19. 12. 1997) znaša višina vtoževanih odškodnin zaradi
izgubljenega dobička do 10. 10.1996 - 24.589.717.528,00 SIT in
ovrednotena višina zaplenjenega premoženja 9.440.013.856,00
SIT.

Na podlagi te dobljene tožbe so tudi drugi napoteni policisti začeli
vlagati zahtevke za izplačilo razlike, večinoma sicer kot zahtevek
za varstvo pravic pri svojem delodajalcu, nekaj pa jih je bilo vloženih
na sodišče predvsem zaradi zavarovanja terjatev pred zastaranjem.
19. avgust 1997

Na podlagi konkretnih podatkov pridobljenih s strani sodišč znašajo
zahtevki v samo v 10 primerih že več kot 18.000.000.000,00 SIT
(ocena zaplenjenega premoženja in izgubljenega dobička) ob
tem, da vrednost delnic in nepremičnin še ni izračunana.
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št. 5/96). Pri izdaji zakladnih menic in pri ostalem kratkoročnem
zadolževanju bodo nastajali različni stroški kot so: stroški
oglaševanja, KDD, stroški pooblaščenih vpisnikov, provizije,
stroški market makerjev itd. Navedeni stroški se bodo plačevali
iz te postavke.
Pri izdaji zakladnih menic bo nastal v letu 1997 tudi enkraten
strošek projekta razvoja denarnega trga v okvirni vrednosti 2
mio SIT, pri katerem bodo sodelovale banke kot svetovalke
ozirama kot nosilke projekta. Cilj razvoja denarnega trga je razviti
kvalitetne vire in instrumente za uravnavanje likvidnosti državnega
proračuna.

Po zadnjih informacijah je število vloženih zahtevkov še naraslo.
Predvideva se, da se bo že omenjena skupna višina vtoževanih
zneskov zvišala za najmanj 20 %.
5.) Razno: vsebuje predvidevanje o izplačilih na podlagi
pravnomočnih sodnih odločb in izvensodnih poravnav v zadevah
odpravnin, razlik plač, drugih odškodnin itd., izdelano na podlagi
lanskoletne realizacije te proračunske postavke.
7654 - Stroški plačilnega prometa
1997

62.000.000 SIT
8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS)

Na postavki so predvidena sredstva, potrebna za plačilo izvajanja
storitev plačilnega prometa bodisi v Agenciji za plačilni promet,
Banki Slovenije, tujih in domačih poslovnih bankah.

1997

Vlada Republike Slovenije je na svoji 215. seji dne 3. oktobra 1996
obravnavala izhodišča za pripravo strategije Mednarodne banke
za obnovo in razvoj za Slovenijo in v zvezi s tem sprejela sklep št.
430-03/93-6/28-8, s katerim je sprejela predlagana izhodišča.
Strategija je zdaj dokončno dogovorjena, predlog za obravnavo
pa je v pripravi. Strategija predvideva sofinanciranje tehnične
pomoči in v ta namen ustanovitev sklada (t.i. Trust Fund) v
katerega bo RS prispevala sredstva v višini 1 mio USD oziroma
157.000.000 SIT. Iz teh sredstev se bodo financirali domači
strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri pripravi skupnih projektov, ki
jih bosta financirali Svetovna banka in Republika Slovenija na
naslednjih področjih:

Pravna osnova za planiranje navedenih stroškov je v Zakonu o
Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji za plačilni promet, nadziranje
in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 78/96) ter v Zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 5/96).
Ker daje Vlada RS, v skladu z 68. členom zgoraj navedenega
zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, soglasje
k tarifi agencije, bomo preko predstavnikov v svetu agencije
poiskušali doseči nižjo tarifo za stroške plačilnega prometa za
proračun in proračunske uporabnike. Dogovarjanja so v teku.
Za leto 1997 je planiran obseg-sredstev za bančne provizije in
stroške plačilnega prometa v višini 62 mio SIT, predvsem na
osnovi realizirane provizije v letu 1996 in v šestih mesecih leta
1997.

- prestrukturiranje javnih financ in povečanje domačih prihrankov,
- dokončanje sistema preobrazbe gospodarstva.
V okviru tega skupnega projekta je Vlada RS na 9. seji dne 24. 4.
1997 potrdila projekt "Svetovalna pomoč Foreign Investment
Advisori Service (FIAS) pri privatnih vlaganjih v infrastrukturo v
Republiki Sloveniji ".
Vrednost projekta znaša 148.900 USD oziroma 23.400.000 SIT
in vključuje stroške misije FIAS v Ljubljano, stroške potovanj
ekspertov ter stroške dela in ostale stroške (poštnine, telefon,
tiskanje,..). Svetovna banka bo financirala 50 % vrednosti projekta
v obliki nepovratne tehnične pomoči, ostalih 50 % oziroma
11.700.000 SIT pa mora zagotoviti RS iz proračuna.
Zaradi varčevalnih ukrepov smo v letu 1997 planirali finančna
sredstva samo za projekt FIAS.

8693 - Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino
1997

35.000.000 SIT

Sredstva na postavki v višini 35 mio SIT so predvidena za stroške
tožb, ki se v tujini vodijo zoper Republiko Slovenijo.
Pravna osnova : Pogodba med RS, BS v imenu toženih strank z
odvetniško pisarno Herbert & Smith, Dogovor o skupnem nastopu
v sodnem postopku in v zvezi z njim pred londonskim sodiščem
med RS, BS, NLB, d. d., NKBM, d. d., LB, d. d., KBM d. d. RS je v
postopku pred londonskim sodiščem kot ena izmed strank, tožena
v zvezi z izvedeno transakcijo za prevzem dolga do ICC po NFA.
Pred londonskim sodiščem nas zastopa angleška pravna pisarna
Herbert & Smith, ki je bila v skladu s postopkom izbrana za
nuđenje strokovnih storitev s področja angleške zakonodaje.

4622 - Investicije v informacijski sistem
1997

Program obravnava projekte, ki so že v izvajanju in se dopoljujejo.
Odločitve o dopolnitvah in novih projektih sprejema Strateški svet
Ministrstva za finance za informacijsko tehnologijo in organizacijo.
Program informatizacije za obe leti obravnava projekte in sredstva
za naslednje organizacijske enote oziroma upravne organe:
- Ministrstvo za finance,
- Davčna uprava Republike Slovenije,
- Carinska uprava Republike Slovenije,
- Devizni inšpektorat,
- Urad za preprečevanje pranja denarja,
- Urad za zavarovalni nadzor,
- Urad za nadzor prirejanja iger na srečo.

8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev
5.000.000 SIT

Ministrstvo za finance ureja tekočo likvidnost proračuna z
dolgoročnim in kratkoročnim zadolževanjem. Zakonska osnova
za najemanje kreditov je podana v 44. členu ZlPra (Uradni list RS,
poročevalec, št. 42

412.558.000 SIT

Na tej postavki so predvidena sredstva za razvoj in dopolnjevanje
informacijskega sistema Ministrstva za finance tako na področju
računalniške, komunikacijske in programske opreme.

Pravna osnova : Pogodba med RS, BS v imenu toženih strank z
odvetniško pisarno Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Dogovor
o skupnem nastopu v sodnem postopku in v zvezi z njim pred
newyorškim sodiščem med RS, BS, NLB, d. d., NKBM, d. d., LB,
d.d„ KBM, d. d.
RS je v postopku pred newyorškim sodiščem kot ena izmed
strank, tožena v zvezi z izvedeno transakcijo za prevzem dolga
do ICC po NFA (tožba ciprske firme Yucyco). Pred newyorškim
sodiščem nas zastopa ameriška pravna pisarna Cleary, Gottlieb,
Steen & Hamilton, ki je bila v skladu s postopkom izbrana za
nuđenje strokovnih storitev s področja ameriške zakonodaje.

1997

11.700.000 SIT

Glavni projekti v ministrstvu za finance so naslednji:
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ministrstva,
- Posodobitev poslovanja s prehodom na novo opremo na
izpostavah in uradih,
- Razvijanje novih aplikativnih rešitev na različnih področjih,
- Vzdrževanje obstoječih sistemov in nadaljevanje začetih
projektov,
- Uvajanje "VVarehouse" pristopa in analitskih metod nadzora,
- Izobraževanje uporabnikov za standardne in aplikativne
programske rešitve,
- Posodobitev poslovanja z zamenjavo strojne in programske
opreme.

- Realizacija prvih faz načrta strateškega razvoja informacijskega
sistema ministrstva,
- informatiziranje računovodstva države in izboljšanje informatike
za uporabnike proračuna,
- Posodabljanje poslovanja z uvajanjem računalniškega
spremljanja poslovanja z uporabo razpoložljivih baz podatkov v
lokalnih omrežjih in preko sistema hitrih komunikacij,
- Uvajanje v uporabo komercialnih baz podatkov, razpoložljivih v
državi in izven,
- Izdelava in uvajanje standardiziranih postopkovnih rešitev za
prenos, zbiranje in posredovanje podatkov, ki so v pristojnosti

19. avgust 1997
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V tabeli so podrobno predstavljene dopolnitve obstoječih projektov in novi projekti:
Oznaka
projektov

v mio SIT
Vred.
za
1997

Naziv

1

MF-01

Razvoj D IS

7.43

2

MF-01

Implementacija strategije na MF

1.86

J

MF-02

Predobremenitve proračuna

6.19

4

MF-03

Manjkajoče licence RDDB ORACLE

6.19

5

MF-03

Strojna oprema za MFERAC in dopolnitve

68.76

6

MF-03

Programska oprema MFERAC

99.11

7

MF-04

Pisarniško poslovanje in Office orodja

4.96

8

MF-05

Intranet v MF

7.43

9

MF-06

Orodja za pregl. podatkov INFOKLEP, INFOLIT,
rus

1.86

10

MF-07

Licence za razvojna orodja

7.43

11

MF-07

Dodatna strojna in programska oprema za razvoj

6.19

12

MF-07

Licence za standardno programsko opremo Win

1.86

13

MF-08

Izdelava nove programske rešitve za UPPD

0

14

MF-09

Izdela rešitve za nadzor UNPIS

0

15

MF-10

Plačilni promet

0

16

MFDUCU-01

Zamenjava amortizirane in nedelujoče stroj, opreme
na DURS in CtJRS

17

MFDUCU-02

Nabava strežnikov m PC za DLUS in CURS

18

MFDUCU-02

Nove rešitve za DIS

19

MFDUCU-03

Postavitev in zamenjava lokalnih omrežij na DURS
in CURS

20

MFDURS-01

Davčni postopek

21

MFCURS-01

Nove rešitve za C IS

100.35

0

37.17

6.19

412.56

SKUPAJ
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mednarodnih finančnih institucij:
1. Medameriška razvojna banka - IDB (Pravna osnova: Zakon o
članstvu R Slovenije v Medameriški razvojni banki, UL RS, št. 57/93):
Pričakujemo vplačilo v znesku 143.662 USD (ok. 22.56 mio SIT).
Iz naslova 7. povečanja kapitala te banke zapade v plačilo 18.554
USD, medtem ko iz naslova 8. povečanja kapitala zapade v
plačilo 125.108 USD.
2. Sklad za socialni razvoj sveta Evrope (Pravna osnova: Sklep
Vlade RS št. 430-03/93-3/1-8, sprejet na 61. seji, dne 23. 12.
1993):
Prvotno je bilo predvideno, da bomo vplačali kapitalski vložek v
štirih obrokih po 305.062 ECU. Na osnovi sklepa Vlade RS smo
se v postopku včlanjevanja dogovorili za finančno ugodnejše
pogoje plačila. Po teh pogojih moramo v letu 1997 vplačati v Sklad
še zadnji obrok v znesku 125.100 ECU (ok. 22.58 mio SIT).
3. Evropska banka za obnovo in razvoj - EBRD (Pravna osnova:
Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke
za obnovo in razvoj, UL RS št. 4/93, Sklep Vlade RS, št. 430-03/
93-3/22-8, sprejet na 151. seji, dne 29. 06. 1995):
V letu 1997 zapade v plačilo 1.000.000 ECU (oz. okoli 180.50 mio
SIT) rednega kapitala.

Razlogi za povečanje sredstev za investicije v razvoj
informacijskega sistema ministrstva so naslednji:
- uvajanje sodobnih programskih rešitev, ki bodo povečale
konsistentnost in razpoložljivost informacij,
- z intezivnejšim investiranjem v strojno opremo se bo povečal
krog uporabnikov programskih rešitev,
- poenotenje okolij bo znižalo stroške delovanja organizacijskih
enot,
- investiranje v varnostne sisteme bo povečalo zanesljivost
informacij.
Zaradi nezadostnega financiranja v preteklih letih v krajšem
obdobju ni mogoče nadoknaditi zamujeno, zato tudi ni mogoče
izdatnejše investiranje v enem letu. Investicije bo potrebno v
naslednjih letih vezati na projekte, ki morajo imeti realne pogoje
za realizacijo. Zaradi nezadostnega investiranja tudi ni mogoče
zaključiti začetih projektov, kar povzroča dodatne stroške pri
vzdrževanju.
Ker do izdelave dosedanjih predlogov ni bil jasnen potek projekta
novega davka na dodano vrednost, nismo vključevali sredstev
za informacijsko tehnologijo. Kljub številnim nejasnostim
ocenjujemo, da bo potrebno zagotoviti za izdelavo programa,
inštalacije in zagon sistema ter ustrezno strojno opremo od 450
do 500 miljonov SIT za prvo leto delovanja.

7640 - Rezerva Republike Slovenije
1997

8763 - Lastna udeležba - PHARE
1997

Pri sredstvih za stalno proračunsko rezervo smo upoštevali
predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne
pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč, po katerem je
potrebno v državnem proračunu zagotoviti sredstva državne
pomoči, ki ne smejo biti manjša od 0,1 % ocenjenega BDP v RS
za posamezno leto. Pri tem smo za leto 1997 upoštevali, da je bilo
na računu rezerve v začetku leta 800 mio SIT, kot prenos iz
preteklega leta, tako da naj bi s proračunom za leto 1997 zagotovili
le manjkajoča sredstva.

1.000.000 SIT

V skladu z navodilom o donacijah so na postavki planirana sredstva
za lastno udeležbo pri investicijah, ki so financirane iz sredstev
PHARE. V letu 1997 je predvideno, do bomo iz sredstev Phare
programa nabavili računalniško in biro opremo za Centralno
finančno in pogodbeno enoto (CFU) ter programsko in
računalniško opremo za informatizacijo Informacijsko knjižničnega
oddelka. Lastna udeležba na postavki se nanaša v pretežni meri
na plačilo prometnega davka, ki ga je potrebno plačati pri nabavi
opreme in ni zajet v sredstvih Phare programa.

7608 - Tekoča proračunska rezerva
1997

21.450.000.000 SIT

Planirana sredstva na tej postavki so predvidena na osnovi zakona
o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93). V okviru
sredstev za leto 1997 upoštevamo, da je vlada predlagala
poseben zakon o zagotovitvi sredstev za delno obnovo uničenih
in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in lokalnih cest
v letu 1997, s katerim prerazporeja del sredstev t. i. "bencinskega
tolarja". Pri višini sredstev za leto 1997 izhajamo tudi iz opredelitve,
da je potrebno v letošnjem letu zagotoviti znesek, ki izhaja iz
plana razvoja in finančnega načrta DARS za leto 1997, ki ga je
potrdila vlada dne 17. 7. 1997.

8684 - Intervencije na trgu vrednostnih papirjev
1997

6620 - Glavnica - RS 1
1997

4.684.559.000 SIT

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
daje 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. Zadnja obveznost zapade 31.12.1997.

8687 - Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov
220.695.000 SIT

V letu 1997 zapadejo v plačilo kapitalske vloge naslednjih
19. avgust 1997

10.000.000 SIT

Vrednost postavke je zgolj ocena, saj je poraba odvisna od
trenutnih situacij na trgu vrednostnih papirjev.

Za leto 1997 že upoštevamo, da v znesek namenjen za izgradnjo
avtocest ne more biti več opredeljen v odstotku od maloprodajne
cene naftnih derivatov, saj bo cene le teh potrebno v naslednjih
letih ustrezno realno povečevati in jih postopno približati cenam v
drugih evropskih državah - tako zaradi proračunskih zahtev po
dodatnih virih kot tudi zaradi smotrnejšega odnosa do energentov.

1997

71.849.000 SIT

Obseg tekoče proračunske rezerve je določen v obsegu, ki naj
bi zadoščal vladi, da normalo izvršuje državni proračun v okviru
pristojnosti, ki so ji dane z zakonom o izvrševanju proračuna. Pri
tem smo upoštevali, da bo proračun sprejet v IV trimesečju, ter
da je zato znesek nepredvidljivih obveznosti manjši kot v preteklih
letih.

4623 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
1997

250.000.000 SIT
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in rezerve izdelkov posebnega namena (Ur. I RS, št. 7/94) je bila
določena višina izdaje v znesku 28 milijonov ECU. Dejansko
izdanih je bilo za 27,6 milijonov ECU obveznic, ki jih je prejelo 19
slovenskih podjetij. Strokovno tehnične naloge v zvezi s pregledom
dokumentacije in oceno njihove utemeljenosti je opravljala Banka
Slovenije.

6621 - Glavnica - RS 3 (Irak)
1997

932.860.000 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 (Ur. I. RS,
št. 55/92).

Obrestna mera za obveznice je 7% letno, glavnica se izplačuje
skladno z amortizacijskim načrtom v januarju in juliju (prvi obrok
15. 7.1995, zadnji obrok 15. 1. 2000).

V skladu z uredba o izdaji obveznic za odkup terjatev do Iraka,
Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet

IZDANE OBVEZNICE ZA ODKUP TERJATEV DO DOLOČENIH
DOLŽNIKOV *
PREJEMNIKI OBVEZNIC
BAČA PODBRDO
IND UPLATI JARŠE
SPLOŠNA PLOVBA PORTOROŽ
PREDILNICA -VED VODE
SWATY MARIBOR
TEKSTILNA TOV. TABOR
TOVARNA SUKAMCEV MB
TEHNOINŽINIRING RADOMLJE
LITOSTROJ LJUBLJANA
TAM MARIBOR
SALONIT ANHOVO
TIBA LJUBLJANA
DEKORATIVNA LJUBLJANA
TKALNICA VIŽMARJE
PREDILNICA LITIJA
RUDNIK MEŽICA
IGO LJUBLJANA
ELEKTROMEDICINA LJUBLJANA
METALNA MARIBOR
PLUT AL LJUBLJANA
SKUPAJ

ZNESEK V ECU
372.000
719.000
7.854.000
263.000
15.000
912.000
540.000
811.000
5.716.000
104.000
453.000
503.000
103.000
445.000
274.000
202.000
0
494.000
4.053.000
3.736.000
27.569 000

ST. POGODBE
1/93-BJ
2/93-3J
3/93-BJ
4/93-BJ
5/93-BJ
6/93-BJ
7/93-BJ
8/93-BJ
9/93-BJ
10/93-BJ
11/93-BJ
12/93-BJ
13/93-BJ
14/93-BJ
15/93-BJ
16/93-BJ
17/93-BJ
18/93-BJ
19/93-BJ
20/93-BJ

Pnkaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

932.860

1998

1.119.116

1999

1.198.832

2000

631.064
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skega leta izkaže le razlika med prihodki in odhodki. Ocenjujemo,
da bo ob koncu leta razlika med prihodki in odhodki iz naslova
kratkoročnega zadolževanja 2 mia SIT.

6622 - Glavnica - RS 4 (devizne vloge - občani)
1997

846.195.000 SIT

6625 - Glavnica - domači krediti

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je zakon o poravnavanju
obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št.7/93), ki
določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno vlogo
izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne
vloge s pripisanimi obrestmi, preračunane v DEM po srednjem
tečaju BS na dan izročitve obveznic. Obveznice se glasijo na
DEM in so izplačljive v konvertibilni valuti po srednjem tečaju BS
na dan dospelosti.

1997

V znesku so planirana odplačila glavnic kreditov domačim
pogodbenim upnikom po seznamu, ki je prikazan v tabeli v
nadaljevanju.
Na osnovi Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v letih 1994 - 2003 (Ur. I . RS.
13/94) je bil najet kredit pri sindikatu bank z agentom Novo
ljubljansko banko, d.d., v znesku USD 15.705.567,00, ter tolarski
krediti pri SKB banki, Novi kreditni banki Maribor, Bank Austria,
LB Koroški banki, LB splošni banki Velenje, Banki Vipa, LB splošni
banki Koper, Gorenjski banki, Societe Generale, Bank Austria, M
banki, A banki in Novi ljubljanski banki v skupnem znesku SIT
14.200.000.000,00. Krediti bodo odplačani do leta 2003.

Uredba o izdaji in uporabi obveznic RS za poravnavo obveznosti
iz neizplačanih deviznih vlog (Ur. I. RS, št. 36/93) določa, da je
velikost izdaje 96,533.000 DEM.
Obresti se izplačujejo v konvertibilni valuti dvakrat letno po fiksni
obrestni meri 5% letno. Porabo predstavlja plačilo glavnice v maju
in novembru skladno z amortizacijskim načrtom, zadnja obveznost
pa zapade 31. 5. 2003.

Obveznost do Nove ljubljanske banke za del dolga Splošne banke
Koper za obveznosti Splošne plovbe Portorož iz naslova
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom v znesku USD 86.333.795,73,
je Republika Slovenija - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
prevzelo na osnovi Zakona o prevzemu dolgov in lastninskem
preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. I. RS 18/95). Isti
zakon je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku
povračila dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki Koper,
po kateri ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke
Koper v višini USD 4.513.800,40. Obveznost, tako do Nove
ljubljanske banke kot tudi do Splošne banke Koper, bo odplačana
v letu 2006.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

846.195

1998

955.687

1999

1.004.068

L 2000

1.054 399

3.455.236.000 SIT

Obveznost Republike Slovenije - Ministrstva za gospodarske
dejavnosti do Nove ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita
za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim finančnim
sporazumom v znesku USD 6.006.860,69, temelji na Zakonu o
določitvi nalog, ki jih od 1.1. 1990 začasno opravljajo organi SIS
(Ur. I. SRS, 42/89) in bo odplačana leta 2006.

6624 - Glavnica - kratkoročno zadolževanje
1997

Zakonska osnova za najetje kredita iz sredstev inozemskega
okvirnega kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v
znesku USD 29.993.768,81 je Zakon o najetju posojila za
odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v letu 1990 (Ur. I.
RS, 26/91). Kredit bo odplačan v letu 2001.

2.000.000.000 SIT

V skladu s 66. čl. ZIPRO se pri kratkoročnem zadolževanju oziroma
izdajanju kratkoročnih vrednostnih papirjev na koncu proračun-

/i n vi

19. avgust 1997
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Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu.
Kratek naziv

Upnik

Sindicir. kred.

Nova LB d.d.

15.705.567

NFA-Spl.
plov.

Nova LB d.d.

SKB

SKB Banka

NKBM

Pog. znesek

Val.

Odplč. glavnice za
1997 v 000 SIT

USD

373.254

9 630.388.885

JPY

946.203

2.500.000.000

SIT

385 753

Nova KB Maribor

500.000.000

SIT

75.734

Bank Austna

Bank Austna

250.000.000

SIT

37.806

ABANKA

ABANKA.

500.000.000

SIT

75.734

Koroška b.

LB Koroška b.

400.000.000

SIT

60.540

LB Velenje

LB SB Velenje

400.000.000

SIT

60.521

Banka VTPA

Banka VIPA

500.000.000

SIT

75.734

Banka Koper

SB Koper

200.000.000

SIT

30.240

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000

SIT

75.734

NKBM

Nova KB Manbor

500.000.000

SIT

52.103

Gorenj, banka

Gorenjska banka

200.000.000

SIT

20.841

SOCIATE
GEN.

Sociate Generale

300.000.000

SIT

31.108

Gorenj, banka

Gorenjska banka

500.000.000

SIT

51.846

NKBM

Nova KB Manbor

500 000 000

SIT

51 846

Bank Austna

Bank Austna

250.000 000

SIT

25.923

LB Velenje

LB SB Velenje

100.000.000

SIT

10.369

SKB

SKB Banka

300.000.000

SIT

31.108

MBANKA

M Banka d.d.

100.000.000

SIT

10.369

ABANKA

ABANKA d.d.

500.000.000

SIT

51.846

NLB

Nova LB d.d.

1.000.000.000

SIT

103.692

Gorenj, banka

Gorenjska banka

1.500.000 000

SIT

155.539

NFA-MGD

Nova LB d.d

6.006.861

USD

71.881

EBRD-E.S.

Nova LB d.d.

29 993.769

USD

571.508

SKUPAJ
poročevalec, št. 42
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pogodbah z Novo Ljubljansko banko, d.d., za izgradnjo
avtocestnega omrežja.
Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Obveznost do Nove ljubljanske banke iz naslova deviznega
kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim
finančnim sporazumom (NFS) v znesku USD 60.214.079,73,
temelji na Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno
opravljajo organi SIS (Ur. I. SRS 42/89). Konec leta 1996 je bil
podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem kreditu za refinanciranje
oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki spreminja pogoje odplačila
kredita, razen za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative
Participation Instruments Exchange Agreement (APIE). Del kredita
v znesku USD 57.364.704,45, ki je predmet Dodatka, bo odplačan
leta 2006, del kredita v skladu z APIE v znesku USD 2.849.375,28,
pa bo odplačan v letu 2008.

Znesek v 000 SIT

1997

3.455.236

1998

4.359.174

1999

4.539.152

2000

4 643.818

Obveznost do Nove ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp v
znesku USD 19.000.000,00 temelji na Ustavnem zakonu za
izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. I. SRS, 32/89).
Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi 1/88, ki
spreminja pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange
Agreement (APIE). Del kredita v znesku US 18.502.163,27, ki je
predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z
APIE v znesku USD 497.836,73, pa bo odplačan v letu 2008.

6626 - Glavnice - domači krediti (avtoceste)
1997

925.878.000 SIT

Na postavki so planirana odplačila glavnic kreditov po kreditnih

Podrobni podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu so v naslednji tabeli.
Pog. znesek

Kratek naziv

Upnik

CITICORP (API)

Nova LB d. d.

SB Koper

Splošna banka Koper

NFA-RUC

Nova LB d.d.

Val.

Odplač glav za 1997 v
000 SIT

497.837

USD

0

377.503.134

JPY

42.232

57 364.704

USD

666.226

1
CITICORP

Nova LB d.d.

18.502.163

USD

217 420

NFA-RUC (API)

Nova LB d.d.

2.849.375

USD

0

SKUPAJ

925 878

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

925 878

1998

1.049.844

1999

1,049.844

2000

1.049844

19. avgust 1997
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6630 - Glavnica železnica - infrastruktura

6629 - Obveznosti po zadolžnici ŽS
1997

1997

943.848.000 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 obresti za kredite, najete doma, za financiranje
železniške infrastrukture.

Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa vlade RS št. 400-04/
97-2 (M) z dne 15. 5.1997 zaradi izpolnitve obveznosti Republike
Slovenije iz zadolžnice, izdane 31. marca 1994 za tranšo B kredita
iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških obveznosti po
pogodbi o dolgoročnem kreditu, sklenjeni med RS in ZZZS.
Ročnost zadolžnice je 5 let; glasi se na znesek 5.122.572.476,12
SIT in se obrestuje po obrestni meri TOM+4%. Obresti se
izplačujejo polletno od 22. 9.1997 do 22. 3. 2002. Na iste plačilne
dneve se plačujejo tudi obroki glavnice v znesku ene desetine
skupnega zneska zadolžnice.

Konec leta 1996 je bil podpisan Dodatek k pogodbi o deviznem
kreditu za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z NFS, ki
spreminja pogoje odplačila kredita, razen za del, ki se nanaša na
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange
Agreement (APIE). Celotna pogodbena obveznost znaša USD
72.165.085,36. Del kredita v znesku USD 71.721.275,64, ki je
predmet Dodatka, bo odplačan leta 2006, del kredita v skladu z
APIE v znesku USD 443.809,72, pa bo odplačan v letu 2008.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

943.348

1998

581.626

1999

581.626

2000

581.626

445.034.000 SIT

Obveznost Slovenskih železnic do Nove ljubljanske banke, d.d., je
nastala na osnovi Pogodbe o prevzemu dolga med Iskro Sistemi,
d.o.o., in Slovenskimi železnicami z dne 16.09.1996 in bo odplačana
v letu 1998. Pogodbena obveznost Slovenskih železnic do Iskre
Sistemi je znašala DEM 7.650.000,00, ob prevzemu dolga je bilo
stanje obveznosti do Nove ljubljanske banke DEM 765.799,98.
Tolarski krediti Slovenskih železnic do Nove ljubljanske banke
bodo odplačani najkasneje do leta 2001.

Podroben prikaz o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu je v tabeli.
Kratek naziv

Upnik

Pog. znesek

NFA-SŽ (API)

Nova LB d.a.

443 809

NLB-SŽ 2942/89B

Nova LB d.d.

2.496 803

SIT

439

NLB-SŽ 2942/89C

Nova LB d.d.

9.261.750

SIT

1 627

NLB-SŽ 2942/89A

Nova LB d.d.

12.557.988

SIT

2.206

NLB-SŽ 3075/90

Nova LB d.d.

72.450.298

SIT

10 399

NLB-SŽ 2904/S8AB

Nova LB d.d.

41.788.592

SIT

874

NLB-SŽ 2848/87

Nova LB d.d.

55.399.017

SIT

14.313

NFA - SŽ

Skup up
(NFA)

71.721.276

USD

USD

Odplač. glav za
1997 v 000 SIT
31.404

375.904

445.034

SKUPAJ
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59/95).
Z zamenjavo obveznic je država prevzela tudi obveznost
predčasnega odkupovanja sanacijskih obveznic s sredstvi,
pridobljenimi z izterjavo prevzetih terjatev. Cilj predčasnega odkupa
obveznic je namenska uporaba izterjatnih terjatev za zmanjšanje
javnega dolga, ki je nastal s sanacijo določenih poslovnih bank.

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
...

|

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

445.034

1998

455.421

1999

441.103

2000

433.021

V ta namen ASBH redno nakazuje v državni proračun sredstva,
ki jih izterja od nekdanjih dolžnikov poslovnih bank v sanaciji.
Izdatki, ki se financirajo s temi prihodki, se izplačujejo iz postavke
8172 - Odkup sanacijskih obveznic.
V skladu z uredbo o izdaji obveznic RS, ki se zamenjajo za
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. RS,
64/95) določi viada RS dan in skupni znesek predčasne izpolnitve
navedenih obveznic.
V letu 1998 je ASBH predvidela predčasen odkup obveznic v
višini 1.000.000.000 SIT, in sicer:
- 770.000.000 SIT iz naslova reprogramiranih obveznostih,
- 200.000.000 SIT iz stečajnih mas podjetij ter
- 30.000.000 SIT iz deležev v dobičku podjetij.

6924 - Glavnica zakladni zapis
1997

1.935.000 SIT

Vlada Republike Slovenije določi dan predčasne izpolnitve
najkasneje 45 dni pred dnem predčasne izpolnitve. Republika
Slovenija predčasno izpolni svoje'obveznosti iz obveznic z
žrebanjem serijskih številk, razen tistih, ki so v lasti ASBH. Izid
žrebanja se objavi v dnevnem časopisju najmanj 30 dni pred
dnevom predčasne izpolnitve.

Na postavki so planirana sredstva za v letu 1997 vnovčene
zakladne zapise.
Zakladni zapis RS je bil izdan na osnovi uredbe o izdajanju
zakladnih zapisov (Ur. I. RS, št. 52/93). Zakladni zapis je bil izdan
z ročnostjo treh let in je zapadel v dokončno plačilo 20. 9. 1996.
Pravice iz zakladnega zapisa zastarajo v treh letih od datuma
dospelosti glavnice in posameznega kupona v plačilo, zato se del
kuponov še vedno vnovčuje Datum dokončnega zastaranja
obveznosti iz tega naslova je 20. 9. 1999.

6640 - Glavnica - tuji krediti
1997

Na osnovi Zakona o najetju kredita za nakup opreme za potrebe
RUZP (Ur. I. RS, 55/92) sta bila najeta kredita pri Kreditanstalt fuer
VViederaufbau, Frankfurt v skupnem znesku DEM 26.095.000,00.
Kredita bosta odplačana do leta 1999.

7264 - Odkup obveznic za izplačane devizne vloge
1997

1.000.606.000 SIT

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakona, ki določata način
urejanja odnosov Republike Slovenije in določenih tujih upnikov v
okviru pogajanj o nasledstvu dolgov nekdanje SFRJ:
- Pariški klutr.

V letošnjem letu je bil odplačan kredit v znesku USD
88.000.000,00, najet pri sindikatu bank z Bayerische Landesbank
kot agentom. Zakonska osnova za najetje kredita je Zakon o
izvrševanju proračuna in o proračunu za leto 1993 (Ur. I. RS
22/93).

zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja
obveznosti iz dvostranskih sporazumov za
prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in
državami članicami Pariškega kluba v obdobju
1984-1988 (Ur. I. RS, Št. 1/96)

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj so bili najeti trije krediti.
Obveznost v višini USD 4.183.864,00 temelji na Zakonu o
članstvu RS v IBRD in bo odplačana v letu 1998. Kredit v znesku
USD 80.000.000,00 je bil najet na osnovi Zakona o najetju posojila
pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur.
I. RS, 46/93), odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova za kredit
v višini DEM 4.600.000,00, je Zakon o najetju posojila pri IBRD za
Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur. I. RS, 44/96).

- Londonski klub: zakon o prevzemu dela dolga po novem
finančnem sporazumu iz leta 1998 in o izdaji
obveznic RS zaradi zamenjave tega dolga
(Ur. I. RS, št. 14/96)

Kredit v višini USD 30.000.000,00, najet pri Evropski banki za
obnovo in razvoj, temelji na Zakonu o najetju kredita pri EBRD za
prenovo magistralnih cest in bo odplačan v letu 2009.

Zakona sta vzpostavila tudi notranje odnose Republike Slovenije
z nekdanjimi dolžniki do tujine. V tem okviru je A Banka prevzela
določen del obveznosti do Republike Slovenije na način, ki je
predvideval tudi predčasni odkup obveznic za izplačane devizne
vloge v posesti A Banke. V letošnjem letu se iz tega naslova
predvideva predčasni odkup obveznic v višini 1 milijarde SIT.

Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in
1995 (Ur. I. RS, 26/94) so bili najeti krediti pri sindikatu bank z
Deutsche Bank Luxembourg kot agentom v višini USD
75.000.000,00, sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot
agentom v višini USD 60.000.000,00 ter pri Sumitomo Bank Limited, London v višini USD 60.000.000,00.

8172 - Odkup sanacijskih obveznic
1997

2.000.000.000 SIT

Na osnovi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih projektov obrambnih sil v RS v letih 1994-2003 (Ur. I.
RS, 13/94), pa so najeti krediti pri Export Development Corporation, Ottavva v znesku USD 23.088.886,00, Union Bank of Svvitzerland v znesku CHF 10.612.411,00 ter pri Bankgesellschaft
Berlin v znesku DEM 60.000.000,00.

Leta 1995 je bila opravljena zamenjava obveznic Agencije RS za
sanacijo bank in hranilnic (ASBH) za obveznice Republike
Slovenije na osnovi zakona o zamenjavi obveznic RS za
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. I. RS, št.
19. avgust 1997

7.036.143.000 SIT
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Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu dolga.
Naziv kredita

Upnik

KFVV-radar

Kreditanstalt F.

18.054.000

DEM

335.1 1 1

KFW-radar

Kreditanstalt F

8.041.000

DEM

148.145

BLB

Skup.upnikov

88.000 000

USD

0

EBRDEFSAL

IBRD

80.000.000

USD

0

EBRD 193

EBRD

30.000 000

USD

0

EBRD-GIS

IBRD

4.600.000

DEM

0

EDC

Export Devel. Corp.

23.088.886

USD

2.797.945

Sind. kred.
DBL

Deutsche Bank

75.000.000

USD

3.326.150

UBS

Union Bank of Switz.

10.612.411

CHF

227.511

BLB-sept 95

Baver Landesb.

60.000.000

USD

0

S UMITO M
0

Sumitomo Bank

60.000.000

USD

0

EBRD-SAL1

IBRD

4.183.864

USD

201.281

BGBAG

Bankgeselschaft B.

60.000.000

DEM

0

Pog. znesek

SKUPAJ

Val

Odpl. glav za
1997 v 000 SIT

7.036.143

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

7.036.143

1998

5.432.922

1999

6.235.220

2000

2.500.070
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- Nafta Lendava:

6641 - Glavnica - sukcesija SFRJ

Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih
dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe (New Financing Agreement, NFA), ki vključuje solidarnostno klavzulo.
Če bi slovenski dolžniki ostali zavezani po navedeni pogodbi, bi
imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost pogodbe, ki je
v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde USD (vključno
z dospelimi in neplačanimi obveznostmi).

9.077.597.000 SIT

1997

Postavka vsebuje oceno odplačila glavnic, ki bodo v letu 1997
dospele iz naslova dolgov, prevzetih v dvostranskih pogajanjih s:
(a) konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe,
imenovane novi finančni sporazum, ki ga je leta 1988 sklenila s
konzorcijem komercialnih bank skupina poslovnih bank na čelu z
Narodno banko Jugoslavije v višini 4,2 milijarde SIT (za omenjeni
sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega
angleškega naziva: New Financing Agreement).
(b) šestnajstimi državami članicami Pariškega kluba (Avstrijo,
Belgijo, Dansko, Francijo, Italijo, Japonsko, Kanado, Kuvajtom,
Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Švedsko, Veliko Britanijo,
Španijo, Švico in Združenimi državami Amerike) v višini 2,2 milijarde
SIT.

Do sedaj so bili ratificirani štirje bilateralni sporazumi z državami
članicami Pariškega kluba: Združenimi državami Amerike, Zvezno
republiko Nemčijo, Švedsko in Republiko Francijo.
V primeru sporazuma z ZDA je RS prevzela poroštveno
obveznost, dolžnik pa je ostala Nova LB. Iz tega naslova ne
predvidevamo proračunskih obremenitev. Z nemškim sporazumom je država sicer prevzela za 142 milijonov USD nealociranih
obveznosti, občuten del le-teh pa je odplačala že do konca 1996.
Tako je stanje teh obveznosti konec leta 1996 znašalo še 87
milijonov USD. Po sporazumu s Francijo je država prevzela za 32
milijonov USD obveznosti iz naslova alociranega dolga, prav toliko
pa je je znašala obveznost države iz tega naslova tudi konec leta
1996. V tem primeru je treba poudariti, da se odplačilo teh
obveznosti ne financira z rednimi proračunskimi prihodki. Ker gre
v celoti za alocirani dolg, sredstva za odplačevanje obveznosti
zagotavljajo nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka,
Nova kreditna banka Maribor, A banke in Nafte Lendava. Tudi v
primeru sporazuma s Švedsko je RS sicer prevzela dolg v višini
7 milijonov USD, kljub temu pa iz tega naslova ne predvidevamo
proračunskih obremenitev, saj gre v celoti za alociran dolg,
sredstva za njihovo odplačilo pa zagotavljajo nekdanji dolžniki do
tujine.

V letu 1996 je Državni zbor sprejel zakona, ki določata način
urejanja odnosov Republike Slovenije z navedenimi upniki:
- Londonski klub: zakon o prevzemu dela dolga po novem
finančnem sporazumu iz leta 1998 in o izdaji
obveznic RS zaradi zamenjave tega dolga
(Ur. I. RS, št. 14/96)
- Pariški klub-.

3.212.366 DEM in 8.188.288 USD

zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja
obveznosti iz dvostranskih sporazumov za
prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in
državami članicami Pariškega kluba v obdobju
1984-1988 (Ur. I. RS, št. 1/96)

V tej postavki so letos predvidena tudi plačila glavnic iz naslova
obveznosti, prevzetih z ratifikacijami, do katerih bo predvidoma
prišlo v letu 1997: Japonska in Norveška. Ocena zneskov dolgov,
ki jih bo RS prevzela z novimi sporazumi, znaša:

V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom
komercialnih upnikov nekdanje SFRJ in na tej osnovi izdala za
812 milijonov USD obveznic (646,2 milijona USD in 255,5 milijona
DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do
Londonskega kluba se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na
649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila dela obveznic,
financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v višini 125
milijonov USD njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega
obroka glavnice v višini 37 milijonov USD.

v USD
Japonska
Norveška
SKUPAJ

Alocirani dolg
343.320

Nealocirani dolg
6.900.000
954.412

Zakonska osnova
NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812.057.526,59
USD. Izdane so bile v dveh serijah in v vsaki seriji v dveh valutah:

Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado RS
in Vlado R Francije o prevzemu zunanjih
dolgov nekdanje SFRJ
Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ
in Italijo o dokončni ureditvi vseh vzaj. obv.
iz 4.čl.pog.iz Osima 10.11.75
Zakon o prevzemu dela dolga po NFA sporazumu
iz leta 1988 in o izdaji obveznic RS zaradi
zamenjave tega dolga (ZPDNFS)
Zakon o ratifikaciji sporazuma
med vlado RS in Vlado ZRN o prevzemu
zunanjih dolgov nekdanje SFRJ

- Serija 1/DEM je bila izdana v višini 161.674.000,00 DEM,
- Serija 2/DEM v višini 93.814.000,00 DEM,
- Serija 1/USD v višini 426.272.000,00 USD in
- Serija 2/USD v višini 219.895.000,00 USD.
V postavki je zajeta neto obveznost do tujine, saj bodo ustrezni
del sredstev za odplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovaljali
nekdanji dolžniki do tujine: Nova Ljubljanska banka, Nova kreditna
banka Maribor, A banke in Nafte Lendava. Ob izdaji obveznic so
terjatve RS do nekdanjih dolžnikov znašale:
- A Banka:
- NKBM:
- NLB:

19. avgust 1997

668.807 DEM in 1.725.333 USD
265.291 DEM in 711.520 USD
109.752.727 DEM in 285.884.768 USD

Skupaj
6.900.000
1.297.732
103.197.732
Ur. I.
št.

Ur. I.
leto

12

96

7

85

14

96

44

96

Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu so v tabeli.
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Naziv kredita

Upnik

Japon.-nealoc.

Eport Imp. Bank J

6.900.000 USD

742.948

Francija-Nafta Lend.

Banque de France

7 873.515 FRF

731.224

NFA obv.(s. 1/USD)

Kreditori po NFA

426.272.000 USD

2.835.490

NFA obv.(s.2/DEM)

Kreditor]i po NFA

93.814.000 DEM

694.728

NFA obv.(s. 2/USD)

Kreditorji po NFA

219.895.000 USD

897.494

NFA obv.(s.
1/DEM)

Kreditori po NFA

161.674.000 DEM

535 154

Nemčija-energ.mr.

ZRN-Kapitalhilfe

47.051.251 DEM

466.808

Nemčija-blag.pom.II

ZRN-Kapitalhiife

47.051.251 DEM

466.808

Nemčija-reprog. 8688 transa I

ZRN-Kapitalhilfe

6.855.371 DEM

62.631

Nemčija-reprog. 8688 transa II

ZRN-Kapitalhilfe

5.527.466 DEM

51.578

Nemčija-blag.pom.I

ZRN-Kapitalhilfe

32.970.621 DEM

355.841

Nemčija-reprog. II

ZRN-Kapitalhilfe

6.452.336 DEM

77.369

Nemčija-kimng

ZRN-Kapitalhilfe

3 .400 320 DEM

43.281

Nemčija-reprog. 8889

ZRN-Kapitalhilfe

18.698.099 DEM

390.964

Pog. znesek v valuti

Rimski sporazum
SKUPAJ

Odpl. glav. za
1997 v 000 SIT

725.279
9.077 597

, _

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

9.077.597

1998

21.751.074

1999

14.848.174

2000

11 507.097
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Gre za kredite, najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
v skupnem znesku USD 36.528.965,00 ter Evropski investicijski
banki v skupnem znesku ECU 151.639.000,00. Zakonska osnova
je Zakon o določitvi nalog, ki jih od 11. 1. 1990 opravljajo organi
SIS (Ur. I. SRS, 42/89).

6642 - Glavnica - avtoceste
1997

1.934.598.000 SIT

Na postavki so planirana odplačila glavnic po sklenjenih kreditnih
pogodbah z mednarodnimi finančnimi institucijami pred letom 1992
za izgradnjo avtocestnega omrežja.

Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu glavnice.
Naziv kredita

Upnik

Pog. znesek v
valuti

EBRD 1143-RUC

LBRDWashmg.

10.993.771 USD

165.968

EEB 1.6278-RUC

EEB Luxemb.

13.670.000 ECU

148.862

EIB 1.6288-RUC

EEB Luxemb.

26.530.000 ECU

287.168

IBRD 2715-RUC

EBRDWashing.

25.035.194 USD

328.215

EBRD 2715-RUC

EBRDWashing.

500.000 USD

6.487

EIB 1.3479-RUC

EEB Luxemb.

45.000.000 ECU

420.239

EEB 1.3642-RUC

EEB Luxemb.

43.667.000 ECU

409.857

EIB 1.4553-RUC

EEB Luxemb.

22.772.000 ECU

167.802

Odpl. glav. za
1997 v 000 SIT

SKUPAJ

1.934.598

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.934.598

1998

2.160.724

1999

2.215.724

2000

2.380.465

6643 - Glavnica železnica - prometna dejavnost

odplačuje v celotnem znesku ob zapadlosti.

1997

Krediti do Nove ljubljanske banke iz naslova obveznosti do Banque
de France in Eximbanke bodo odplačani do leta 1998.

1.177.230.000 SIT

V skladu z Zakonom o poravnavi obveznosti Slovenskih železnic
na področju prometnih storitev (Ur. I . RS, št. 37/95) se iz te
postavke plačujejo obveznosti Slovenskih železnic iz naslova
glavnic domačih in tujih kreditov, najetih za financiranje prometne
dejavnosti.

V letu 1997 bosta odplačana tudi oba tolarska kredita, najeta pri
Novi ljubljanski banki.
Del obvezndsti do Nove ljubljanske banke po pogodbi o deviznem
kreditu za refuinanciranje in reprogramiranje v skladu z Novim
finančnim sporazumom z dne 20. 9. 1998, je namenjen za
financiranje prometne dejavnosti Slovenskih železnic.

Za financiranje prometne dejavnosti imajo Slovenske železnice v
tujini najetih pet kreditov pri Eurofimi. Glavnica se pri teh kreditih

19. avgust 1997
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Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu glavnice.
Naziv kredita

Upnik

Banque de France

Banque de France

18.954.200 FRF

257.578

EURO F Ev LA
1812/87

EUROFBvIA

5.000.000 DEM

48.632

Banque de France

Banque de France

22.882.976 FRF

123.338

Banque de France

Banque de France

8.950.675 FRF

24 122

NLB SŽ 2737/86A

Nova LB d.d.

1.946.299 SIT

181.575

EUROFEV1A
1818/87

EUROFIMA

5.000.000 DEM

185

NFA-SŽ

Skup. upnikov po
NFA

71.721.276 USD

456.914

NLB-SŽ 33/R

Banque de France

12.306 612 FRF

84.886

Pog. znesek v
valuti

SKUPAJ

Odpl. glav. za
1997 v 000 SIT

1.177.230

Prikaz obveznosti za plačilo do leta 2000.
Leto

Znesek v 000 SIT

1997

1.177.230

1998

1.212.219

1999

497.737

2000

1.091.077

6644 - Glavnica železnica - infrastruktura
1997

železniške infrastrukture.
3.322.964.000 SIT

Pri Evropski investicijski banki so Slovenske železnice najela
dva kredita v skupni vrednosti ECU 32.590.000,00, pri Svetovni
banki za obnovo in razvoj pa kredit v vrednosti USD 11.362.785,00.

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

poročevalec, št. 42

Kot plačilo iz te postavke smo ocenili zneske na osnovi Informacije
o nerazrešenih finančnih obveznostih in načrtovanih sredstvih
Slovenskih železnic iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997.
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Podatki o upnikih, pogodbenem znesku in odplačilu giavnice.
Pog. znesek v valuti

Odpl. glav. za
1997 v 000 SIT

Naziv kredita

Upnik

SŽ-naknadno

Nova LB d. d.

2.602.242 SIT

2.602.242

EEB-SŽ

EEB Luxemb.

16.590.000 ECU

189.377

IBRD-SŽ

IBRD Washing.

11.362.785 USD

161.329

EUROFIMA

EUROFIMA

3 000.000 DEM

225.158

EEB-SŽ

EEB Luxemb.

16.000.000 ECU

144.357
3.322.964

SKUPAJ
Pnkaz obveznosti za plačiio do leta 2000.

Leto

Znesek v 000 SIT

1997

3.322.964

1998

556.698

1999

517.957

2000

474.624

1612 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

o davčni službi preidejo v Davčno upravo najkasneje do
31.12.1997.

I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE

Dne 9. maja 1996 je Vlada RS sprejela sklep o dodelitvi
nepremičnega in premičnega premoženja (prostori, oprema
prostorov in delovna sredstva ter drugo premoženje), s katerim
je upravljala in ga uporabljala APPNI za opravljanje nalog nadzora
in drugih spremljajočih nalog, v uporabo Davčni upravi s 1. julijem
1996.

V skladu z Zakonom o davčni službi od 1. julija 1996 naloge
davčne službe opravlja Davčna uprava Republike Slovenije, organ v sestavi Ministrstva za finance. Davčno upravo sestavljajo
Glavni urad, 14 davčnih uradov, ustanovljenih za posamezno
območje, in Posebni davčni urad.

Dodelitev prostorov in druge opreme v uporabo Davčni upravi še
ni končana. Davčna uprava mora za svoje najnujnejše delovanje
pridobiti dodatne poslovne prostore in nabaviti najnujnejšo
pisarniško, telekomunikacijsko, računalniško in biro opremo.

Davčna uprava v skladu z Zakonom o davčni službi odmerja,
obračunava, pobira in izterjuje davke, opravlja davčni nadzor
nad davčnimi zavezanci, vodi davčne postopke, vodi in vzdržuje
davčni register, evidentira plačevanje davkov, organizira in vodi
davčni informacijski sistem, izterjuje denarne kazni, izvaja
programe izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ter opravlja
druge naloge, določene z zakonom oziroma z drugimi predpisi.

V finančnem načrtu Davčne uprave Republike Slovenije so
upoštevani letni plan zaposlitve v letu 1997, in sicer 2600 delavcev
(povprečno število zaposlenih 2540) ter na njih vezani osebni
odhodki, zagotovitev ustreznih materialnih pogojev za delo in
predvideni drugi odhodki za delo na drugih področjih.

V skladu z Zakonom o davčni službi so delavci RUJP in APPNI,
ki so opravljali naloge davčnega nadzora, postali 1. julija 1996
delavci Davčne uprave

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV

Tako je tega dne prešlo v Davčno upravo 1589 delavcev RUJP,
598 delavcev APPNI in 6 delavcev Ministrstva za finance.
Zasede lost sistemiziranih delovnih mest je v povprečju 65odstotna. V Davčni upravi je bilo po stanju 31.12.1996 zaposlenih
2.196 delavcev. Delavci APP, ki opravljajo naloge kontroliranja in
ki 1. julija 1996 niso prešli v Davčno upravo, v skladu z zakonom

19. avgust 1997

3138 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
1997

723.548.000 SIT

Ad1) - plan regresa za prehrano in Ad3) - plan regresa za letni
73
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dopust, sta izračunana na osnovi planiranega števila zaposlenih
2600 v letu 1997 ter vnaprej določenih planskih izhodišč (osnova
in število mesecev).

Ad5,6,7) - plan za jubilejne nagrade je izračunan na osnovi trenutno
znanega števila upravičencev in plansko določene osnove za
vrsto jubileja.

Ad2) - plan prevoza na delo je izračunan na osnovi porabljenih
sredstev za prevoz na delo v prvih treh mesecih leta 1997, ob
upoštevanju sorazmernega povečanja zaradi povečanega števila
zaposlenih.

Ad8) - solidarnostne pomoči so izračunane na osnovi ocene
števila upravičencev, glede na gibanje tovrstnega števila primerov
v preteklem obdobju in plansko določene osnove.
Ad9) - za izobraževanje ob delu so planirana realna sredstva za
sklenitev pogodb zaradi prevzema delavcev iz Agencije, s
katerimi smo dejansko sklenili pogojne pogodbe in delavci RUJ P,
kar je skupaj zneslo cca 2.000.000 SIT, razliko planiramo za 42
novih delavcev s katerimi bo potrebno skleniti pogodbe o izobraževanju. Planirani znesek je minimum za realizacijo zastavljenih
ciljev.

Ad4) - plan za odpravnine je določen na osnovi predvidljivega
števila oseb, ki bodo izpolnile pogoje za polno starostno upokojitev
v letih 1997 in ocene invalidskih upokojitev, določene na osnovi
preteklih gibanj tovrstnega upokojevanja. Znesek treh bruto plač
je določen na osnovi plače za delovno mesto referenta I, VI.
stopnja izobrazbe.Izračun po dejanski plači ni možen pri vseh
planiranih upokojitvah (invalidi I. kategorije).

Prejemki po vrstah so razvidni iz tabele.
Vrsta prejemka

Št. upravič.

Regres za prehrano

2600

365.365.000

Prevoz na delo

2600

KO.OOO.OOO

Regres za letni dopust

2600

183.619.200

Odpravnine

26

12.480.000

Jubilejne nag. za 10 let

56

2.284.016

Jubilejne nag. za 20 le*.

30

4.894.400

Jubilejne nag. za 30 let

39

3.181.347

Solidarnostne pomoči

15

1.223.595

Izobraževanje ob delu

42

10.500.442
723 548.000
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3354 - Materialni stroški
1997

- stroški neproizvodnih storitev bodo v letu 1997 znašali
547.0810.000,00 SIT oziroma 25,7 % od skupnih stroškov.
Pretežni del neproizvodnih storitev odpade na najemnine in
zakupnine (62 %) za prostore davčni uradov in njihovih
organizacijskih enot-izpostav, ostalo predstavljajo pogodbe o delu,
avtorski honorarji in administrativno tehnične storitve. Pogodbe o
delu se v glavnem predvidevajo na davčnih uradih zaradi del pri
zajemanju podatkov iz naslova dohodnine vsled nezasedenosti
sistematiziranih delovnih mest.

2.127.081.000

Osnovna dejavnost Davčne uprave se izvaja v Glavnem uradu,
Posebnem davčnem uradu in štirinajstih davčnih uradih. Pri
izvajanju njene osnovne dejavnosti 85,3 % od celotnih stroškov
predstavljajo tri vrste stroškov: proizvodne storitve (40,4 %),
neproizvodne storitve (25,7%) in stroški materiala (19,2 %).
Pri omenjenih vrstah stroškov so najpomembnejši naslednji:

- stroški pisarniškega materiala, časopisov, strokovne literature
in ostalega materiala bodo v letu 1997 znašali 410.000.000,00
SIT oziroma 19,2 % od skupnih stroškov. Pretežni del pisarniškega materiala zajema potrošni pisarniški material (57 %) in
davčni obrazci.

- stroški proizvodnih storitev drugih bodo v letu 1997 znašali
860.000.000,00 SIT oziroma 40,4 % od skupnih stroškov. Pretežni
del proizvodnih stroškov drugih odpade na stroške poštnine in
poštnih storitev in izhaja iz distribucije odmemih odločb ter vračil
preplačil iz naslova dohodnine. Ostalo predstavljajo komunalne
storitve na vseh lokacijah Davčne uprave RS.

poročevalec, št. 42

Znesek za 1. 1997

Ostali stroški, ki so opredeljeni v nadaljevanju, predstavljajo ostalih
14,7 % skupnih stroškov:
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službe v primeru vstopa v Evropsko skupnost,
- organizacija in delovanje preiskovalne službe (preprečevanje
tihotapstva in trgovine z mamili, orožjem in sredstvi za množično
uničevanje, odkrivanje carinskih in davčnih zlorab,...),
- nadaljevanje razvoja carinskega informacijskega sistema, s
posebnim poudarkom na elektronski izmenjavi podatkov, kontroli
tranzitnega postopka in nadzora,
- organizacija osnovnega, dopolnilnega in specialnega
izobraževanja carinskih delavcev ter sistema preverjanja znanja,
- uvedba skupnega tranzitnega postopka,
- uvedba predvidenih sprememb Konvencije TIR,
- uvedba stalnega nadzora nad izvajanjem carinskih postopkov,
- realizacija meddržavnega sporazuma o ustanovitvi mednarodnih
mejnih prehodov z Hrvaško (27), ustanovitev carinskih izpostav
na novih mednarodnih mejnih prehodih Hodoš, Kobilj in
Presenjakovci,
- ustanovitev carinarnice Brežice in modernizacija ter razširitev
mednarodnega mejnega prehoda Obrežje,
- izpopolnitev sistema kontrole porekla blaga v skladu z
bilateralnimi in multilaterarnimi sporazumi o conah proste trgovine
(EU, EFTA, CEFTA, baltske države,...),
- priprava novih in dopolnitev že obstoječih sporazumov o
medsebojnem sodelovanje na področju carinskih zadev (PHARE,
MATTHAEUS,- SETCI, RILO, UCLAF).

- dnevnice za službena potovanja in povračila potnih stroškov
bodo v letu 1997 znašala 82.500.000 SIT, predvsem za izvajanje
inšpekcijskih pregledov in izterjav v davčnih uradih.
- 30.000.000,00 oziroma 2,2 % ostalih stroškov znaša porabljena
energija,
- stroški za sprotne potrebe izobraževanja in stroški
izobraževalnega centra so predvideni v višini 58.000.000,00 SIT,
kar pomeni 2,7 % od skupnih stroškov. Izobraževanje je namenjeno
predvsem usposabljanju delavcev pri izvajanju osnovne dejavnosti
na področju inšpekcijskih pregledov in izterjave davkov ter
vzporedna izobraževanja vseh zaposlenih po programu službe za
kadre in organizacijo in izobraževalnega centra.
- 24.000.000,00 SIT oziroma 1,1 % znašajo zavarovalne premije
iz naslova obveznega in dodatnega zavarovanja voznega parka
po generalni polici, stroški plačilnega prometa pa 0,2 % oziroma
4.330.000,00 SIT.
- stroški za reprezentanco bodo znašali 12.000.000,00 SIT oz.
0,5 % od skupnih stroškov.
Glede na dodeljeno višino materialnih stroškov Davčni upravi
RS, se bo potrebno izjemno racionalno obnašati pri porabi stroškov.
Ocenjujemo, da je predvidena višina materialnih stroškov
premajhna pri stroških proizvodnih storitev, stroških najemnine in
pri stroških pisarniškega materiala.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
3204 - Drugi osebni odhodki (prejemki)

1613 CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

1997:

I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE

Na tej postavki so planirana sredstva za naslednje prejemke:

Carinska uprava RS je v skladu z Ustavnim zakonom za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91) začela z delom 25. 06. 1991.

za leto 1997

V delovno področje Carinske uprave RS v skladu z Zakonom o
carinski službi (Ur. I. RS, št. 1/91, 65/93 in 58/93) sodijo:
- zadeve carinskega nadzora, carinjenja blaga in storitev, kontrole
blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej urejena,
- devizno-valutne kontrole v mednarodnem potniškem in
obmejnem prometu s tujino,
- preprečevanje in odkrivanje carinskih prekrškov,
- vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji in postopka
za prekrške na prvi stopnji,
- preprečevanje in odkrivanje deviznih prekrškov v mednarodnem
potniškem in obmejnem prometu s tujino,
- obdelava in spremljanje evidenčnih in statističnih podatkov o
uvozu in izvozu,
- opravljanje zadev s področja nadzora prehajanja čez državno
mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih
kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu, skrb
za izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih
sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo, na mejnih
prehodih, za katere Vlada RS določi, da enote republiškega organa
za notranje zadeve na njih ne opravljajo kontrole prehajanja čez
državno mejo.
>
Poleg zakonsko določenih nalog bodo naloge Carinske uprave
RS v letih 1997 in 1998 tudi:

- regres za prehrano
- prevoz na delo
- regres za letni dopust
- odpravnine
- jub. nagrade (10 let)
- jub. nagrade (20 let)
- jub. nagrade (30 let)
- solidarnostne pomoči
- pogodbe o izobraževanju

333.606. 350 SIT
178.184. 521 SIT
181.629.:992 SIT
9.717. 795 SIT
3.181. 308 SIT
2.447. 200 SIT
4.975. 953 SIT
2.039. 325 SIT
2.000. 556 SIT

SKUPAJ

717.783.000 SIT

število upravičencev za navedene osebne prejemke je določeno
na osnovi kadrovske evidence delavcev carinske službe, osnova
za izračun pa je določena v skladu z osnovnimi kvantitativnimi
izhodišči za planiranje odhodkov državnega proračuna za leto
1997.
3420 - Materialni stroški
1997

885.000.000 SIT

Carinska uprava RS je planirala materialne stroške za leto 1997
v višini 1.064.244.600 SIT.
Glede na to, da ocenjujejo, da predlagana višina sredstev ne bo
zadoščala za normalno delovanje službe in da bo primanjkovalo
sredstev za cca en mesec, smo materialne stroške po vrstah
korigirali z indeksom.
Z Odredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Ur. I. RS, št. 77/97)
je bilo Carinski upravi dodeljenih 432.000.000,00 SIT, kar znaša
72.000.000 SIT mesečno. Po naših evidencah smo v obdobju
januar-april 1997 imeli odhodke za materialne stroške v višini

- spremembe in dopolnitve carinskega zakona in podzakonskih
aktov ter harmonizacija z evropsko zakonodajo,
- spremembe zakona o carinski službi,
- izdelava poslovne strategije, v okviru katere se izvaja
reorganizacija carinske službe
- izdelava narčta prilagajanja organizacije in delovanja carinska
19. avgust 1997

717.783.000 SIT
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pribl. 315.000.000 SIT. To pomeni, da mesečno povprečje znaša
več, kot je predvideno z imenovano odredbo. Kljub temu smo se
tudi pri planiranju za celo leto obnašali racionalno in planirali samo
nujne stroške.

V zvezi z organizacijo in izvedbo izobraževanja se bodo pojavili
stroški za plačilo predavateljev za predavanja in sodelovanja v
izpitih, stroški literature, stroški nastanitev in prehrane ter potni
stroški, saj predavanja velikokrat potekajo izven kraja, kjer
delavci opravljajo vsakodnevno delovno obveznost.

Pri planiranju materialnih stroškov smo izhajali iz porabe preteklih
štirih mesecev in predvidene porabe do konca leta. Za porabo
materialnih stroškov je značilna neenakomerna realizacija po
posameznih mesecih, saj v naslednjih šestih mesecih
pričakujemo višjo porabo kot je bila pretekle mesece. Povečana
poraba bo predvsem posledica dobav službene obleke, ki
potekajo v skladu s Pravilnikom o službeni obleki delavcev v
organih carinske službe (Ur. I. RS, št. 17/94). Te dobave se izvajajo
preko javnih razpisov, ki večinoma potekajo v začetku leta, tako
da se glavnina nabav vrši v drugem in tretjem kvartalu leta in
pomeni takrat hudo obremenitev materialnih stroškov.

Ocenjeni stroški za izvedbo izobraževanja za pripravo na carinski
izpit in ostalega izobraževanja (izobraževanje tujih jezikov,
seminarji za pripravo na pripravniški izpit na Upravni akademiji,
izobraževanje v Gotenici idr.) so 24.900.000 SIT.
- strokovna literatura
Glavnino stroškov omenjene postavke predstavlja nabava novih
zbirk predpisov in sprotno dopolnjevanje obstoječih zbirk, ki so
nujno potrebni pri delu carinskih delavcev. Slovenski carinski
sistem je v fazi usklajevanja z zahtevami Evropske skupnosti.
Takojšnje natančno informiranje carinskih delavcev je osnovni
pogoj za njihovo kvalitetno delo.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na po obsegu in vsebini
najpomembnejše vrste stroškov, in sicer:
- najemnine, in sicer 15.000.000,00 SIT mesečno
Postavka najemnin, zakupnin in garažnin je izredno visoka, saj
ima Carinska uprava lastnih prostorov oziroma prostorov
Republike Slovenije, ki so ji dani v upravljanje glede na potrebe
občutno premalo, zato je velik del prostorov, v katerih carinska
služba opravlja svojo dejavnost, najetih.

Predvideni stroški za nabavo novih zbirk v letu 1997 so 44.820.000
SIT, za nabavo dopolnil k že obstoječim zbirkam pa so predvideni
stroški v višini 41.500.000 SIT.
- pisarniški material in drug potrošni material
Nabava pisarniškega materiala se izvaja preko treh izvajalcev, ki
so bili izbrani kot najugodnejši ponudniki na javnem razpisu za
dobavo pisarniškega materiala. Mesečno potrebni znesek je
3.320.000 SIT.

- PTT storitve in poštnina, in sicer 8.000.000,00 mesečno
Glavnino stroškov (pribl. 70 %) v zvezi z PTT storitvami in poštnino
predstavlja poštnina za pošiljanje računov za carinske in druge
dajatve, opomine carinskim dolžnikom in obvestil banki v zvezi z
opominjanjem carinskega dolžnika ter obračunov obresti.

V naslednjem letu se predvideva nabava kontrolnikov (vezanih
knjig carinskih obrazcev) in carinskih klešč, carinske žice in
carinskih zalivk.

- službena obleka
Nabava službene obleke poteka v skladu s Pravilnikom o službeni
obleki delavcev v organih carinske slu be (Ur. I. RS, št. 17/94), ki
med drugim predpisuje roke trajanja posameznih delov službene
obleke in število posameznih delov v rokih trajanja. Skupno
potrebna sredsta v letu 1997 za službeno obleko delavcev bodo
približno 125.745.000 SIT.

6315 - Stroški prodaje zaplenjenih vozil
1997

Na tej postavki so planirana sredstva za poravnavanje stroškov
prevzemanja, zbiranja, hrambe in prodaje motornih vozil in njihovih
delov. Vrednost navedenih del v letu 1996 je bila 52.944.000 SIT.
Glede na to, da je imela Carinska uprava na tej postavki le
35.077.000 SIT, je bila pogodba sklenjena tako, da je Carinska
uprava v letu 1996 plačala le fiksne stroške v višini odobrene
postavke, v letu 1997 pa ji je bilo v obdobju začasnega financiranja
odobrenih 18.000.000 SIT, s katerimi je plačala še variabilne in
preostanek fiksnih stroškov v višini 13.797.000 SIT.

- obdobni zdravniški pregledi delavcev
Pravilnik o varstvu pri delu, ki ga je podpisal minister za finance,
predpisuje za katera delovna mesta carinskih delavcev in v katerih
rokih je potrebno izvesti obdobne zdravniške preglede. Za potrebe
izvedbe pregledov je Carinska uprava izvedla dva javna razpisa,
na katerih je bilo izbranih več izvajalcev. Skupno potrebna sredstva
v letu 1997 so 12.450.000 SIT.

Vrednost ocenjenih del v letu 1997 bo približno 60.000.000 SIT;
skupaj z že potrošenimi sredstvi za kritje lanskoletnih stroškov
bo letos potrebno 74.000.000 SIT sredstev, kar pomeni, da bo
zaradi prenizkih sredstev oteženo normalno izvajanje aktivnosti
pri prodaji zaplenjenih vozil.

Carinska uprava bo v letošnjem in prihodnjem letu izvajala cepljenje
delavcev proti davici in klopnemu meningoencefalitisu. Program
imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1997 (Ur. I. RS,
št. 5/97), ki ga je podpisal minister za zdravstvo, predpisuje, daje
cepljenje obvezno za osebe, ki so pri svojem delu izpostavljeni
okužbi s povzročiteljem davice in klopnega menignoencefalitisa
in lahko prenesejo okužbo na druge osebe. Po podatkih so to
delavci, ki delajo na madžarski, italijanski in hrvaški meji in delavci
iz blagovnih izpostav. Cepljenje financira delodajalec. Skupno
potrebna sredstva za leto 1997 so 2.490.000 SIT.

7295 - Nakup orožja
1997

4.000.000 SIT

Carinska uprava namerava v okviru proračunske postavke št.
7295 Nakup orožja v letu 1997 dokupiti orožje in strelivo v višini
4.000.000 SIT. Že v letu 1996 smo realizirali nabavo 200 kosov
samokresov in 1300 nabojev v vrednosti 8.868.000 SIT. Po
razdelitvi tega orožja smo ugotovili, da ne zadošča glede na naše
potrebe, zato planiramo v letošnjem letu nakup približno 30 kosov
samokresov za potrebe mejnih prehodov, ki jih je določila Vlada
Republike Slovenije in 50 kosov za potrebe preiskovalne službe.

- izobraževanje
V letu 1997 se je začelo izvajati - in se bo nadaljevalo tudi v letu
1998 - izobraževanje carinskih delavcev za pripravo na strokovni
izpit, ki ga je v skladu z 19. členom Zakona o carinski službi
(Ur. I. RS, št. 1/91-1, 58/93 in 65/93) in 4. členom Pravilnika o
strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske
službe (Ur. I. RS, št. 5/92) dolžan opraviti vsak carinski delavec.
To izobraževanje se bo izvajalo v zelo velikem obsegu, zaradi
popolnega zastoja pri opravljanju izpitov, ki je nastal s sprejetjem
in prenosom nove zakonodaje v prakso v letih 1995-96.
poročevalec, št. 42

49.750.000 SIT

Zakonska podlaga za nakup orožja je 32.b člen Zakona o carinski
slu bi (Ur. I. RS, št. 1/91-1, 58/93 in 65/93), ki določa, da so
pooblaščene osebe na mejnih prehodih, določenih z Uredbo Vlade
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Urad za zavarovalni nadzor je edini izmed uradov Mihistrstva za
finance, ki se po zakonu pretežno financira iz pristojbin - samih
zavarovalnic, v višini do 0.5 tisočinke zbrane zavarovalne premije,
tj. po premiji leta 1996, ki je znašala 104 mrd SIT (vključno
pozavarovalnici in brez zdravstvenih zavarovanj), 52 mio SIT.

RS o določitvi mejnih prehodov za obmejni prehod in kmetijskih
prehodnih mest, na katerih kontrolo prehajanja čez državno mejo
opravljajo carinski organi (Ur. I. RS, št. 23/94) in drugi delavci, za
katere to določi direktor Carinske uprave Republike Slovenije,
oboroženi. Pravilnik o nošenju, uporabi in hrambi orožja
pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (Ur. I. RS, št. 42/95)
predvideva za oborožitev samokres kalibra 7,65 mm, pribor za
to orožje in strelivo.

Zaenkrat je z Odredbo predpisana pristojbina 0.4 tisočinke od
zavarovalne premije, kar bo zneslo v letu 1997 približno 45 mio
SIT pristojbine.

8260 - Lastna udeležba PHARE
1997

Glede na prakso v drugih državah bi se lahko v okviru pripravljenih
dopolnil zakona o zavarovalnicah pristojbina povečala na tako
višino, da bi pokrivali s pristojbino do 90 % stroškov urada. Do
90 % stroškov urada pokrivajo s pristojbino v Nemčiji.

7.000.000 SIT

Carinska uprava ima v okviru sredstev Phare za leto 1997 na
voljo 800.000 ECU-jev za modernizacijo informatizacije v carinski
službi. Glede nato, da nacionalni delež, ki vsebuje lastno udeležbo
za leto 1997 še ni določen, smo na postavki planirali samo
sredstva za plačilo 5% prometnega davka, ki ga je potrebno
plačati ob nabavi opreme. V skladu z navodilom o donacijah se
odhodki za plačilo prometnega davka za opremo, ki je bila
nabavljena iz sredstev PHARE programa, planirajo pri
proračunskih uporabnikih. Ostali okvirni del lastne udeležbe je za
investicije v informatiko planiran na postavki ministrstva 4622 Investicije v informacijski sistem, za ostalo opremo pa pri Servisu
skupnih služb Vlade RS.

Da bi se doseglo čim večjo racionalizacijo pri opravljanju finančnih
nadzorov in njihovih stroškov predlagamo, da se takoj začne
proces povezovanja in združevanja glavnih treh finančnih
nadzorov (po direktivah EU) tj. bančnega nadzora, zavarovalnega
nadzora in nadzora trga vrednostnih papirjev v eni neodvisni
ustanovi po vzoru Švedske in Madžarske.
Pregled porabe proračunskih sredstev v uradu za leto 1996 kaže,
da znašajo bruto osebni dohodki 25,9 mio SIT ter materialni in
drugi stroški 14,3 mio SIT; skupaj 40,2 mio SIT.
Pri opravljanju nadzora ima nadzorni organ pravice in obveznosti,
ki so določene v ZOZ. Naloge Urada zajemajo predvsem: izvajanje
nadzora nad poslovanjem zavarovalnic, udeležba na sejah
organov upravljanja, potrjevanje odločitev zavarovalnic v zvezi s
spremembami poslovnega načrta, naloge v zvezi s sanacijskimi
ukrepi in uvedbo stečajnega postopka ter vodenje registra in
izdajanje soglasij za opravljanje drugih zavarovalnih poslov.

1614 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAVAROVALNI NADZOR
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Urad RS za zavarovalni nadzor, ki je ustanovljen kot organ v
sestavi Ministrstva za finance, opravlja naloge nadzornega organa.
Ustanovljen je bn na osnovi zakona o zavarovalnicah - ZOZ - (Ur.
list 64/94). Z delom pa je pričel dne 1. 4.1995. Trenutno je v uradu
šest zaposlenih in 1 pripravnik. Po sistematizaciji delovnih mest
je za delovanje urada predvidenih 12 delovnih mest. Obstoječa
kadrovska zasedba sili urad, da svoje naloge opravlja s pomočjo
zunanjih sodelavcev, predvsem na pravnem, finančnem in
aktuarskem področju.

Zap.
št.
1.
2_
j.
4.
5.

6.
7.

Vrsta prejemka

Regres za prehrano
Prevoz na delo
Regres za letni dopust
Odpravnine
Jubilejne nagrade
za 10 let
za 20 let
za 30 let
Solidarnostna pomoč
Pogodbe o
izobraževanju

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
5918 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
1997

Št.
upravič.
7

Osnova

12.775
55.000
76.508

7

Št.
mes.
11
11

Znesek

983.675
605.000
535.556

40.736
61.180
81.573
81.573
2

1.299.769

S KUP .M
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3.424.000 SIT

3.424.000
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4501 - Materialni stroški

V izračunu sredstev za druge osebne prejemke za leto 1997
smo upoštevali sedanje število zaposlenih in nismo upoštevali
predvidenega povečanja. V sredstvih prevoza na delo smo
upoštevali sedanje dejansko stanje. V sredstvih za pogodbe o
izobraževanju smo upoštevali dejstvo, da dva delavca obiskujeta
podiplomski študij na Ekonomski fakulteti (specialistični študij
zavarovalnih financ). Plačilo šolnine v višini približno 7000 DEM
bo predvidoma sredi letošnjega leta.

1997

16.400.000 SIT

Plan za leto 1997 in 1998 smo ocenili na osnovi realizacije v letu
1996 in na osnovi realizacije v prvih petih mesecih v letu 1997, ter
ocene stroškov do konca leta 1997. Upoštevali smo tudi povečanje
obsega dela, ki se bo nanašal predvsem na domače in tuje revizije
zavarovalnic.
zneski v 000 SIT

Naziv stroška

Reali. 1996

Plan 1997

Pisarniški material

411

500

Časopisi, revije in strok, liter.

399

400

PTT storitve in poštnina

330

400

Pogodbe o delu in avt. honorarji

2,800

2,000

Najemnine in zakup, ter garažnine

2,715

2,800

Reprezentančni izdatki

455

450

Drugi materialni odhodki

304

400

Dnevnice za službeno pot. doma

649

700

Dnevnice za služ. pot. v tujini

265

500

Neproizvodne storitve drugih

2,406

2,450

Stroški domače in tuje revizije

3,600

5,800

14,334

16,400

Skupaj

- Pisarniški material
Plan za leto 1997 smo izračunali na osnovi realizacije v preteklem
letu, upoštevajoč predvideno inflacijo v letu 1997 in na predpostavki
novo zaposlenega delavca v januarju 1997.

predvidenega števila delavcev po sistematizaciji ne omogoča, da
bi urad lahko vse predvidene naloge izvajal v celoti in brez pomoči
zunanjih sodelavcev. Pomoč zunanjih sodelavcev koristimo
predvsem na pravnem, finančnem in aktuarskem področju.

- časopisi, strokovna literatura
Prejemamo naslednje časopise: Delo, Boneks, Gospodarski
vestnik, Uradni list, Poročevalec, Pravni register, Register
veljavnih predpisov. V letu 1997 imamo naročene izvode slovarjev
zavarovalniških izrazov s 4000 gesli, zbirko slovenskih
zavarovalnih predpisov, slovar borznih izrazov in ostalo strokovno
literaturo.

- Najemnine in zakupnine, garažnine
Plan za leto 1997 smo izračunali na osnovi realizacije za leto
1996, realizacije v petih mesecih leta 1997 in ocene stroškov do
konca leta 1997.
- Reprezentančni izdatki
V planu smo upoštevali realizacijo za leto 1996.

- PTT storitve in poštnina
Plan za leto 1997 smo izračunali na osnovi realizacije v preteklem
letu, upoštevajoč predvideno povečanje cen v letu 1997 in na
osnovi ocene povečanja obsega dela sodelovanja s tujimi
nadzornimi organi.

- Drugi materialni odhodki
V planu upoštevamo stroške vladne službe za prevode vseh
direktov EU, ki so povezane s poslovanjem in ustanavljanjem
zavarovalnic in nadzorom le-teh.

- Pogodbe o delu in avtorski honorarji
Obstoječa kadrovska zasedba urada, ki pokriva slabo polovico

- Dnevnice za službena potovanja doma
V načrtu imamo v najmanj petih zavarovalnicah opraviti specialne
revizije v sodelovanju s tujimi revizorji. Te revizorje bosta spremljala
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- Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 63/94);
- Zakon o kazenskem postopku (Ur. I. RS št. 63/94);
- Zakon o deviznem poslovanju (Ur. I. RS št. 1/91, 71/93 in 63/95);
- Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper
nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Ur. I. RS št. 14/90);
- Odredba o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri
opravljanju nekaterih transakcij (Ur. I. RS št. 64/94 in 1/96);
- Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. I. RS št. 81/94
in 1/96);
- Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2.
člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS št. 62/96).

dva delavca urada. Poleg tega smo v planu upoštevali tudi redne
kontrolne preglede, ki jih bodo opravili delavci urada (najmanj 12
- vsako zavarovalnico enkrat). V stroške vključujemo potne
stroške, dnevnice in stroške prenočitve.
- Dnevnice za službena potovanja v tujini
V planu imamo delovno izobraževalni obisk angleškega vladnega
aktuarskega oddelka (GAD) in obisk nemškega zavarovalnega
urada. Odprti so problemi z avstrijskim zavarovalnim nadzorom.
Predvideni so delovni sestanki na Dunaju v zvezi z delovanjem
avstrijskih zavarovalnic in drugih avstrijskih gospodarskih družb
na slovenskem trgu. Razčiščevanje odprtih vprašanj v zvezi s
posredovanjem in izmenjavo statističnih in bilančnih podatkov z
ostalimi zavarovalnimi nadzori držav EU (obisk Bruslja). Udeležba
na mednarodni konferenci s področja zavarovalstva.

V zgoraj navedenih predpisih so natančno opredeljene naloge, ki
jih je Urad dolžan izvajati tudi v obravnavanem proračunskem
obdobju. Nekatere nove naloge s področja mednarodnega
sodelovanja bo Urad prevzel šele v zadnjem trimesečju 1.1997
oziroma I. 1998, ko naj bi predvidoma začel veljati tudi Zakon o
ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu
in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem,
ki je že v parlamentarni proceduri. S sprejemom tega zakona bo
Urad postal osrednji organ za mednarodno izmenjavo podatkov
o pranju denarja in zasegu ter zaplembi premoženjske koristi, ki
izvira iz kaznivih dejanj.

- Neproizvodne storitve drugih
V planu za leto 1997 smo upoštevali realizacijo v petih mesecih
1997 in oceno stroškov do konca leta 1997.
- Stroški za domače in tuje revizije
V planu so specialne tuje revizije finančnega poslovanja dveh
zavarovalnic v obsegu predvidenih 120 ur za posamezno revizijo.
Cena postavke je 180 DEM na uro. V planu upoštevamo tudi
domače specialne revizije finančnega poslovanja dveh
zavarovalnic, čas trajanja ene revizije 70 ur po 12.500,00 SIT na
uro.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
5921 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
1997

1615 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Plan sredstev za druge osebne odhodke (prejemke) za 1.1997 je
izračunan na osnovi števila zaposlenih (11) v mesecu maju 1.1997.
Kljub omejitvam v zaposlovanju novih sodelavcev, smo zaradi na
novo določenih obveznosti z zakonom o ratifikaciji konvencije
Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in zaradi
predvidenega dokončanja računalniškega povezovanja Urada z
vsemi večjimi finančnimi organizacijami-zavezanci iz ZPPD ter
računalniškega povezovanja s podobnimi uradi iz drugih držav.
Plan temelji na proračunskih izhodiščih za posamezne prejemke;
točke od 1-8 pa so izračunane v skladu s predpisi.
Planirani stroški postavke "Izobraževanje ob delu" (pod točko 9)
temeljijo na že sklenjenih pogodbah.

I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad)
je bil ustanovljen z Zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94), in sicer kot organ v sestavi
Ministrstva za finance. Na podlagi 19. člena tega zakona je Urad
formalno pričel z delom 01. 01.1995. Pravnoformalno podlago za
delovanje Urada - poleg že omenjenega zakona - predstavljajo
naslednji predpisi:
- Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS, št. 36/94 in 63/
95);
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Št.

Vrsta prejemka

1

Regres za prehrano

11

1.545.775

->

Prevoz na deio

11

880.000

3

Regres za letni dopust

11

841.588

Št. upr.

Znesek za 1. 1997

4

Odpravnine

0

0

5

Jubilejne nagrade - 10 let

1

40.786

6

Jubilejne nagrade - 20 let

0

61.160

1

Jubilejne nagrade - 30 let

0

81.573

8

Solidarnostne pomoči

0

81.573

9

Izobraževanje ob delu

4

599.851

Skupaj

3.908.000

4502 - Materialni stroški
1997

šele v drugi polovici 1.1997.
6.500.000 SIT

V nadaljevanju je podana obrazložitev po posameznih kontih, ki
sestavljajo postavko "Materialni in drugi stroški".

V načrtu porabe proračunskih sredstev na postavki "Materialni in
drugi stroški" je skupna poraba za 1.1997 zaradi varčevalnih
ukrepov planirana z indeksom 102 glede na realizacijo porabe
sredstev na tej postavki iz proračuna za leto 1996, kar znese
6.500.000 SIT. Skupno povečanje načrtovanih sredstev v letu
1997 izhaja predvsem iz :

Material, Pisarniški material, časopisi
Poraba pisarniškega in ostalega materiala je planirana v manjšem
obsegu, kot je znašala poraba v letu 1996 (indeks 84 %),
predvsem zaradi nekaterih realiziranih večjih nabav v lanskem
letu, iz katerih smo in bomo pokrivali letošnje potrebe. Pri stroških
časopisov in strokovne literature je upoštevana naročnina za
domače in tuje edicije, ki jih Urad že redno prejema, zato so
planirani stroški na ravni lanskih.

- povečanega števila zaposlenih delavcev v Uradu. V I. 1996 je
bilo v Uradu v povprečju zaposlenih 9 delavcev, v I. 1997 pa bo
v povprečju zaposlenih 11 delavcev, kar predstavlja 22 %
povečanje.

Porabljena energija
Ni planirano, ker še ne obstaja razdelilnik. V kolikor bo do uporabe
razdelilnika prišlo v letu 1997, bodo stroški porabe električne
energije pokrivani iz postavke 418 - ostali stroški.

- iz dodatnih nalog na področju mednarodnega sodelovanja. Urad
je v I. 1996 neposredno sodeloval pri izmenjavi podatkov z 11
državami in imel sklenjen en formalni sporazum o sodelovanju s
pristojnimi organi drugih držav, v 1.1997 naj bi bilo takih držav cca
20, sklenjenih sporazumov pa najmanj 4. S sprejemom predloga
zakona o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 141, ki je že v
postopku v Državnem zboru, pa bo Urad v 1.1997 postal osrednji
organ za mednarodno izmenjavo podatkov o pranju denarja in
zasegu ter zaplembi premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih
dejanj.

Proizvodne storitve drugih, PTT storitve, poštnina in komunalne
storitve
Prevozi s strani drugih so planirani v okviru realiziranih v letu
1996, povečano za indeks rasti cen in povečano število zaposlenih
v Uradu. Bistveno povečanje stroškov pomeni planirano tiskanje
obvestil o obveznosti prijave vnosa in iznosa gotovine preko
državne meje ter priprava in tiskanje informativno-strokovne
publikacije Urada (letni poročili za 1.1995 in 1996). PTT storitve
vključujejo tudi povečane telefonske stroške zaradi vključevanja
v elektronsko pošto, uporabe INTERNET-a in pozivnikov.
Komunalne storitve niso vračunane, ker še ne obstaja razdelilnik.
V kolikor bo do uporabe razdelilnika prišlo v letu 1997, bodo
stroški komunalnih storitev kriti iz postavke 418 - ostali stroški.

- angažiranja zunanjih sodelavcev (študentov) pri vnosu podatkov
v računalniško bazo.
Nekoliko manjša poraba sredstev v prvem trimesečju 1.1997 od
načrtovane porabe v okviru začasnega financiranja je predvsem
posledica dejstva, da so nekatere obveznosti Urada v zvezi z
mednarodnim sodelovanjem (delavnica, mednarodni seminarji in
konference) bile prestavljene na zadnje četrtletje 1.1997, prav
tako pa bo načrtovano delo študentov pri vnosu podatkov v
računalniško bazo podatkov mogoče v celoti izpeljati šele po
juniju 1.1997. Posamezni predvideni stroški so vezani na realizacijo
predlaganega načrta investicij, ki ga bo prav tako mogoče izpeljati
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Neproizvodne storitve drugih, pogodbe o delu in avtorski honorarji
Postavka je bistveno povečana zaradi planiranih stroškov za
delo študentov pri vnosu podatkov v računalniško bazo (do
povečanja teh stroškov bo prišlo zlasti po juniju 1.1997), zaradi v
letošnjem letu izvedene direktne vključitve v poslovno bazo
podatkov Dun & Bradstreet in stroškov prevajanja (mednarodni

80
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vozila za službene potrebe (kilometrina). Del predstavljajo tudi
predvideni stroški uporabe podatkov iz Interneta.

sporazumi, prispevki za strokovna srečanja v tujini). Stroškov
pogodb o delu in avtorskih honorarjev ne predvidevamo.
Najemnine in zakupnine, garažnine
Zaradi ukinitve parkiranja na dvorišču Cankarjeve 5 je predviden
najem dveh parkirnih mest za vozila Urada od oktobra I. 1997
dalje. Bistveni del planiranih sredstev na tej postavki pa
predstavljajo stroški najema mobilnega telefona GSM, ki je za
delu Urada nujno potreben.

1616 DEVIZNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE
SLOVENIJE
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE
Devizni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljevanju DIRS) je
organ v sestavi Ministrstva za finance, ki poleg Carinske uprave
Republike Slovenije in Banke Slovenije nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo devizno in
zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in
opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi postopek o
prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, samostojnim
podjetnikom, kršilcem predpisov z delovnega področja
inšpektorata. Osnovo delovanja inšpektorata predstavlja
predvsem zakon o deviznem poslovanju, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakon o kreditnih poslih s tujino, kakor
tudi podzakonski akti izdani na podlagi teh zakonov. Natančenjše
določbe o delu inšpektorata so vsebovana v VIII. poglavju zakona
o deviznem poslovanju - devizna kontrola.

Reprezentančni stroški
Reprezentančni stroški so bistveno povečani glede na realizacijo
v letu 1996 (indeks 690) zaradi planiranega povečanja obiskov gostov iz tujine (delavnica in priprava ter sklepanje mednarodnih
bilateralnih sporazumov, gostitev dvodnevnega srečanja treh
podskupin mednarodne skupine EGMONT).
Drugi materialni odhodki in izdatki za sprotne potrebe strokovnega
izobraževanja
Planirana je poraba sredstev za kotizacije za izobraževanje doma
in v tujini v okviru porabe v letu 1996, povečana za indeks rasti
cen.
Dnevnice za službena potovanja
V skladu s členom 14 Zakona o preprečevanju pranja denarja
Urad od novembra 1995 lahko opravi pregled dokumentacije v
organizacijah - zavezancih, kar se v praksi dogaja čedalje bolj
pogosto. Sredstva so planirana predvsem za te namene.

Zaradi nenehne širitve obsega dela DIRS smo za leto 1997 tako
za izvajanje neposredne kontrole deviznih in zunanjetrgovinskih
predpisov kakor tudi vodenja postopka na prvi stopnji planirali pet
novih zaposlitev, inšpektorjev z višjo in visoko strokovno
izobrazbo. Realizirali smo že tri nove zaposlitve (zaposlili smo tri
inšpektorje za neposredno kontrolo), v nadaljevanju pa bi zaradi
sprejetja nove devizne zakonodaje morali zaposliti dva inšpektorja
za vodenje postopka o prekrških na prvi stopnji. Taki nove
zaposlitve kakor tudi sprejeta nova sistematizacija delovnih mest
v DIRS, vodenje prekrškov na prvi stopnji kakor tudi pretežno
delo na terenu, so bila vodila pri sestavi finančnega načrta za leto
1997, katerega podajamo v nadaljevanju.

Dnevnice za službena potovanja v tujino
Planirana je poraba sredstev za dnevnice in nočnine za službena
potovanja v tujini v višini porabe v letu 1996, povečane za indeks
rasti cen in za nekatere pričakovane nove obveznosti, ki izhajajo
iz že v uvodu navedenega povečanega obsega mednarodnega
sodelovanja Urada. Urad je vključen v delo treh podskupin delovne
skupine EGMONT GROUP, ki se sestajajo redno, najmanj 2x
letno, po različnih evropskih državah. Predstavniki urada, od
njegove ustanovitve dalje, redno sodelujejo na konferencah o
odkrivanju in preprečevanju pranja denarja, ki jih organizirata
mednarodno policijsko združenje INTERPOL in Svet Evrope ter
na delavnicah, ki potekajo v organizaciji podobnih Uradov v Svetu.
Prav tako predstavniki Urada aktivno sodelujejo tudi na
mednarodnih seminarjih in simpozijih s tega področja. V letu 1997
je predviden večji obseg omenjenega sodelovanja, ki bodo ob
povečanem številu zaposlenih v Uradu vplivali na povečanje
stroškov za dnevnice in nočnine.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
5924 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
1997

Sredstva za druge osebne odhodke obsegajo regres za prehrano,
prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne
nagrade, solidarnostne pomoči in pogodbe o izobraževanju. V
letu 1997 se bosta upokojila dva delavca, prav tako bosta dva
delavca dopolnila deset let delovne dobe, en delavec pa dvajset
let. Določen del sredstev izhaja tudi iz pogodb o izobraževanju,
saj ena delavka obiskuje srednjo administrativno upravno šolo,
en inšpektor pa obiskuje magistrski študij na Ekonomski fakulteti.
Oba bosta šolanje nadaljevala tudi v letu 1998.

Drugi odhodki
Na tej postavki je planirana poraba sredstev za povračila potnih
stroškov v tujini in doma ter vseh ostalih stroškov, povezanih z
delom Urada in delavcev, ki jih ni možno neposredno alocirati v
ostale gornje postavke. Na planirano povečanje teh stroškov v
1.1997 vpliva predvsem dejstvo, da Urad ne razpolaga s svojim
službenim vozilom in morajo zato delavci Urada uporabljati svoja
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Podrobno je plan sredstev za osebne prejemke razvideniz naslednjih tabel:
Zap. Vrsta prejemka
št.
1.
2
3.
4.
5.

Regres za prehrano*
Prevoz na delo*
Regres za letni dopust
Odpravnine
Jubilejne nagrade
za 10 let
za 20 let
za 3 o let
Solidarnostne pomoči
Pogodbe o izobraževanju

Št. upravič.

17
17
2

Osnova

12.775
144.000
76.508
3xzadnja btt plača

2
1

40.786
61.180
81.573
81.573

11
11

2.388.925
1.584.000
1.300.636
1.440.084
81.572
61.180

7.276.000

V zvezi s tem postopkom, kakor tudi z neposredno kontrolo
deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov na terenu, predstavlja
dokaj visoko postavko stroškov tudi postavka 400 - material,
predvsem pisarniški material. Za primerjavo lahko omenimo, da
smo v letu 1996 samo v postopku o prekrških na prvi stopnji
izdali preko 1000 odločb. Ni nam treba posebej poudarjati, kakšne
stroške predstavlja material, poštne storitve, stroški izterjave in
podobno. Zaradi nenehnega izpopolnjevanja oziroma izobraževanja zaposlenih v DIRS, le-ti potrebujejo strokovne časopise
kakor tudi ostalo strokovno literaturo.

4503 - Materialni stroški
7.200.000 SIT
I
DIRS "domuje" v prostorih na Tivolski cesti 50 v Ljubljani, ki so
last Republike Slovenije. Velik del materialnih stroškov tako
predstavljajo obratovalni stroški, ki zajemajo porabo vode in
elektrike, komunalne storitve in porabljeno energijo, od letos naprej
pa tudi stroške varovanja. Le-ti se odražajo v rubrikah 4023 komunalne storitve in 401 - porabljena energija.

Kot je razvidno iz priloženega plana materialnih stroškov, veliko
postavko predstavljajo tudi dnevnice za službena potovanja tako
v Republiki Sloveniji kot v tujino. DIRS je pristojen nadzorovati
oziroma kontrolirati v mejah svoje pristojnosti gospodarske
subjekte po celem teritoriju Republike Slovenije, zaradi česar
inšpektorji v kontrolo oziroma na službeno potovanje praviloma
odhajajo po več dni. Le to se odraža tudi v postavki drugi odhodki,
ki zajemajo povračila potnih stroškov doma in v tujini, povračila
stroškov prevoza na delo, povračila stroškov zaradi uporabe
svojih avtomobilov, saj DIRS v tem trenutku nima službenih vozil,
cestne takse ter druge odhodke.

DIRS za razliko od drugih inšpekcijskih služb vodi postopek o
deviznih prekrških na prvi stopnji. Kot smo že omenili, je v pripravi
nova devizna zakonodaja - zakon o deviznem poslovanju, ki še
naprej ohranja pristojnost DIRS za vodenje postopkov o prekrških
na prvi stopnji. Ker je ta zakon že usklajen z novim predlogom o
spremembah zakona o prekrških, nov zakon o deviznem
poslovanju ukinja gospodarske prestopke, kot težje kršitve
deviznih in zunanjetrgovinskih predpisov in zanje uvaja prekrške.
Tako nov zakon vse kršitve deviznih in zunanjetrgovinskih
predpisov sankcionira kot prekrške, le to pa se bo po sprejetju
zakona odražalo pri delu DIRS, predvsem pri vodenju postopkov
o prekrških na prvi stopnji. Prav zaradi navedenega se bo povečal
obseg dela, zato smo tudi planirali nove zaposlitve pri vodenju
postopkov o prekrških v letu 1998.
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Znesek

419 603

SKUPAJ za leto 1997

1997

Št.mes.

Predvsem zaradi vodenja postopkov o prekrških del materialnih
in drugih stroškov predstavljajo plačila za bančne storitve in plačila
storitev v plačilnem prometu.
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Podrobno so materialni stroški prikazani v naslednji tabeli:
400 Matenal
4000 Pisarniški matenal
4007 Časopisi, strokovna literatura, Ur in pd.
401 Porabljena energija
402 Proizvodne storitve drugih
4022 PTT storitve in poštnina
4023 Komunalne storitve
405 Reprezentančni izdatki
408 Drugi matenaini odhodki
410 Plačila za bančne storitve
411 Plačila za storitve v plačilnem prometu
414 Dnevnice za službena potovanja
418 Drugi odhodki
Skupaj matenaini stroški

7.200.000

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 1997 smo izhajali iz dejansko
porabljenih sredstev v letih 1995 in 1996, kakor tudi iz planiranega
povečanja števila zaposlenih v DIRS. Pri planiranju sredstev smo
izhajali tudi iz predlagane nove devizne zakonodaje kakor tudi
indeks rasti cen. Poleg omenjenega sta nas vodili tudi načeli
ekonomičnosti in racionalnosti, saj smatramo, da navedeni znesek
predstavlja nujno potreben obseg sredstev za normalen potek
dela v DIRS.

- tehničnih institucij ter načrtuje, da bo projekt končan najkasneje
do konca leta 1998. Izvedba projekta bo pomenila dodatno
finančno obremenitev proračuna Urada, saj je planirani znesek
za izpeljavo projekta 4 mio SIT.
Od ostalih zakonsko opredeljenih nalog Urada naj za leto 1997
izpostavimo le naslednje: nadziranje izvajanja koncesijske
pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja prireditelja, izvajanje
neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so
neposredno ali posredno vezani s prirejanjem iger na srečo ter
poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja.

1617 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR
PRIREJANJA IGER NA SREČO
I. UVODNA POJASNILA IN GLAVNE NALOGE

Glede na to, da se tudi v letu 1997 nadaljuje proces vzpostavljanja
pogojev, ki bodo omogočili opravljanje z zakonom opredeljenih
del in nalog Urada, so nekatere planirane postavke iz skupine
materialnih stroškov specifične tako po namenu kot po velikosti.
V nadaljevanju podajamo obrazložitev finančnega načrta oziroma
plana odhodkov za leto 1997 s poudarkom na postavkah, ki so
bodisi specifične za delo Urada ali pa v skupnih materialnih stroških
predstavljajo velik odstotni delež. Obrazložene so tudi postavke,
ki niso neposredni materialni stroški, a so za nemoteno delo
Urada neizogibni ter nekatere postavke plana sredstev za druge
osebne prejemke.

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: Urad)
je bil ustanovljen v septembru 1995 na podlagi Zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 27/95, v nadaljevanju: Zakon). Le-ta v
107. do 109. členu natančno opredeljuje naloge nadzornega organa
(Urada).
Poleg stalnega nadzora nad poslovanjem pravnih oseb, ki prirejajo
igre na srečo, bo prednostna naloga Urada v letu 1997 preverjanje
in analiziranje podatkov za sklenitev koncesijskih pogodb s
koncesionarji. Obstoječi prireditelji imajo namreč dovoljenje za
prirejanje posebnih iger na srečo po prej veljavnih predpisih. Po
lastninskem preoblikovanju, ki bo predvidoma izvedeno v letu
1997, bodo prireditelji na podlagi Zakona zaprosili za koncesijo
za prirejanje posebnih iger na srečo. Koncesijo dodeli Vlada
Republike Slovenije, pri čemer gradivo, potrebno za dodelitev
koncesije, analizira Urad ter hkrati pripravi predlog koncesijske
pogodbe.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNIH SREDSTEV
7234 - Drugi osebni odhodki (prejemki)
1997

4.190.000 SIT

Plan sredstev za druge osebne prejemke za leto 1997 poleg
"neizogibnih" stroškovnih postavk (regres za prehrano, prevoz
na delo, regres za letni dopust) za 12 delavcev Urada vključuje
postavko pogodbe o izobraževanju. Vsebina postavke je plačilo
šolnine za drugi letnik izrednega študija na Fakulteti za
organizacijske vede Kranj v višini 199.600 SIT.

Zakon v 108. členu kot eno od nalog nadzornega organa
opredeljuje tudi organiziranje izdelave igralniških standardov. Urad
v ta namen pripravlja celovit projekt, ki bo vključeval sodelovanje
drugih državnih institucij kot tudi neodvisnih zunanjih ekonomsko
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1.500.000
1.320.000
180.000
1.500.000
1.000.000
450.000
550.000
240.000
250.000
30.000
80.000
2.100.000
500.000
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Plan sredstev za druge osebne prejemke je za leto 1997 izračunan na osnovi števila zaposlenih

Vrsta prejemka

Št.
uprav.

Regres za prehrano

12

1.686.300

Prevoz na delo

12

1.386.000

Regres za letni dopust

12

918.100

Znesek za
1997

Odpravnine

Jubilejne nag. za 10 let

Jubilejne nag. za 20 let

Jubilejne nag. za 30 let

Solidarnostne pomoči

Izobraževanje ob delu

Skupaj

1

199 6

4.190.000

7236 - Materialni stroški
1997

Pooblaščene osebe Urada opravljajo svoja dela in naloge tudi
neposredno pri prirediteljih posebnih in klasičnih iger na srečo v
skladu s 109. členom zakona. Delež opravljenega dela na terenu
se bo v prihodnjih letih stalno povečeval, in sicer naj bi že v
naslednjem letu terensko delo predstavljalo vsaj 50 % delovnega
časa pooblaščene osebe. Smatramo, da je planirani znesek, v
katerega so vključene tudi nočnine, nujno potreben za nemoteno
opravljanje del in nalog Urada. V kolikor bo spremenjen Pravilnik
o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS,
št. 53/96), bo Urad pridobil nove naloge, ki bodo izključno
terenskega značaja, kar je razlog več za načrtovano višino te
postavke v okviru materialnih stroškov.
V plan odhodkov so med materialne stroške vključeni tudi stroški
kotizacije za sodelovanje v Evropskem združenju igralniških
zakonodajalcev (GREF), ki znašajo 400.000 SIT na leto.

10.500.000 SIT

Pri planiranju odhodkov (materialnih stroškov) za leto 1997 je
Urad v pretežni meri izhajal iz dosežene realizacije v prvih treh
mesecih letošnjega leta, hkrati pa je pri tem upošteval tudi stroške
predvidenih programov (projekt izdelave igralniških standardov),
ki se bodo začeli v letu 1997 ter nadaljevali v letu 1998. Planirana
skupna višina odhodkov Urada za materialne stroške za leto
1997 tako znaša 10.500.000 SIT.
Urad ima v najemu prostore na Slovenski 54, Ljubljana. Obratovalni
stroški, ki zajemajo porabo vode in elektrike, varovanje prostorov
ter ostale stroške v skladu s sklenjeno pogodbo z Avtotehno,
d.d., Ljubljana o najemu prostorov, predstavljajo pretežni del
postavke proizvodne storitve drugih oziroma 20 % vseh
materialnih stroškov in so zaradi najetih prostorov neizogibni
oziroma se bodo še povečevali s (predvidenim) najemom novih
poslovnih prostorov za potrebe dela Urada.
poročevalec, št. 42

Glede na 108. člen Zakona je organiziranje izdelave igralniških
standardov ena od prednostnih nalog Urada v naslednjih dveh
letih. V izdelavo igralniških standardov bodo vključene domače
ekonomsko-tehnične institucije. Igralniški standardi bodo natančno
84
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in prenizko odobrena sredstva za investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov pa se odraža v povečanih stroških za
tekoče vzdrževanje objektov.

opredelili vse vidike poslovanja koncesionarjev oziroma prirejanja
posebnih iger na srečo in bodo podlaga za nadzor s strani Urada.
Predvideni stroški izdelave naj bi v letu 1997 znašali 300.000 SIT,
v letu 1998 pa nadaljnjih 900.000 SIT. V letu 1997 bo predvidoma
sprejet tudi zakon, ki bo uredil lastninsko preoblikovanje pravnih
oseb, ki prirejajo posebne igre na srečo. S sprejetjem tega zakona
bodo izpolnjeni pogoji za izdajanje koncesij za prirejanje posebnih
iger na srečo s strani Urada po Zakonu o igrah na srečo. Urad
načrtuje, da bo za vsa potrebna obsežna opravila v zvezi z
dodeljevanjem koncesij potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov,
zato so v znesek stroškov organiziranja izdelave igralniških
standardov vključeni tudi stroški v zvezi z dodeljevanjem koncesij.

3. Sredstva ža nakup opreme so natančneje obrazložena na
posameznih postavkah, v nadaljevanju poudarjamo le, da je, glede
na potrebe v okviru sistemizacije, popolnjenost materialno tehničnih sredstev, ki jih MNZ potrebuje za svoje delo, zelo kritična.
Odobrena sredstva v zadnjih nekaj letih ne zadoščajo za
zamenjavo dotrajane in poškodovane opreme, posodobitev in
izboljšanje opremljenosti pa zaostaja, kar se odraža pri kvaliteti in
učinkovitosti dela predvsem operativnih služb. Predlagana
sredstva zagotovljajo le najnujnejšo nabavo že pred časom
odpisane in iztrošene opreme. Stanje opremljenosti se v letu 1997
ne bo izboljšalo, saj posamezne enote čakajo na zamenjavo
tehnične opreme po več let.

17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE

Nove sodobne metode dela policije zahtevajo nove oblike dela, ki
so v veliki meri povezane s tehnično opremljenostjo. Glede na
manjšanje sredstev za nakup opreme, slovenska policija v tem
čedalje bolj zaostaja.

1711 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
UVOD

3431 Materialni stroški

Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) ocenjuje,
da obseg sredstev v predlogu proračuna za leto 1997 ne omogoča
vsakodnevnega rednega dela, prav tako pa onemogoča realizacijo
vrste pomembnih temeljnih nalog MNZ.
Proračunska sredstva za MNZ se v zadnjih letih nominalno in
realno zmanjšujejo, saj so bila odobrena sredstva v letu 1996 v
primerjavi z letom 1995 za 2 % manjša. Poudariti pa je potrebno
tudi dejstvo, da se bistveno spreminja struktura sredstev po
ekonomskih namenih, saj se delež sredstev za plače povečuje
(od 70 % v letu 1994 na 75 % v letu 1996), delež za materialne
stroške ostaja okoli 14 %. Delež za investicije pa je padel od 15 %
v letu 1994, na 8,7 % v letu 1996.
Odobrena sredstva po predlogu proračuna za leto 1997 nadaljujejo
trend zmanjšanja predvsem sredstev za investicije, saj so le ta
za 15 % manjša kot v ietu 1996.

3.523.196.000,00 SIT

Petina vseh potrebnih sredstev je namenjena za tekoča popravila
(prevoznih sredstev, informacijske in telekomunikacijske opreme,
ostale tehnične opreme, vzdrževanja zgradb, pisarniške opreme),
za storitve v zvezi z vzdrževalnimi deli ter čiščenjem zgradb in
opreme, druge proizvodne storitve, za stroške ogrevanja in storitve
drugih s področja izobraževanja, znanosti, kulture (druge storitve,
odvzem in analiza krvi na alkohol, zdravniški pregledi, tehnični
pregledi).
Poudarjamo, da so v sredstvih za materialne stroške vključena
tudi sredstva, potrebna za vzdrževanje opreme Letalske policijske
enote, sredstva za delo kriminalistične tehnike, sredstva, potrebna
za vzdrževanje plovil, za vzdrževanje opreme policije. Specialne
enote MNZ in Zaščitne policijske enote, za vzdrževanje konjenice
ter sredstev protibombne zaščite.

1. Na nizko odobritev sredstev za materialne stroške opozarjamo
že nekaj let. Tako Je potrebno v letu 1997 zagotoviti tudi sredstva
v višini 230.000.000,00 SIT za plačilo obveznosti iz leta 1996.
Prenizka odobritev sredstev je že v letu 1996 zahtevala številne
varčevalne ukrepe, ki se v letu 1997 še nadaljujejo. To bo povzročilo
nedoseganje zastavljenih ciljev predvsem na področju preventivne dejavnosti, mednarodnega sodelovanja, manjšo učunkovitost
operativnih služb, kar bo znižalo že dosežene varnostne
standarde, še posebej pa se bo to odrazilo na področju izobraževanja in usposabljanja.
Analiza vsebine materialnih stroškov pokaže, da gre pri stroških
infrastrukture predvsem za povečanje cen.

Pri sredstvih za material bomo približno polovico porabili za
nadomestne dele (prevoznih sredstev, za vzdrževanja zgradb,
informacijske in telekomunikacijske opreme, ostale tehnične
opreme, pisarniške opreme), ostalo pa za drug material, za drobni
inventar in potrošni material, za avtomobilske gume, za plačljive
obrazce in za čistilni material.
Na povečanje materialnih stroškov v tem delu vpliva predvsem
zelo slab vozni park in stara zračna plovila - helikopterji. Stroški
vzdrževanja in popravil se zaradi zastarelosti opreme skokovito
povečujejo.

Bistveno povečanje stroškov beležimo le pri stroških najemnin,
tiskovin in obrazcev ter stroških vzdrževanja vozil, informacijske
in druge tehnične opreme ter tekočega vzdrževanja objektov. Na
previsoke stroške popravil nas je ob pregledu opozorilo tudi
Računsko sodišče, vendar zaradi omejenih sredstev za nakup
nove opreme popravljamo staro opremo, saj s tem zagotovljamo
izvajanje najnujnejših operativnih nalog oz. dejavnosti MNZ.

Skoraj enako kot za material potrebujemo tudi sredstev za
najemnine poslovnih prostorov in garaž ter zakupnine. Pogoji
gospodarjenja oziroma poslovanja so se zelo spremenili, saj so v
preteklosti policijske postaje delovale v prostorih, za katere ni bilo
potrebno plačevati najemnin, sedaj pa se je delež porabe za te
namene zelo povečal, ker občine skladno s predpisi zvišujejo
najemnine oz. zahtevajo sklenitve najemnih pogodb.

2. Stalno zmanjševanje sredstev za investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov, ob upoštevanju starosti in števila objektov,
v katerih se izvaja dejavnost, povzroča slabšanje stanja na
objektih in prostorsko stisko na posameznih območjih. Na
neurejenost in neprimernost objektov nas opozarjajo tako pristojne
Inšpekcije kot tudi nekatere lokalne skupnosti. Še naprej ostaja v
celoti nerešena prostorska problematika na meji. Vse navedeno

Iz materialnih stroškov zagotavljamo tudi sredstva za:
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- pogodbe o delu, ki so sklenjene predvsem za opravljanje dela
predavateljev na Visoki policijsko - varnostni šoli, v letu 1997 pa
bodo potrebna bistveno večja sredstva še za pogodbe o delu in
avtorske pogodbe v zvezi s sodelovanjem pri pripravi novih
zakonov in drugih aktov,
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primerih nesreč pri opravljanju službe, katerih posledica je trajna
izguba splošne delovne zmožnosti ter za odškodnine družini v
primeru delavčeve smrti.
Poleg tega so sredstva odškodnin namenjena tudi za povračilo
premalo izplačanih povračil in prejemkov iz materalnih stroškov
(terenski dodatek, nadomestilo za prehrano) ter za odškodnine
po sodnih sklepih, za rente ter druge odškodnine v zvezi z
delovanjem ONZ. Iz sredstev za odškodnine plačujemo tudi
strokovno pravno pomoč policistom oziroma delavcem ONZ za
zastopanja v sodnih postopkih v skladu s 57. členom Zakona o
notranjih zadevah.

- usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so namenjena za izvedbo
internih programov, za načrtovane oblike izobraževanja doma in
v tujini (udeležba na raznih mednarodnih specialističnih seminarjih
SEPA, AEPC, ILEA, posvetovanje o prilagoditvi ukrepov iz
Schengenskega sporazuma ter sodelovanje po programih s tujimi
policijami), za usposabljanje aktivnih delavcev ONZ in vojaških
obveznikov, razporejenih v rezervni sestav ONZ, za delo v izrednih
stanjih in vojni in za izpopolnjevanje, usposabljanje in strokovne
izpite delavcev v državni upravi,
- akcije in zavarovanja (predvsem za gorivo za prevozna
sredstva, dnevnice in terenske dodatke za varovanje prireditev
in izvedbo raznih oblik spremstev),
- publicistično dejavnost ONZ v zvezi z izdajanjem revij Varnost,
Sled in Revije za kriminalistiko,
- za zavarovanje ogroženih delavcev,
- za mednarodno sodelovanje in sodelovanje s tujimi policijami in
inštitucijami, mednarodno dejavnost iz mednarodnih obveznosti
iz podpisanih sporazumov in izjav o sodelovanju in izmenjavi
izkušenj MNZ s tujimi varnostnimi organi, sodelovanje v delovnih
skupinah in združenjih na mednarodnem nivoju ter udeležbo na
različnih mednarodnih sestankih in konferencah (Srednjeevropska policijska akademija, Interpol idr.),
- za preventivno delo policije na področju prometa in kriminala z
izdajo različnih brušur, izdelavo TV spotov, akcijami.

Sredstva za posebne operativne namene so njuno potrebna za
delovanje kriminalistične službe pri zatiranju najhujših in
organiziranih pojavnih oblik kriminalitete (mamila, orožje, ponarejen
denar idr.).
4700 Učni center - materialni stroški

Sredstva so namenjena za materialne stroške v zvezi s služenjem
vojaškega roka v ONZ, ki ga določa Zakon o vojaški dolžnosti, in
sicer v Učnem centru, kjer potekajo tromesečna usposabljanja
ter na Upravah za notranje zadeve, kjer po končanem teoretičnem
usposabljanju služijo vojaški obvezniki vojaški rok še tri do štiri
mesece na policijskih postajah.

Kot nova obveznost v letu 1997 se pojavljajo materialni stroški v
zvezi z izdajo poškodbenih listov ter storitvami, ki so bile opravljene
po naročilu policije, kot na primer prevoz poškodovanega
avtomobila, prevoz trupla s kraja dogodka, prihod gasilcev in
reševalcev na kraj dogodka ali prometne nesreče ipd.

Tretjino potrebnih sredstev bomo porabili za prehrano in
namestitev, skoraj enako za nadomestila za bivanje na domu,
ostalo pa za žepnine, zdravstveno varstvo in nezgodno
zavarovanje, prevozne stroške in prevoze, učila in učne
pripomočke, obratovalne stroške, vzdrževanje uniform in opreme,
tekoče vzdrževanje ter ostale stroške.

Pri razpoložljivi višini sredstev za materialne stroške v letu 1997
je potrebno upoštevati dejstvo, da vsako leto nastajajo številne
nove obveznosti, ki povzročajo dodatne stroške, ki pa jih vnaprej
ni mogoče predvideti in ovrednotiti. Nemogoče je vplivati na
stroške v zvezi z nalogami, ki jih morajo opraviti delavci ONZ
zaradi trenutno nastalih varnostnih 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 RS.
V navedenih zadevah so zahtevani najvišji varnostni standardi,
ki temeljijo na varnostnih ocenah oz. ocenah ogroženosti.
1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje

Z v letu 1996 sprejetim Zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona
o vojaški dolžnosti se spremenijo tudi finančne obveznosti glede
služenja vojaškega roka, kar pomeni dodatne stroške.
7400 Reorganizacija državne uprave - PHARE
20.000.000,00 SIT
MNZ je prevzelo odgovornost za uresničevanje programa reforme
upravnega sistema ter področja notranjih zadev in pravosodja v
RS v okviru procesov približevanja Evropski uniji. Uresničevanje
teh programov narekuje vrsto projektnih aktivnosti, ki bodo v
določeni meri finančno podprte tudi s strani mednarodnih institucij
- PHARE.
V okviru tega projekta je že bila ustanovljena Upravna akademija,
ustanovitev enote za implementacijo programa preoblikovanja
javne uprave pa je v teku.
Sredstva bodo namenjena za materialne stroške za delo novih
organizacijskih enot, za plačilo prometnega davka in lastne
udeležbe za projekt PHARE, za delo zunanjih sodelavcev v
projektih, za izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v državni
upravi ter za sodelovanje v Evropski uniji in mednarodnih
organizacijah.

84.000.000,00 SIT

Sredstva so potrebna za tekoče vzdrževanje delovnih prostorov
mejne policije (beljenje, obnova inštalacij, parketov, tlakov, streh,
fasade, opreme itd.) ter za vse stroške, ki niso zajeti pri Servisu
skupnih služb Vlade RS (elektrika, kanalizacija idr.). Predlagana
sredstva ne zadoščajo za redno vzdrževanje objektov mejnih
prehodov in tekoče pokrivanje vseh stroškov, kar se odraža v
neurejenosti mejnih prehodov in občasnih težavah s čiščenjem,
kanalizacijo ipd.
To povzroča slab vtis predvsem pri tujcih, za katere je mejni
prehod prvi stik z našo državo.
3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
310.000.000,00 SIT

Projekt reforme javnega sektorja (vključno z zasnovo zakona o
javnih uslužbencih) naj bi 70% financirali iz sredstev PHARE. Iz
tega pa verjetno ne bo nič, saj v proračunu MNZ ne moremo
zagotoviti potrebnega deleža lastnih sredstev.

Največji delež razpoložljivih sredstev je namenjen za delovanje
Srednje policijske šole, za dejavnost Visoke policijsko - varnostne
šole, za zdravstveno varstvo, za odškodnine delavcem in za
posebne operativne namene.

Socialni transferi
5387 Štipendije

Za delovanje Srednje policijske šole je največji del stroškov
namenjen za prehrano kadetov.

12.937.000,00 SIT

Pri načrtovanju sredstev za štipendije in nagrade smo upoštevali
že sklenjene pogodbe o štipendiranju na osnovi Pravilnika o
štipendiranju (Ur. I., 58/95), kar pomeni izplačilo štipendij za
povprečno 30 štipendistov in predvidenih 10 novih štipendijskih

Odškodnine delavcem smo dolžni izplačevati v skladu s 106.
členom Zakona o notranjih zadevah za posebne odškodnine v
poročevalec, št. 42

85.000.000,00 SIT
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1905 Tehnična sredstva za varovanje oseb 14.000.000,00 SIT

pogodb v letu 1997. Zaradi majhne odobritve sredstev smo število
štipendij glede na prejšnja leta zmanjšali, kar pa dolgoročno ni v
interesu MNZ.

Sredstva so namenjena za nakup opreme, potrebne za izvajanje
nalog na osnovi Uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo
organi za notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja
(Ur. 1.38/92 in 48/93)). Nenehno se povečuje obseg in število
nalog na področju varovanja (v letu 1996 beležimo 30% povečanje
števila varovanj). V letu 1997 so že bile izvedene naloge varovanja
ob obisku predsednikov srednjeevropskih držav. Glede na številne
diplomatske aktivnosti RS in predviden obisk predsednikov vlad
v septembru, to pomeni povečano število opravljenih varovanj, ki
jih, v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Ur. I.
36/94), izvaja MNZ.

Plačila storitev
6099 Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
35.198.000,00 SIT
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja svoje
naloge v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa. V okviru
predlaganih sredstev se bodo izvajale le redne akcije za prometno
vzgojo in pokrivali redni materialni stroški. V predlogu sredstev pa
nista vključena projekta Vozimo pametno, ki ga je načelno podprla
vlada RS na 218. seji dne 24. 10. 1996 in TV nadaljevanka
Razjarnikovi 2, ki jo je načelno podprl Odbor vlade RS za področje
javnih zavodov na svoji 186. seji dne 21.1.1997. Skupaj potrebna
sredstva za oba projekta v višini 60.000.000,00 SIT zaradi
omejenih sredstev v proračunu MNZ niso vključena.

V predlogu proračuna je upoštevana le najnujnejša oprema za
zagotovitev varnosti v okviru mednarodne dejavnosti RS v letu
1997. Zaradi nizke odobritve sredstev, si moramo opremo
občasno sposojati, kar pa vpliva na povečanje materialnih
stroškov.
1906 Oprema za nadzor južne meje

Investicije in investicijsko vzdrževanje
1726 Brnik - hangar

Za učinkovit nadzor državne meje je potrebno zagotoviti dodatno
opremo za kontrolo listin pri prehodu državne meje in sredstva
za preglede vozil. Zaradi ekonomskih in političnih razmer v
vzhodnoevropskih in azijskih državah in zaradi poostrenega
nadzora na mejah Evropske skupnosti, se povečuje pritisk na
ilegalne prehode meje na področju Slovenije. Ker potekajo dogovori
z Italijo in Avstrijo za ublažitev režima Schengenskih meja za RS,
bi bilo potrebno zagotoviti ustrezno varovanje na naši južni meji,
kar pa s tako omejenimi sredstvi ne bo mogoče.

8.000.000,00 SIT

Sredstva bodo porabljena za zaključek del po investiciji, ki so se
ob prevzemu objekta pokazala kot nujna, prav tako bi bila potrebna
še izgradnja lastnega transformatorja, ki zaradi omejenih sredstev
ne bo realizirana.
1738 Predhodna dela

14.500.000,00 SIT

20.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za ureditev zemljiških zadev in za pripravo
novih investicij, za kar je potrebno pridobiti tehnično dokumentacijo
in upravna dovoljenja ter pripraviti projektno dokumentacijo za
pripravo investicij za novogradnje in rekonstrukcije.
Pri izvajanju vseh del je potrebno izvajati nadzor z zunanjimi
sodelavci (elektro inštalacije, strojne inštalacije ter specialni
nadzori).
Sredstva bodo v okviru omejenih možnosti namenjena tudi za
odkup objektov, v katerih policija že zaseda prostore, vendar je
najemnina prevelik strošek za MNZ ali pa najemodajalec zahteva
celo preselitev te dejavnosti.

1907 Elektronska pošta

20.000.000,00 SIT

Predlagana sredstva so namenjena za nadaljevanje delne
zamenjave dotrajane in tehnološko neustrezne informacijske
opreme na policijskih enotah (delovnih postaj s tiskalniki, z
ustrezno komunikacijsko kartico in s programsko opremo). Še
posebej je problematična neustrezna opremljenost z informacijsko
opremo na mejnih prehodih (izvajanje Schengenskega
sporazuma), kar pa bo glede na finančna sredstva predstavljalo
problem tudi v bodoče.

1773 Redno reševanje stanovanjskih vprašanj MNZ
100.000.000,00 SIT

1911 Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ

V organih za notranje zadeve je bilo v letu 1996 z nerešenim
stanovanjskim vprašanjem 1.419 delavcev. Od tega je 581
prosilcev z družinami brez stanovanja, 260 delavcev ima
neustrezno stanovanje in 578 samskih delavcev, ki so tudi brez
stanovanja. Poleg teh prosilcev je 350 do 400 delavcev, ki prosijo
za stanovanjsko posojilo.
Za delo v policiji se prijavljajo predvsem delavci iz severovzhodne
Slovenije, kar pomeni, da prihajajo na delo na področje Ljubljane
in Primorske ter na južno mejo ljudje iz drugih krajev Slovenije, to
pa terja reševanje njihovih stanovanjskih problemov.
Reševanje stanovanjskih problemov delavcev MNZ je v zadnjih
letih zelo zastalo. V letu 1994 je bilo dodeljenih 47 stanovanj, v letu
1995 22 in v letu 1996 23. Počasno reševanje stanovanjskih
problemov povzroča nezadovoljstvo pri zaposlenih in odhajanje
strokovnih kadrov.

V skladu s projektom enotnega pisarniškega poslovanja v državni
upravi je predvidena vzpostavitev lokalnih računalniških omrežij
in nabava programske opreme. V letu 1996 so bile zgrajene
kabelske infrastrukture, postavljena strojna in instalirana
programska oprema za lokalna omrežja na 15 lokacijah - policijske
enote, notranje organizacijske enote MNZ. Na ta način je v
računalniško omrežje vključeno okoli 400 uporabnikov. Predlagana
sredstva ne omogočajo, da bi z vključevanjem uporabnikov
nadaljevali s predvideno dinamiko, kar bo povzročilo zastoje pri
poenotenju pisarniškega poslovanja. Uvedba programske rešitve
na platformi Lotus Notes zahteva tudi močnejše delovne postaje.

15.000.000,00 SIT

1926 Oprema za zaščito podatkov

Planirana je nabava strojne in programske opreme za zaščito in
varovanje podatkov pri prenosu po informacijsko telekomunikacijskih sistemih MNZ predvsem za naslednja področja:
- PC Guard (zaščita delovnih postaj),
- zaščita Internet serverja in priključnih delovnih postaj,
- zaščita povezav do pravosodnih organov,
- zaščita EPONZ (OS/2, DOS),
- zaščita in nadzor komunikacijskih poti.

Glede na to, da se že več let zaradi nezadostnih sredstev rešujejo
le najnujnejši kadrovski primeri zlasti na mejnih policijskih postajah,
je stanovanjska problematika izredno huda.
Sredstva bodo delno namenjena za nakup in najem stanovanj, za
najnujnejša popravila objektov, v katerih se nahajajo samske sobe,
ter za popravila in vzdrževanje službenih stanovanj.

19. avgust 1997

34.000.000,00 SIT
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5314 Prevozna sredstva

160.000.000,00 SIT

MNZ ima na razpolago 1.841 prevoznih sredstev, za normalno
delo pa potrebujemo 2.504 vozil. Nabava večjega števila vozil je
nujna, saj bo s podobnimi količinami nabave, kot so bile prejšnja
leta (1.1994 - 240 kosov, 1.1995 - 191 kosov, 1.1996 - 145 kosov),
nemogoče doseči ustrezen nivo opremljenosti s prevoznimi
sredstvi. Tako je nemogoče zagotoviti mobilnost in operativnost
enot, predvsem pa učinkovitost.

Sredstva so namenjena za nabavo prevoznih sredstev, in sicer
za popolnitev v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji tehnične
opreme, predvsem pa za zamenjavo starih iztrošenih vozil, ki
zaradi dotrajanosti niso več primerna za uporabo.

Kot je navedeno, bodo sredstva namenjena tudi zamenjavi stanh iztrošenih vozil. Dejansko stanje
in zastarelost voznega parka MNZ nam kaže naslednja tabela:
KOM

POVPR.
STAROST
(leta)

žIVLJ.
DOBA
(leta)
6,5
4,0
4,0
3.3
7,0
7,0
4,0
6,3
_£LL

Osebna civilna vozila
Osebna policijska vozila
Terenska vozila
Intervncijska vozila
Motorna kolesa
Mopedi
Kombinirana vozila
Prikolice
RT rS mini Bf'S tovorni

645
523
244
113
138
45
65
38
30

35,1
28,4
13,3
6,1
7.5

1.6

4.4
5,0
6.8
4.5
5.5
4,8
5.6
13,2
13,8

SKUPAJ

1841

100,0

5,4

3^5
2,0

S področja radijskih zvez je planirana nabava:
- analognih in digitalnih VHF in UHF postaj (stacionarne, mobilne,
prenosne, žepne, motorske, pomorske, helikopterske),
• repetitorjev UHF, VHF (digitalni in analogni),
- pagingov (javni in ONZ),
- mobitelov (NMT in GSM),
- skremblerjev (zaščita govora),
- specialnega audio pribora.

Iz tabele je razvidno, da je povprečna starost vozil že blizu njihovi
življenjski dobi. Pri nekaterih vrstah vozil je starost že precej večja.
Posebno izstopajo zelo številčne skupine, in sicer osebna policijska
vozila, terenska vozila, intervencijska vozila ter kombinirana vozila,
ki so zelo obremenjena zaradi vsakodnevnega operativnega dela
in imajo zelo veliko prevoženih kilometrov. Poseben problem
pomenijo prikolice, tovorna vozila in avtobusi, saj bo njihova
povprečna starost kmalu dosegla njihovo dvojno življenjsko dobo.
Zamenjava prevoznih sredstev je torej nujna, saj bo v nasprotnem
primeru onemogočeno izvajanje dnevnih delovnih nalog. Gledano
v celoti je avtopark MNZ izredno star, saj je po zgornjih podatkih v
povprečju kar 56 % vozil že iztrošenih in primernih za odpis.
Odobrena sredstva bodo omogočila zamenjavo oz. nabavo
približno 70 vozil, kar pa ne zadošča niti za zamenjavo iztrošenih
in poškodovanih vozil. Da bi posodobili in obnovili vozni park v
MNZ, bi morali na leto zamenjati vsaj 400 vozil.
Na resnost problema prevoznih sredstev opozarja tudi dejstvo,
da morajo nekateri policisti za uspešno izvajanje nalog uporabljati
celo lastna vozila.
5315 Telekomunikacijska oprema

Sistemi za varovanje in nadzor zgradb in objektov:
- za protivlomno in protipožarno varovanje,
- video nadzor,
- hišni govorilni sistemi.
Ostala elektronska oprema:
- registrafoni, sistemi za snemanje sej, za ozvočenje,
- agregati.
•
Predlagana sredstva zadoščajo le za nakup najnujnejše opreme
za redno delo. Nizka odobritev sredstev na tem področju že
povzroča tehnološko zaostajanje, saj bodo izpadle predvsem
investicije v posodobitev telekomunikacijske infrastrukture in
digitalizacijo radijskih komunikacij, ki so Izpadle že v letu 1996.

292.000.000,00 SIT

Planirana je nabava terminalne in manjše - lokalne infrastrukturne
opreme radijskih in žičnih zvez, oprema sistemov za varovanje
in nadzor zgradb in objektov ter ostala elektronska oprema.

5316 Informacijska oprema

S področja žičnih zvez so planirani:
■ telefonski priključki (interni, javni, specialni, 113),
- faksimile priključki (interni in javni),- Internet priključki.

poročevalec, št. 42

163.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za nabavo strojne in programske opreme
za končne uporabnike (organizacijske enote) storitev
informacijskega sistema MNZ.
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Planirana je nabava naslednje opreme:
- nova informacijska oprema (delovne postaje, tiskalniki, prenosni
računalniki) za vse organizacijske enote MNZ,
- zamenjava izrabljene in dotrajane informacijske opreme,
- dokončanje projekta prehoda na kodo Latin 2,
- nabava programske opreme za urejanje teksta, preglednice,
grafični programi, programi za prezentacije, za vodenje projektov,
Help Desk idr.,
- moduli za Sireno, Visualgen, SAS,
- projekti ISPP JRM in ISPP Meja,
- programska in strojna oprema za specifične uporabnike,
- programska in strojna oprema Visoke policijsko - varnostne
šole in Srednje policijske šole,
- testna oprema ISDN, ATM,
- oprema za nove priključke na Internet.

5321 Pisarniška oprema MNZ

Zmanjševanje sredstev na tej postavki pomeni zamik pri
posodabljanju informacijske tehnologije in pridobivanju novih znanj.
To ne pomeni le časovnega zamika, ampak so posledice vidne
že pri zniževanju nivoja kvalitete posameznih informacijskih
servisov. Otežkočena so povezovanja z drugimi informacijskimi
sistemi v državni upravi. V primeru nadaljevanja trenda
zmanjševanja sredstev bo prišlo do zmanjševanja zanesljivosti
posameznih delov informacijskega in telekomunikacijskega
sistema MNZ, kar lahko privede do resnih motenj pri delovanju
posameznih sistemov.

Nabava sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu zajema
zamenjavo iztrošenih sredstev ter dopolnitev navedenih sredstev
skladno s Pravilnikom o sredstvih in opremi za osebno varstvo
pri delu.

5317 Kriminalistično tehnična oprema

Sredstva so namenjena za nabavo opreme za učilnice, laboratorije,
garderobe, pisarne in za potrebe arhiviranja. Zaradi prenizko
odobrenih sredstev v preteklih letih je stanje te opreme kritično,
saj so potrebna stalna popravila.
Velik del sredstev je namenjenih za zamenjavo že v veliki meri
dotrajane pisarniške opreme na UNZ.
Skupno odobrena sredstva ne zadoščajo za redno obnavljanje
opreme, zato se povečujejo materialni stroški za popravilo
pisarniške opreme.
5323 Sredstva za varstvo pri delu

Predlagana sredstva ne zadoščajo, da bi bili delavci opremljeni v
skladu s Pravilnikom.

47.200.000,00 SIT

5324 Oborožitev

50.000.000,00 SIT

V okviru odobrenih sredstev bomo v letu 1997 nabavili del
potrebnega orožja - pištol v cal. 9 mm namenjenih osebni oborožitvi
operativnih delavcev. Poleg tega bomo nabavili tudi manjšo količino
specialnih pušk za potrebe posebnih enot.
Predvidevamo tudi nabavo dodatne policijske opreme (lisice,
gumijevke) za zamenjavo in popolnitev.

Za ugotavljanje in dokazovanje kriminalnih dejanj potrebujemo
tudi ostalo tehnično opremo, kot so foto, audio in video oprema
visoke tehnologije tako v centralnem laboratoriju kot v drugih
službah, ki izvajajo naloge zatiranja kriminalitete. V okviru odobrenih
sredstev bodo ti nakupi v letu 1997 minimalni.

Opozoriti želimo, da je sedanja oborožitev policije zastarela in v
večini primerov ni primerna za izvajanje policijskih nalog. Poseben
problem predstavlja tim. dolgo orožje, ki je v večini primerov
jugoslovanskega izvora ter v vojaškem kalibru 7,62 mm.
Dosedanje odobritve sredstev ne omogočajo posodobitve
oborožitve policije v predvidenem roku.

17.590.000,00 SIT

Večino opreme, ki se uporablja v MNZ in na UNZ se zaradi
specifičnosti in nujnosti hitrih popravil popravlja, vzdržuje in montira
v lastnih delavnicah in laboratorijih. Za to je potrebna posebpa
oprema in merilni instrumenti
Velik del potrebnih sredstev je namenjen za specialno merilno
tehnično opremo, ki je potrebna na oddelku za radijske in žične
zveze.
V okviru te postavke se nabavlja tudi oprema za kuhinje. Ker so
bile odobritve sredstev na tej postavki zelo nizke, so na osnovi
inšpekcijskih pregledov posamezne kuhinje potrebne temeljite
obnove, kar pa predlagana sredstva ne omogočajo.

5325 Strelivo, plinska sredstva

5319 Birotehnična oprema MNZ

5326 Osebna oprema

29.000.000,00 SIT

Naboje različnih kalibrov je potrebno zagotoviti za popolnitev
borbenih kompletov in izvedbo vseh predpisanih oblik
usposabljanja. Predvidena je tudi nabava nabojev za vodni top za
izvajanje nalog protibombne zaščite. Prav tako predvidevamo
nabavo sredstev za pasivizacijo (plinski razpršilci, bombe idr.).
Poudarjamo, da sredstva ne zadoščajo niti za izvajanje rednega
usposabljanja, ki bo temu primerno okrnjeno. Rezerv streliva nima
MNZ niti za eno leto.

10.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za dopolnitev manjkajoče opreme v
organizacijskih enotah MNZ ter za zamenjavo že iztrošene
opreme. Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da se dejavnost
MNZ opravlja na 400 lokacijah po vsej Sloveniji. Sodoben način
dela zahteva vsaj minimalno opremljenost delovnih mest z
birotehničnimi pripomočki. Predlagana sredstva omogočajo nakup
opreme za ta namen v vrednosti cca 1.000,00 SIT na zaposlenega.
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4.000.000,00 SIT

Nabava zaščitnih oblek za nevarne snovi, zaščitnih reševalnih
mask in avtonomnih dihalnih aparatov je potrebna za zavarovanja
krajev nesreč z nevarnimi snovmi in cestnih koridorjev za prevoz
nevarnih snovi preko Slovenije.

Večina vseh sredstev za leto 1997 je namenjena opremi
laboratorijev Centra za kriminalistično tehnične preiskave.
Nabavljen bo UVA/IS mikrospektrofotometer. To je naprava, ki
omogoča analizo mikrosledov predvsem vlaken in lakov. Z nabavo
te opreme se bo povečala kvaliteta dokazovanja vseh krvnih
deliktov in drugih kaznivih dejanj. Nakup opreme je služba predlagala
že štiri leta, vendar zaradi drugih potreb ni bila uvrščena med
prioritetne nabave.

5318 Oprema delavnic in laboratorijev

16.000.000,00 SIT

285.000.000,00 SIT

Po osamosvojitvi RS smo pričeli slovensko policijo opremljati z
novimi uniformami in z vso ostalo potrebno opremo, za katero so
zadolženi policisti. Od tedaj je preteklo že pet let. Ves ta čas
ugotavljamo, da je višina sredstev, ki so namenjena za nabavo
osebne in dopolnilne opreme, prenizka. Zaradi pomanjkanja
sredstev nismo uspeli zamenjati opreme policistom po rokih
trajanja (zamenjavo določa Pravilnik o rokih trajanja osebne in
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dopolnilne opreme). Z odobrenimi sredstvi za leto 1997 ne bo
mogoče opraviti redne delitve za vse policiste. Prav tako je bilo
potrebno nabaviti opremo za maturante in kadete Srednje policijske
šole.
Za policiste Specialne enote smo planirali opremo, ki bi jo morali
zaradi pomanjkanja denarja nabaviti že v prejšnjih letih. Opremo,
katera bo nabavljena, bomo pripadnikom Specialne enote dodelili
takoj, saj imajo sedaj v uporabi opremo, kateri je pretekel rok že
v letu 1994 in 1995.
Nabavo in planiranje opreme za kriminaliste ureja Pravilnik o
delovni uniformi. Na podlagi le-tega opremljamo kriminaliste z
delovno uniformo policije.

5339 Zaščitna sredstva

Odobrena sredstva bodo namenjena za postopno zamenjavo in
nakup zaščitnih sredstev (čelade, neprebojni jopiči, zaščitne
maske). Večina neprebojnih jopičev v uporabi je že tako starih
(več kot 7 let), da je vprašljiva njihova stopnja zaščite, kajti materiali,
ki so vgrajeni v jopič (kevlar), z leti izgubijo svojo elastičnost.
Neprebojne čelade potrebujemo za zamenjavo čelad tipa "US", ki
so glede balističnih zahtev slabše, kot so čelade PAR S planirano
količino bi postopoma opremili enote PPE, ki sedaj uporabijo še
stare čelade.

Glede na to, da delitev opreme že vrsto let ne poteka v skladu s
Pravilnikom o rokih trajanja..., smo prisiljeni uvesti številne
restrikcije, ki pa bodo neposredno vplivale na delo in urejenost
policistov. Za primer lahko navedemo, da policistom ne moremo v
celoti zagotoviti dežnih plaščev, prav tako pa so bile delovne
uniforme razdeljene zadnjič v letu 1994. Tudi srajce in hlače se
delijo v zmanjšanih količinah.
5332 Sredstva za nadzor prometa

Intervencijske čelade z mikrokombinacijo je potrebno nabaviti za
enote, ki skrbijo za javni red in mir. Omenjene enote sedaj pri
svojem delu uporabljajo neustrezno predelano motoristično čelado.
Potrebno je nabaviti zaščitna strelska očala, katerih uporabo
predpisuje Zakon o varstvu pri delu in naš Pravilnik o varstvu na
delovnem mestu.

13.000.000,00 SIT
Poleg navedene opreme je potreben še nakup posebnih zaščitnih
sredstev, ki jih uporabljajo sodobne policijske enote. Med ta
zaščitna sredstva štejemo vsa ostala nenavedena sredstva
(neprebojni in intervencijski ščit, zaščitna obleka Red-man,
zaščitne rokavice, itd.).

Večino odobrenih sredstev bomo porabili za opremo prometnih
policijskih postaj, ki izvajajo nadzor prometa. Zaradi slabega stanja
prometne varnosti na naših cestah je potrebno, da so te službe
opremljene z najsodobnejšo opremo, ki bo omogočaJa učinkovito
izvrševanje nalog. Pomanjkanje sredstev pomeni, da bomo
policijske postaje opremljali postopoma, upoštevaje prometno
problematiko. Največ sredstev je namenjenih nakupu opreme za
merjenje hitrosti vozil in naprav za ugotavljanje alkoholiziranosti
in prisotnosti mamil.

Odobrena sredstva ne zadoščajo za zamenjavo in posodobitev
zaščitnih sredstev po predlagani dinamiki.
5445 UNZ Novo mesto

5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki
54.878.000,00 SIT

Zaradi naraščanja najhujših pojavnih oblik kaznivih dejanj je
potrebno za učinkovito preprečevanje le-teh navedene enote
sodobno in kvalitetno opremiti. Glede na to, da se nam proračunska
sredstva iz leta v leto manjšajo, zastarela posebna tehnična
sredstva težko nadomeščamo, kaj šele, da bi sledili napredku na
tem področju. Zato je stanje opremljenosti teh enot kritično.

6229 Dograditev centralnega računalnika

64.000.000,00 SIT

Zaradi stalnega kvantitativnega in kvalitativnega naraščanja
informacijskih storitev se povečuje tudi obremenitev centralnega
računalnika. Za zagotovitev zadovoljivega nivoja storitev je nujno
potrebno odpraviti ozka grla s povečanjem zmogljivosti. To je
potrebno storiti, ko je dosežena polna obremenitev (od tega 70%
za on-line delo), saj bi se že v primeru majhnega nadaljnega
povečanja kvaliteta storitev drastično poslabšala. To dokazujejo
tudi lastne meritve in izkušnje uporabnikov. Letno povečanje
obremenitve računalnika MNZ se je v zadnjih desetih letih gibalo
med 20 in 40 %, število neposredno priključenih delovnih postaj pa
se je povečalo z 250 na 3.000. Zadnje večje probleme smo imeli
konec leta 1994, zato smo februarja 1995 povečali zmogljivost
centralnega računalnika ES9000 za 55 %. Povprečna obremenitev
v delovnem času je tako padla s 95 % na 50 do 60 %. Jeseni 1995
smo povečali še zmogljivost diskovnega podsistema, kar je prineslo
izboljšanje odzivnih časov za preko 50 %.

Zaradi čedalje večjega nedovoljenega vstopa tujcev v našo državo
je potrebno nabavljati tudi radarje za odkrivanje ljudi. Na tem
področju trenutno ne razpolagamo z ustreznimi in učinkovitimi
tehničnimi sredstvi.
Z določeno video in avdio opremo bomo nadomestili iztrošeno ter
dopolnili manjkajočo opremo.
Za specialno opremo dveh posebnih enot kriminalistične službe
bi bilo potrebnih še enkrat toliko sredstev, kot jih je v celoti na tej
postavki.
V okviru te postavke se nabavljajo tudi službeni psi in naprave za
prisilno zaustavljanje osebnih vozil.

Zadnje meritve kažejo, da se je računalnik po poletnem zatišju v
septembru 1996 zelo približal kritičnim obremenitvam, trendi pa
nakazujejo, da jih bo v letu 1997 že presegel. Slika |e še slabša ob
upoštevanju dejstva, da so obremenitve tudi sezonsko največje
med decembrom in majem. Edino rezervo, ki jo predstavljata
prestavljanje paketnih obdelav iz dnevnega na nočni čas ter
dodatno fino uglaševanje sistema, bomo kmalu izčrpali.

2.000.000,00 SIT

V okviru odobrenih sredstev bo nabavljen 12-kanalni EKG aparat
za ambulanto medicine dela. Nabava instrumentov in opreme za
ambulante MNZ zajema tudi nabavo sanitetnih sredstev in opreme
za vse organizacijske enote MNZ.
Odobrena sredstva pomenijo zagotavljanje najnujnejše opreme
za izvajanje preventivne dejavnosti v ambulanti.
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340.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za nadaljevanje izgradnje poslovnega
objekta UNZ - inštalacijska, obrtniška in gradbena dela povezana
z zaključnimi deli na objektu. Sredstva ne zadoščajo za zaključitev
investicije, saj bi za to potrebovali cca. 1.000.000.000,00 SIT. To
pomeni, da bo objekt UNZ Novo mesto po tej dinamiki zaključen
predvidoma šele leta 2000.

Največji uporabniki posebnih tehničnih sredstev so posebne
operativne službe v okviru MNZ.

5337 Oprema za zdravstveno varstvo

32.000.000,00 SIT

Če prenove oz. nadgraditve centralnega računalnika v letu 1997
ne izvedemo, lahko pričakujemo resne motnje v delovanju
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centralnega sistema v času večjih obremenitev (delavniki 8-10 h,
12-14 h ter ob občasnih akcijah). To pa bi posledično povzročilo
neprecenljivo škodo pri opravljanju temeljnih dejavnosti MNZ, tako
s področja javne varnosti kot tudi upravnih notranjih zadev.

Ministrstvo za notranje zadeve z odobrenimi sredstvi za
materialne stroške, investicije in opremo ne bo moglo izpeljati
nekaterih pomembnih razvojnih nalog, ki izhajajo iz zakonskih
obveznosti (centralni register prebivalstva, nove osebne
izkaznice, začasni begunci, zasebno varovanje), prav tako bodo
bistveno okrnjeni ali prestavljeni nekateri razvojni projekti
(elektronska pošta, pisarniško poslovanje, digitalno radijsko
omrežje, transparentna digitalna komunikacijska infrastruktura).
Na področju investicij ne bodo izvršene sledeče nujne investicije:
- izpadel bo nakup samskega doma, ki ga bomo v bodoče izgubili
tudi za najem. Nastanitev policistov Zaščitne policijske enote bomo
morali reševati z najemom dražjih kapacitet.
- ne bomo začeli postopka za odkup in rekonstrukcijo poslovne
zgradbe v Dobji vasi za potrebe PP Ravne na Koroškem,
- rekonstrukcije PP Vrnika ne bo mogoče začeti v letu 1997,
čeprav bomo objekt uporabljali skupaj z Ministrstvom za obrambo,
ki ima že zagotovljena sredstva, za rekonstrukcijo pa je
zainteresirana tudi občina Vrnika,
- začetek novogradnje v Škofji Loki bo prestavljen, to pa pomeni,
da bo PP Škofja Loka še naprej v prostorih, ki so namenjeni za
rušenje. Občina Škofja Loka je za potrebe izgradnje te postaje že
prenesla na RS komunalno opremljeno zemljišče.
- realizirane ne bodo tudi manjše nujne investicije, in sicer adaptacija podpornega zidu nad Srednjo policijsko šolo v Tacnu, adaptacija skladišča razstreliva, adaptacija prostorov na UNZ Koper,
ipd.

Zadnje referendumsko zbiranje podpisov je že začasno
onesposobilo centralni računalnik za uporabo.
Za zaključitev prenove centralnega računalnika bi potrebovali
200.000.000,00 SIT. Predlagana sredstva zadoščajo le za omilitev
oz. zmanjšanje motenj v tekočem delovanju.
6230 Oprema učnega centra MNZ

60.000.000,00 SIT

Na osnovi Zakona o vojaški dolžnosti (Ur. 1.18/91) se izvaja
usposabljanje za vojaško službo tudi v ONZ. V predlogu plana
nabave osebne in dopolnilne opreme za vojaške obveznike smo
upoštevali vso predlagano osebno in dopolnilno opremo. V plan
smo zajeli tudi opremo za osebno higieno vojaških obveznikov.
V zgoraj navedenih sredstvih je tako vključena najnujnejša oprema
za tri generacije vojaških obveznikov, ki se zvrstijo v enem učnem
ciklusu, ki pa v celoti ne ustreza standardom, ki jih zagotavlja
Ministrstvo za obrambo.
6231 Oprema za reorganizacijo državne uprave
3.000.000,00 SIT
Sredstva so namenjena za nakup opreme za opravljanje nalog v
zvezi z reorganizacijo v državni upravi, za katere je zadolženo
MNZ v okviru procesov približevanja Evropski uniji. Nabava te
opreme je-izpadla v letu 1996 zaradi tim. "prihrankov". Sredstva
bodo namenjena predvsem za nakup informacijske opreme in
pisarniške opreme.

Predlagan proračun tudi pomeni, da bo moralo MNZ izvajati izredne
varčevalne ukrepe na področju materialnih stroškov, ki se bodo
poznali predvsem na področju usposabljanja in izobraževanja,
mednarodnega sodelovanja, tekočega vzdrževanja, dela
projektnih skupin, preventive in podobnega, saj na velik del
infrastrukturnih stroškov ne moremo vplivati.

6745 Oprema za zaščito ogroženih delavcev 5.000.000,00 SIT
Velik zaostanek v dolgoročnem razvoju Ministrstva za notranje
zadeve pa beležimo predvsem na področju investicij, saj zaradi
skromno odobrenih sredstev v preteklosti in tudi v letu 1997 že
dalj časa ne moremo začeti s prepotrebnimi investicijami, kot so
PP in PPP Murska sobota, UNZ Postojna, PP Maribor I., PP
Slovenska Bistrica, UNZ Slovenj Gradec, investicije v VOC
Gotenica, adaptacija hangarja v Šentvidu za potrebe Specialne
enote in drugo.

Zaradi naraščanja kaznivih dejanj, predvsem najhujših pojavnih
oblik, se pojavlja vedno več groženj našim delavcem. Zaradi
življenjske nevarnosti ogroženih je nujno potrebno nabaviti sisteme
za protivlomno varovanje, protipožarno varovanje in izvesti druge
oblike varovanja ogroženih delavcev.
9005 Reorganizacija državne uprave - PHARE - prometni davek
1.500.000,00 SIT

Prav tako Slovenija nima in tudi v bodoče ne bo imela helikopterja
z medicinsko opremo za reševanje v gorah in prevoz bolnikov,
niti manjšega plovila za opravljanje nalog nadzora in reševanja v
slovenskem morju.

Sredstva so namenjena za plačilo prometnega davka za nakup
opreme v okviru odobrenih sredstev PHARE za projekt
preoblikovanja javne uprave.
5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ
150.000.000,00 SIT

V Ministrstvu za notranje zadeve se izvaja tudi lastna dejavnost,
in sicer počitniška dejavnost, prehrana, prevozi. Za opravljanje te
dejavnosti bi bile potrebne investicije predvsem za zamenjavo
iztrošene opreme. Ob že tako skromnih sredstvih za redno
dejavnost MNZ, le teh ne moremo namenjati še za lastno dejavnost,
zato se slabša opremljenost teh objektov.

V tej postavki so zajeta potrebna investicijsko vzdrževalna dela
na objektih z območja vseh UNZ v RS. Prednostno bomo reševali
probleme v zvezi z obnovami streh, kotlarn ter izboljševanjem
delovnih pogojev zaposlenih. Nadaljevali bomo tudi z obnovo
prostorov za pridržanje.
Odobrena sredstva ne omogočajo rednega vzdrževanja objektov,
kar v posameznih primerih povzroča škodo in dodatne stroške.

Ob takem predlogu proračuna, ki ne zagotavlja normalnega
financiranja ministrstva, pričakujemo bistveno povečanje sredstev
na proračunskih postavkah za investicije in investicijsko
vzdrževanje v naslednjem letu, za kar vidimo osnovo v sklepu
vlade, sprejetem ob usklajevanju predloga proračuna, da se bo v
proračunu za leto 1998 na novo določilo prioritete in vrstni red
investicij po posameznih resorjih oz. projektih. Ta sklep smo že
na seji vlade razumeli kot da se nanaša predvsem na sredstva
za investicije za potrebe Ministrstva za notranje zadeve.

Odplačila dpiga
5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov 40.000.000,00 SIT
Navedena sredstva je potrebno zagotoviti za plačilo anuitet za
najeta posojila v preteklih letih.
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povprečje letošnjega leta. Proračunska sredstva so strogo
namenska. V kolikor se bo število tujcev v povezavi z Zakonom
o začasnem zatočišču občutno zvišalo, bodo sredstva komaj
zadostna.
Po mednarodnih standardih smo dolžni tujcem nuditi 3 obroke
dnevno, otrokom in mladoletnim tujcem 5 obrokov dnevno. Na
višino porabljenih sredstev vpliva število tujcev in cena živil.

1713 PREHODNI DOM ZA TUJCE
Prehodni dom RS za tujce je organ v sestavi MNZ RS in ima v
proračunu ločeno od postavk MNZ sredstva za materialne in
druge stroške, investicije in investicijsko vzdrževanje.
Število nastanjenih tujcev se je v prvem polletju 1997 v primerjavi
s prejšnjimi leti bistveno povečalo, in sicer predvsem zaradi
občutnega povečanja dotoka državljanov Romunije in Turčije,
prav tako pa se je močno povečalo število nastanjenih tujcev iz
območja Bližnjega vzhoda in afriških držav, kar nam pri vračanju
povzroča nenormalno visoke stroške oziroma se doba nastanitve
v domu (in seveda tudi oskrbe) bistveno podaljša. Analogno temu
se zelo povečujejo stroški (predvsem letalskega) odstranjevanja.
V letu 1996 in 1997 je vedno večji porast tujcev, ki zaprosijo za
status begunca po ženevski konvenciji.

6232 Prevozi tujcev

25.900.000,00 SIT

Večina oseb, ki so v policijskem postopku zaradi odstranitve iz
države, nima sredstev za ureditev dokumentacije, nakup
vozovnic, zato na podlagi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da
bomo morali nabaviti 80 % vozovnic do ciljnih držav. Poleg tega v
nekaterih primerih letalski prevoznik zahteva zaradi varnosti
policijsko spremstvo. Sredstva so planirana na podlagi indeksiranja
in porabe v preteklem letu. Iz teh sredstev krijemo stroške
odstranitve tujca od prevozov, letalskih kart vse do ureditve
dokumentacije.

Na migracijske tokove namreč nimamo nobenega vpliva, saj smo
iz javnovarnostnih razlogov na podlagi Zakona o tujcih (28., 30.,
41., 42 člen) dolžni oskrbovati vse tujce, dokler jih ni moč odstraniti
iz države. V veljavi pa je tudi Zakon o začasnem zatočišču,
katerega izvajanje za PDT pomeni bistveno povečanje stroškov.

6233 Oskrba tujcev

10.707.000,00 SIT

V postavki oskrba tujcev so zajeti stroški za obleko, obutev,
osebni pribor in higieno, pranje in dezinfekcija osebnega perila ter
nuđenje nujne zdravstvene pomoči tujcem (prosilcev za azil,
zdravila v ambulanti PDT).

Poudariti moramo, da finančnega načrta zaradi tega ne moremo
delati zgolj na podlagi indeksiranja, temveč je potrebno upoštevati
vse spremljajoče dejavnike predvsem pa migracijska gibanja v
svetu in seveda v RS.

Stroški nastajajo predvsem zaradi tujcev, ki so nastanjeni v domu
daljši čas (predvsem tujci iz bivših republik Jugoslavije, katerih
zaradi nevzpostavljenih meddržavnih odnosov in nepodpisanih
sporazumov o vračanju oseb ne moremo vračati), ki jim je
potrebno nuditi tudi oblačila in imajo zaradi depresij in brezupnosti
v prihodnost večje zdravstvene težave.

Poleg navedenega je bil sprejet Zakon o začasnem zatočišču
(Ur. I. RS št.20, z dne 10.4.1997), ki v 7. členu določa, da Prehodni
dom RS za tujce prevzame v nastanitev in oskrbo tudi za kategorijo
tujcev, ki se ne bodo vrnili v matično državo.To pomeni za Prehodni
dom za tujce novo obveznost. Za pripravo in sprejem teh tujcev
potekajo določene dejavnosti v zvezi z nastanitvijo in oskrbo,
kljub temu, da za njih ni zagotovljenih sredstev, saj pomeni to že
za leto 1997 podvojitev števila tujcev.

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom
6768 PDT - oddelek za mladoletne tujce

1.400.000,00 SIT

Materialni in druai stroški
5345 Materialni stroški

Iz te postavke bodo financirani specifični stroški v zvezi s
pogodbami o delu, ki bodo sklenjene z angažirani socialnimi delavci
za varstvo mladoletnikov, za katere je v skladu z zakonodajo
potrebno organizirati permanentno prisotnost strokovnih delavcev.
Poleg tega bodo sredstva namenjena za kritje stroškov v zvezi s
specifičnimi izdatki za tehnično in drugo opremo Oddelka za
mladoletne tujce in specifični materialni izdatki.

58.893.000,00 SIT

Sredstva za posamezne postavke so planirana na podlagi
dosedanjih izkušenj in na podlagi pogodb, zvišana za predvideno
rast v letu 1997. Kljub vsem prizadevanjem za racionalno
gospodarjenje pa materialni stroški naraščajo hitreje, kot je
predvidena rast za leto 1997.
Pri materialnih stroških smo predvsem upoštevali fiksne stroške,
na katere nimamo nobenega vpliva, niti nanje ne vpliva število
tujcev, vendar na proračunski postavki zajemajo več kot 60 %
stroškov (samo najemnina stavbe 37 %). Indeksirati te stroške
nima nobenega pomena, ker potem ne moremo trditi, da je plan
realen. Fiksni stroški so: električna energija, vodarina, plin,
ogrevanje in topla voda, telefonske storitve (večina stroškov za
urejanje dokumentov), storitve agencije in zavarovanje. Zaradi
nevarnosti, da pride do nezgode, je na zahtevo republiškega
sanitarnega inšpektorja najemodajalec v letu 1996 prenovil
sanitarije v vseh nadstropjih, inštaliral novo dvigalo in na podlagi
tega izboljšanja zvišal najemnino za 60 %. Najemodajalec nam
nudi najem prostorov samo še štiri leta in nima interesa za
podaljšanje pogodbe, zato tudi ni pripravljen sklepati kakršnihkoli
kompromisov v zvezi s ceno najema. Zvišujejo se tudi stroški za
gorivo in potni stroški zaradi odstranjevanja tujcev v spremstvu
policistov.
5354 Prehrana tujcev

Investicije in investicijsko vzdrževanje
5359 Oprema Prehodnega doma za tujce

Pretežni del sredstev za opremo je namenjen za zamenjavo
dotrajanih vozil, saj odstranjevanje tujcev oz. prevozi do državne
meje potekajo v vseh mogočih razmerah.
Poleg tega predvidevamo nabaviti opremo za kuhinjo, drugo
potrebno tehnično opremo in pripomočke ter pisarniško opremo.
Precejšen delež opreme je bil planiran za leto 1996, vendar nabava
ni bila izvršena zaradi prerazporeditve sredstev za pokrivanje
rednih materialnih izdatkov MNZ.
Ob vsem tem moramo poudariti, da specifičnost populacije v
PDT zahteva, da planiramo tudi nekaj rezervnih sredstev za
zamenjavo med letom uničene najnujnejše opreme.

24.500.000,00 SIT

5357 Nujna vzdrževalna dela

Sredstva smo planirali na podlagi nastanitve 120 tujcev, kar je
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6.060.000,00 SIT

4.562.000,00 SIT

Med nujna vzdrževalna dela štejemo naslednje:
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letos v popolnosti pričela izvajati Schengenski sporazum in RS
bo s tem postala tamponska cona pred močno migracijsko
varovano Zahodno Evropo. Število beguncev se bo močno
povečalo, kar bo vplivalo na povečanje vseh stroškov
Prehodnega doma za tujce.

1. Zamenjava in posodobitev nekaterih pregradnih elementov, ki
zagotavljajo varnost policistov v prostorih PO. Sedanje "stekleno"
zavarovanje ne omogoča varnosti.
2. Republiški zdravstveni inšpektorje v mesecu avgustu pregledal
prostore IPDT v Prosenjakovcih in iz higienskih razlogov zahteval
ureditev tal v kuhinji, jedilnici in hodnikih. Sedanja tla ne omogočajo
čiščenja v takšni meri, da bi to zadostovalo higienskemu minimumu
čistoče. Istočasno bo potekala ureditev odtokov iz kuhinje IPDT.

18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE
ZADEVE

3. V IPDT Prosenjakovci je potrebno urediti zbiralnik za rezervno
vodo za zagotovitev zadostne količine vode in zamenjati hidrofor
za črpanje vode.

I. UVODNA POJASNILA
Na podlagi določb Zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za
zunanje zadeve (MZZ) poblaščeno za podajanje mnenj,
oblikovanje stališč ter sooblikovanje in izvajanje zunanje politike
RS.

4. Saniranje vhoda v večnamenski prostor je nujno potrebno urediti.
Sedanji vhod je neurejen in onemogoča dovoz tujcev do tega
prostora.
5. V mesecu avgustu se predvideva izgradnja nove ceste do
novega državnega prehoda v Prosenjakovcih; občasno je ta mejni
prehod že sedaj odprt, kar pomeni potencialno nevarnost za
nastanjene v IPDT. Cesta poteka praktično preko dvorišča, zato
bo nujno postaviti žično ograjo, ki bo preprečevala direktni vstop
iz stavbe na cesto.

MZZ te naloge opravlja preko mreže 40 diplomatsko konzularnih
predstavništev in ob pomoči častnih konzulov.
V skladu s sklepi Vlade in ukazi Predsednika RS je MZZ v letu
1996 odprlo tri nova predstavništva, ki jih je še potrebno opremiti
(manjkajo zavese in pohištvo, ni varnostne opreme). Poleg tega
bo potrebno razširiti in opremiti prostore nekaterih najbolj
obremenjenih predstavništev. Pri tem imamo v mislih zlasti prostore
stalne Misije RS pri Evropski Uniji (vključevanje v EU) v Bruslju in
Veleposlaništvo v Strassbourgu (NATO in Svet Evrope) ter
Veleposlaništvo v New York-u (članstvo v Varnostnem Svetu OZN).

Dela bomo izvrševali po predvidenem vrstnem redu in na podlagi
razpoložljivih sredstev.
ZAKLJUČEK
Finančni načrt za leto 1997 zajema samo dejavnost Prehodnega
doma RS za tujce v dosedanjem obsegu in nikakor s temi sredstvi
ne moremo zagotoviti oskrbe in nastanitve tujcev, ki so na podlagi
Zakona o Začasnem zatočišču izgubili status begunca in za katere
bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva že v letu 1997.

Glede na težak finančni položaj predvidevamo, da v letu 1997,
kljub že sprejetim ukazom (priloga 1) ne bo mogoče nadaljevati
trenda odpiranja novih predstavništev, saj bi to pomenilo povišanje
vseh postavk MZZ.
V planu odhodkov smo torej upoštevali samo tista povečanja
stroškov, do katerih bo prišlo zaradi večjega obsega nalog ter
povečanja mreže DKP iz leta 1996.

Vseskozi poudarjamo, da so tujci za nas zgolj strošek, zato mora
biti cilj financerja in izvajalca vselej enak in to; storiti vse, da se jih
čimpreje in čim ceneje odstrani iz države. Res pa je tudi, da bi
veliko pripomogla k temu tudi večja agresivnost MZZ pri sklepanju
meddržavnih sporazumov o vračanju oseb z državami, ki za to
iz razumljivih razlogov niso zainteresirane.

Ponovno opozarjamo na poostrene varčevalne ukrepe, ki se v
MZZ izvajajo, s krajšimi prekinitvami, praktično od začetka
delovanja. Trenutno MZZ nima sredstev, ki bi omogočala
izpolnjevanje najbolj temeljnih dejavnosti, varčevanje pa dosega
raven, ki deluje prej škodljivo kot učinkovito (težave s poslovnimi
bankami, varnostna oprema DKP je nezadovoljiva, prostori so
neopremljeni in slabo vzdrževani, skrajno smo omejili
izobraževanje in promocijo itd). Stanje je porazno in popolnoma
neprimerno za ugled države.

V pripravi predloga proračuna nismo mogli upoštevati predvidenih
investicijskih vlaganj, ki pa bodo v prihodnosti pomenili velik problem za delovanje Prehodnega doma za tujce.
Prav tako pa so le delno upoštevane finančne posledice 7. člena
Zakona o začasnem zatočišču, ki nam ftalaga obilico nalog v
zvezi z začasnimi begunci, kar je finančno praktično nemogoče
ovrednotiti, ker nikomur še ni znano število tujcev, ki bodo izgubili
status in se ne bodo želeli vrniti v matično državo.

Ponovno bi opozorili tudi na problem postavke 5201 - Delovanje
DKP mreže, na kateri se nahajajo sredstva za plače delavcev ter
najemnine in druge pogodbene obveznosti, kar pomeni, da je cca
80 % sredstev na postavki sestavljenih iz fiksnih obveznosti.
Predlagamo, da se v proračunu za leto 1998 sredstva na tej
postavki razdelijo tako, da bodo ločeno prikazana sredstva za
plače, sredstva za najemnine in druge pogodbene obveznosti ter
preostanek - sredstva za delovanje.

Dejstvo je, da nam pogodba o najemu prostorov z LPP poteče
leta 2001 in da bi bilo nujno potrebno že sedaj predvideti določena
sredstva za novo lokacijo (novogradnjo ali funkcionalno
prilagojeno adaptirano staro stavbo). Ker ne gre za majhna
sredstva, je treba razmišljati o financiranju skozi več proračunskih
obdobij.

V skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev sta v okviru MZZ formirana tudi dva urada, in sicer
Urad RS za evropske zadeve, ki opravlja strokovne naloge, ki se
nanašajo na sodelovanje in vključevanje RS v evropske integracije
ter usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z institucijami
evropskih integracij in Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, ki opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s Slovenci
po svetu in v zamejstvu.

Ker je nesporno, da bo PDT, kot institucija nujno potrebna za
državo, tudi v prihodnje obstala ne glede na morebitne
organizacijske spremembe, je nujno sistematično pristopiti k
pravočasnemu reševanju zadeve in torej zagotovitvi novih
delovnih prostorov.
Prav tako ne smemo zanemariti dejstva, da bo Republika Avstrija
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II. PREGLED PO POSTAVKAH

5198 Raziskovalne dejavnosti

1811 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Za pridobivanje podatkov in analiz s področja mednarodnih
odnosov je MZZ sklenilo nekaj pogodb z zunanjimi izvajalci. Poleg
rednih obdelav podatkov je MZZ prevzelo tudi sponzorstvo nad
nekaterimi raziskovalnimi nalogami, ki nam bodo omogočale lažje
sprejemanje odločitev o nekaterih bistvenih vprašanjih (sukcesija,
reševanje mejnih vprašanj ipd). Glede na finančni položaj bomo
realizacijo večine raziskovalnih nalog skušali odložiti v leto 1998.

Materialni stroški
postavka
3339 Materialni stroški

znesek v 000
200.000

7431 - Diplomatska akademija

Vse skupine materialnih stroškov so povezane z naravo dela
MZZ - to so stiki s tujino. Glede na stalni porast obsega del in
nalog (prizadevanja za vključitev Slovenije v pomembne
mednarodne integracije, odpiranje novih predstavništev, promocija
itd.) so v porastu tudi stroški.

Diplomatska akademija je edina inštitucija, ki omogoča kandidatom
za službo v predstavništvih RS v tujini pridobitev ustreznih in
specifičnih diplomatskih znanj. Gre za interdisciplinaren študij, ki
ga po pogodbi za MZZ izvaja Fakulteta za družbene vede.
Dosedanje izkušnje v zvezi s kadri, ki so opravili izobraževanje,
so izredno pozitivne.

Kljub varčevalnim ukrepom mora MZZ vzdrževati tudi stalne
povezave s številnimi predstavništvi. Poudariti je potrebno, da
mora MZZ in zaposleni zaradi pogostih obiskov visokih
predstavnikov drugih držav skrbeti tako za vzdrževanost
prostorov in osebja kot tudi za izpolnjevanje varnostnih in
protokolarnih zahtev.
3663 Meddržavno sodelovanje

Vprašanje financiranja je potrebno urediti sistematično, saj MZZ
v pogojih stalnega omejevanja ne zmore zagotavljati sredstev za
izvajanje programa po pogodbi.
Druai odhodki

210.000

1297 Članarine in kotizacije

Na tej postavki MZZ planira predvsem sredstva za meddržavno
sodelovanje. V letih 1997 bo potekala intenzivna diplomatska
dejavnost v zvezi s krepitvijo gospodarsko političnega položaja
RS v tujini kar posledično pomeni povečano število obiskov tujih
delegacij v RS kot tudi potovanj naših delegacij v tujino. Poudarek
je na nalogi vključevanje RS v EU.
'*
7430 Promocija RS v tujini

365.106

MZZ skuša v okviru svoje dejavnosti zagotoviti tudi ustrezno
promocijo RS. Poleg pomoči pri organizaciji prireditev v tujini, kjer
aktivno sodelujemo pa bi bilo potrebno na zahtevo številnih vladnih
in nevladnih organizacij zagotoviti tudi sredstva za izvajanje
informativnih dejavnosti, organizacijo okroglih miz, srečanj
gospodarstvenikov in redne preskrbe vseh subjektov in
organizacij, s katerimi naša predstavništva vzdržujejo stike, s
promocijskimi materiali o Sloveniji. Glede na finančni položaj bomo
do konca leta 1997 prenehali izvajati vse oblike promocije RS v
tujini, ki bi pomenile dodatno finančno obremenitev MZZ.

V skladu z 11. točko, 2. odstavka, 9. člena Zakona o zunanjih
zadevah je MZZ dolžno plačevati članarine mednarodnim
organizacijam za vse državne organe. Že v letu 1996 Slovenija ni
poravnala vseh svojih obveznosti iz tega naslova. Podobno stanje
se nadaljuje v letu 1997.
Kolobarjenje v smislu "letos enemu, drugo leto drugemu" na tem
področju ni priporočljivo, še posebno ne v letu, ko RS kandidira
za nestalno članstvo v VS OZN, NATU, vstop v EU ter določene
funkcije v OVSE. V skladu z navodilom Ministrstva za finance
bomo v drugi polovici leta planirali le še plačilo članarin, ki spadajo
v delokrog MZZ. O navedenem smo obvestili vsa ministrstva.
Glede na dejstvo, da je MZZ v prvi polovici leta 1997, zaradi
pomanjkanja sredstev, poravnavalo predvsem rokovno najbolj
nujne članarine, izmed katerih je bilo veliko število tistih, ki se
nanašajo na delokrog drugih ministrstev, bomo za plačilo članarin,
ki sodijo v delokrog MZZ za leto 1997 potrebovali še nekaj dodatnih
sredstev.

7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN

5201 Delovanje predst. RS v tujini

17.136

3.905.000

V skladu z zunanje politično usmeritvijo RS in sklepi Vlade RS ter
DZ je potrebno zagotoviti prioritetno obravnavanje teh nalog. Tako
si MZZ še naprej intenzivno prizadeva za čimprejšnjo vključtev
RS v NATO. S tem v zvezi že potekajo števile konference,
meddržavna srečanja in druge aktivnosti.
Potrebno je zagotoviti tudi izvajanje ustreznih varnostnih
standardov NATA (izdelava propustnic, varovanje stavb itd).
Glede na dejstvo, da je večina leta že minila in je MZZ v prvi
polovici leta določene aktivnosti odlagalo zaradi pomanjkanja
sredstev (kar se je žal nekoliko odražalo tudi na uspešnosti dela)
bo MZZ do konca leta 1997 potrebovalo nekoliko manj sredstev,
kot smo jih planirali ob pričetku leta.

Kot smo omenili že uvodoma, so na tej potavki poleg sredstev za
pokrivanje materialnih stroškov poslovanja predstavništev tudi
sredstva za plače ter najemnine in druge pogodbene obveznosti,
ki skupno znašajo preko 3.300.000 SIT.

Vključitev RS v VS OZN pomeni za pomembno strateško
usmeritev, ki bo RS omogočila dokončno mednarodno uveljavitev
in možnost za aktivnejše vključevanje v svetovne politične in
gospodarske tokove, številne aktivnosti v zvezi s tem že potekajo.
Za uspešno vključitev Slovenije pa bo potrebno izvesti večje
Število namenskih srečanj s tujimi delegacijami (predvsem v
izvenevropskih državah), ustreznih promocijskih akcij in študij.

Poleg tega je potrebno v letu 1997 upoštevati zamenjavo velikega
števila diplomatov, ki jim bo potekel mandat, s čimer bodo povezani
tudi precejšnji potni in selitveni stroški.
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V okviru materialnih stroškov se sredstva uporabljajo za popravila,
selitve, zavarovanja, gorivo, vzdrževanje vozil, časopise, potne
stroške, dnevnice in reprezentanco. Pri tem je potrebno poudariti,
da reprezentanca predstavlja posebno obliko promocije RS v
tujini in možnost za navezavo tako formalnih kot neformalnih
stikov s predstavniki drugih držav, kar je bistvenega pomena za
uspešno delovanje.

Poudarili bi, da se na tej postavki zagotavljajo tudi sredstva za
tiskanje vizumov, potnih listov in drugih konzularnih dokumentov.
Prihodek od izdajanja in potrjevanja teh dokumentov pa se v
celoti odvaja v proračun (ocena za leto 1997 - 980.000.000 SIT).
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1812 URAD RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
IN PO SVETU

Ponovno predlagamo združitev postavk "Ureditev državne meje"
in "Morska meja - Piranski zaliv" v okviru prve:
6211 Ureditev državne meje

Materialni stroški

3.000

8270 Humanitarna pomoč

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje Urada, in
sicer: stroški komunikacij, potni stroški, stroški materiala,
promocijski materiali, knjige itd.
Druai odhodki

19.893

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in
pogodbenih obveznosti, ki se poravnavajo na podlagi posebne
pogodbe, sklenjene med Uradom in SSK.

9002 Varnostne in zaščitne aktivnosti

Sredstva so namenjena za osebne dohodke, ki se poravnavajo
na podlagi posebne pogodbe, sklenjene med Uradom in SIM.
5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodni skupnosti
1.016.000

Investicije in investicijsko vzdrževanje

Sredstva so planirana v skladu z ustavnimi obveznostmi RS do
slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški.

2544 Investicije DKP

6212 Ustavne obveznost - podpora Slovencem po svetu

Na tej postavki bi MZZ planiralo sredstva za nakup in vzdrževanje
prostorov za delovanje Diplomatsko-konzularnih predstavništev
RS v tujini. Ocenjujemo, da za RS je dolgoročno gledano bistveno
ugodneje določene prostore kupiti kot pa za njih plačevati izredno
visoke najemnine. Na ta način bi trajno povečali premoženje RS,
predvsem v državah, pri katerih obstaja dolgoročni strateški
interes RS po sodelovanju. Ceno nakupa nekaterih stavb bi,
upoštevaje stroške za najem, povrnili v nekaj letih (Priloga 3).
Glede na omejena sredstva nakupi v letu 1997 seveda ne pridejo
v poštev. Zato predlagamo, da se nova postavka zgolj evidentira
v planu odhodkov za MZZ.

52.000

Sredstva so planirana v skladu z ustavnimi obveznostmi RS do
slovenske diaspore.

1813 URAD RS ZA EVROPSKE ZADEVE
Materialni stroški
4505 Materialni stroški

179.000

17.800

V skladu s sklepi Vlade RS (221. seja Vlade RS z dne 21.11.1996
- Priloga 3), je MZZ - Urad za evropske zadeve zadolžen za
oblikovanje dokončnega predloga za oblikovanje in izvajanje
predpristopne strategije in pogajanje za članstvo RS v EU. Gre
za najpomembnejšo strateško aktivnost RS na zunanje političnem
področju.

Stalno pomanjkanje sredstev je razlog, da tudi po več letih nekatera
predstavništva še vedno niso opremljena v celoti. Sredstva na tej
postavki so namenjena za nakup nujno potrebne opreme za
predstavništva (varnostna oprema, pohištvo, zavese, popravilo
vodovodnih in električnih instalacij itd).
205.000

Za izvajanje tako obsežnih nalog se bo postopoma povečalo
število zaposlenih (z 18 delavcev na 50), s tem pa tudi vsi stroški
za delovanje Urada.

Na podlagi recipročnega dogovora med Vlado RS in Rusko
federacijo je Vlada dolžna zagotoviti prostore za veleposlaništvo
Ruske federacije. Nosilec aktivnosti je MZZ. Obnovitvena dela
potekajo, vendar bo zaradi nekaterih nujnih sprememb (zahteve
inšpektorjev) prišlo do zamude in nekoliko višjih stroškov v zvezi
z dokončanjem del. Ocenjujemo, da bodo v letu 1997 dela v
glavnem končana.

7439 Phare

2.000

Koordinacija PHARE programa, ki jo po novem izvaja MZZ - Urad
za evropske zadeve, zahteva določena sredstva za pokrivanje
potnih stroškov, delo zunanjih ekspertov, izdelavo analiz,
strokovno izobraževanje, organizacijo posvetov in okroglih miz,
pripravo gradiv za pogajanje o višini ter oblikah tehnične pomoči,
prevajanje obsežne dokumentacije itd.

Predlagamo izločitev postavke 8145 - Obnova Manziolijeve hiše
iz plana odhodkov MZZ. Ocenjujemo, da MZZ ni pristojno za
zadevo tako z vidika delovnega področja kot tudi zaradi
neprimernosti instrumentalizacije vprašanj narodnosti v zunanji
politiki.

8770 EU Sporazum

Gre namreč za urejevanje vprašanj povezanih z državljani
Slovenije - italijanske narodnosti, zaradi česar predlagamo, da
zadevo prevzame Urad Vlade RS za narodnosti.
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54.000

4975 Slovenska izseljenska matica

V preteklih letih je MZZ skušalo zagotoviti kolikor toliko zadostne
varnostne ukrepe vsaj za nekatera najbolj izpostavljena
predstavništva RS v tujini. Varnostno opremo je potrebno pričeti
vzdrževati najkasneje v letu 1998, saj smo bili zaradi stalnega
pomanjkanja sredstev mnogokrat prisiljeni poiskati manj kvalitetne
rešitve in improvizirati.

6525 Prostori VP Ruske federacije

4.000

4750 Svetovni slovenski kongres

MZZ ne planira sredstev v te namene (humanitarna pomoč
Romunji in Albaniji), temveč samo izvaja nakazila v skladu s
sklepi Vlade RS. (Priloga 2).

5202 Prostori in oprema za predstav.

6.000

4504 Materialni stroški

V letu 1997 se nadaljujejo aktivnosti v zvezi z dokončno ureditvijo
državne meje s sosednjimi državami. Stroški zajemajo predvsem
delovanje strokovnih meddržavnih komisij in vrhunskih
strokovnjakov mednarodnega pomorskega prava (pripravljalna
dela, ekspertize, prevodi, dnevnice, potni stroški, sejnine).

1.200

Izvajanje določil Sporazuma o pridružitvi EU (udeležba in
koordinacija v delu Pridružitvenega sveta, Odbora za sodelovanje
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ter devetih pododborov).

20 - MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE

Izvajanje Začasnega sporazuma. Gre za reden dialog o vseh
najpomembnejših političnih in gospodarskih vprašanjih
sodelovanja.

2011 - MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

9002 Strukturni dialog

A. Uvodna pojasnila in razlaga ciljev in politike Ministrstva za
pravosodje

1.200

Udeležba RS v strukturnem dialogu obsega pripravo gradiv,
prevode za:

V letu 1997 bo ministrstvo sledilo izvajanju zakonskih obveznosti,
ki so v njegovi pristojnosti. Sredstva namenjena v proračunu se
bodo med drugim koristila za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja
zaposlenih v pravosodnih organih, za plačevanje že najetih
poslovnih prostorov pravosodnih organov kot tudi prostorov
upravnih sodišč, ki bodo z delom pričeli predvidoma s 1.1.1998,
za katere sredstva bodo v naslednjem proračunskem letu planirali
organi sami, za nadaljevanje tehnološke posodobitve pravosodnih
organov in za investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih le-ti
delujejo. Načrtujemo tudi začetne faze pri iskanju ustrezne
prostorske rešitve sodne zgradbe v Ljubljani. Nadaljevali bomo s
štipendiranjem študentov pravne fakultete za potrebe pravosodnih
organov. Večji delež sredstev bomo namenili plačilu odškodnin
neupravičeno zaprtim in priprtim osebam.

- Svet ministrov za splošne zadeve (2x letno);
- politični dialog (politični direktorji 4x letno, delovne skupine 12x
letno);
- strukturni dialog na ravni Evropske komisije;
- strukturni dialog na ravni drugih institucij EU.
8772 Usposabljanje

4.000

Pridruževanje EU zahteva poznavanje delovanja evropskih
inštitucij, zakonodaje EU ter usposabljanje za pogajanja za
polnopravno članstvo.
Za uspešno vstopanje Slovenije v evropske inegracije bo potrebno
usposobiti tudi večje število mladih diplomatov ter drugih
strokovnih in administrativnih delavcev.

B. Obrazložitev finančnega načrta po proračunskih postavkah

8773 Prevajanje

za leto 1997

Materialni in druai stroški

1.000

V zvezi z vključitvijo Slovenije v EU bo potrebno prevesti celotno
zakonodajo (cca 100.000 strani) in tehnične predpise EU po
potrebi pa tudi slovensko zakonodajo (cca 40.000 strani). V ta
namen se v Uradu vzpostavlja centralna prevajalska služba, ki
bo poleg koordinacije prevajanja morala zagotavljati tudi centralne
zbirke podatkov. Potrebno pa bo nabaviti tudi ustrezno strokovno
literaturo, elektronska prevajalska oroda itd.
8774 Ekspertize

21. Materialni stroški - državni organi
1. Postavka - 3334 - MATERIALNI STROŠKI
za leto 1997

2.000

•

37.000.000 SIT

OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za pravosodje v letu 1997 in 1998 združuje več postavk
iz leta 1996. in sicer:
- materialne stroške (postavka 3334),
- kazensko evidenco (postavka 6393),
- katalog - zbirko podatkov (postavka 6390),

Priprava strokovnih podlag za stategijo vključevanja Slovenije v
EU in izvajanje te strategije na pogajanjih za bodoče polnopravno
članstvo.
8775 INDOK

251.500.000 SIT

Vsebinsko zajemajo materialni stroški tako imenovane klasične
materialne stroške, ki jih v letu 1997 in 1998 povečujejo:
- stroški izdaje Kataloga - zbirke podatkov, ki ga mora v skladu s
14. in 15. členom Zakona o varstvu podatkov (Ur. list RS, št. 8/90
in 19/92 in Pravilnikom o vodenju, vsebini in objavi Kataloga zbirk
podatkov (Ur, list, št. 13/92) Ministrstvo za pravosodje pripraviti,
voditi in vzdrževati,
- stroški kazenske evidence, stroški prevajanja tuje strokovne
literature, stroški vzdrževanja lokalne računalniške mreže na
Župančičevi ulici 3.

800

V okviru INDOK informacijsko dokumentacijskega centra bodo
potekale aktivnosti obveščanje javnosti v zvezi s pristopom
Slovenije v EU. INDOK naj bi nudil logistično podporo državni
upravi, strokovnim združenjem in nevladnim organizacijam, ki
bodo organizirale strokovne posvete na temo SLO - EU. Državni
upravi bodo na voljo publikacije EU, priročniki in slovenska
zakonodaja, ki je zaenkrat še ni možno zagotoviti v elektronski
obliki.

2. Postavka - 3658 - DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH
PODROČJIH
za leto 1997

19.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
61. člen Zakona o sodniški službi, 56. člen Zakona o državnem
pravobranilstvu, člen Zakona o državnem tožilstvu.
OBRAZLOŽITEV:
Na tej postavki so planirana sredstva za mednarodno pravno
pomoč, sredstva za službena oblačila in uradne izkaznice za
sodnike, tožilce in državne pravobranilce ter za mednarodno
sodelovanje ministrstva.
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pravosodni izpit, strokovni izpit ob zaključku pripravništva oziroma
po določenem času, ko prvič nastopijo delo v pravosodnih organih,
preizkus o poznavanju določil sodnega reda in izpit o poznavanju
madžarskega in italijanskega jezika. Za ta namen načrtujemo v
letu 1997 sredstva v višini 25.000.000 SIT, v letu 1998 pa
30.000.000 SIT.

- Mednarodna pravna pomoč
za leto 1997

6.000.000 SIT

V letu 1997 in 1998 je predvideno povečanje obsega nuđenja
mednarodne pravne pomoči glede na nova mednarodnopravna
razmerja med Republiko Slovenijo in drugimi državami, s katerimi
je sklenila sporazume o mednarodni pravni pomoči. Sredstva na
tej postavki so namenjena predvsem za delo stalnih sodnih
tolmačev v zadevah ekstradicije, prenosa izvršitve kazni in
prevzema kazenskih pregonov.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 86. člena Zakona o sodiščih
in ostalih podzakonskih aktih opravlja zadeve, ki se nanašajo na
imenovanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev.
V zvezi s temi dejavnostmi ministrstvo pripravlja predhodne
pripravljalne seminarje, oblikuje komisije za preizkuse znanja in
strokovnosti, pripravlja strokovna gradiva v sodelovanju s
strokovnjaki s posamičnih področij in organizira strokovno dodatno
izobraževanje že imenovanih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev
in sodnih tolmačev. V ta namen načrtujemo za leto 1997 3.000.000
SIT in za leto 1998 3.300.000 SIT.

- Sredstva za službena oblačila - toge s priponkami in uradne
izkaznice
za leto 1997

3.800.000 SIT

Na podlagi 61. člena Zakona o sodniški službi morajo imeti sodniki
službena oblačila pri opravljanju sodniške službe, za tožilce in
državne pravobranilce pa to določata Zakon o državnem tožilstvu
in Zakon o državnem pravobranilstvu. Na podlagi 55. in 185. člena
sodnega reda ter 56. člena Zakona o državnem pravobranilstvu
morajo imeti sodniki, sodni izvršitelji, državni pravobranilci in
pomočniki ter višji strokovni in strokovni sodelavci uradne
izkaznice.

4. Postavka - 6500 - NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV
za leto 1997

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, štev. 71/94) ter Predlogom Zakona o
upravnih sporih.

Za nabavo tog in uradnih izkaznic skrbi Ministrstvo za pravosodje.
S 1.1.1998 bodo z delom začela upravna sodišča, za katere bo
potrebno ravno tako priskrbeti službena oblačila in izkaznice.

OBRAZLOŽITEV:
Konec leta 1997 bo predvidoma stopil v veljavo Zakon o upravnih
sporih. V skladu z zakonom bodo upravna sodišča z delom pričela
1.1. 1998. Ministrstvo bo moralo že v letu 1997 najeti prostore, v
katerih bodo delovala ta sodišča in sicer v Ljubljani, Celju, Mariboru
in Kopru.
V letu 1997 bo ministrstvo plačevalo tudi najemnine za tiste
pravosodne organe, za katere je že sklenilo pogodbe in jih že
plačuje.

- Mednarodno sodelovanje
za leto 1997

9.200.000 SIT

Sredstva namenjena za uresničevanje določb Sveta Evrope ter
zagotavljanja varstva osebnih podatkov ter mednarodnega
sodelovanja Ministrstva za pravosodje vključujejo strokovne
obiske delegacij Ministrstva za pravosodje kot tudi zaposlenih v
pravosodnih organih. V okviru mednarodnega sodelovanja med
drugim načrtujemo srečanje panonskih pravnikov, obisk delegacij
ministrstva Republike Slovenije v Franciji in obiske sej odborov
Sveta Evrope. V letu 1998 načrtujemo obisk avstrijskega in
madžarskega pravosodnega ministra, kot tudi obisk našega
ministra v Avstriji in na Madžarskem.

5. Postavka - 6917 - EKSPERTIZE PRI ZAKONODAJNIH
NALOGAH
za leto 1997

55.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, štev. 71/94) in 62., 63. in 64. člena Zakona
o sodniški službi (Ur. I. RS, štev. 19/94 in 8/96) in 32. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Ur. I. RS, štev. 63/94) ter drugih
podzakonskih predpisov Ministrstvo za pravosodje opravlja tudi
zadeve, ki se nanašajo na usposabljanje kadrov za potrebe
pravosodja.

V skladu z večletnim sodelovanjem z Inštitutom za kriminalogijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, bo ministrstvo sofinanciralo
raziskovalno nalogo iz t. i. ciljnih raziskovalnih programov, ki jih
sofinancira tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
6. Postavka - 9003 - MATERIALNI STROŠKI PRI INVESTICIJAH
ZA PRAVOSODNE ORGANE
za leto 1997

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z zgoraj citiranimi členi ministrstvo krije stroške sodnikom
in državnim tožilcem podiplomskega študija ter specialističnega
študija prava doma in v tujini. Ministrstvo bo nadaljevalo tudi s
strokovnim izpopolnjevanjem sodnikov, državnih tožilcev in
drugega osebja na raznih seminarjih in tečajih, ki jih bo organiziralo
samo oziroma ustrezne izobraževalne institucije. Za realizacijo
teh nalog bomo potrebovali v letu 1997 in 1998 po 43.000.000
Ministrstvo za pravosodje zagotavlja sredstva za delo komisij,
pred katerimi kandidati opravljajo pravniški državni izpit oziroma
19. avgust 1997

6.000.000 SIT

OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za pravosodje je predložilo v zakonodajni postopek
zakone s civilnopravnega področja. Spremembe bodo deležni
tudi že sprejeti zakoni s področja kaznovalne politike.
V dokončno izdelavo teh zakonov so vključeni tudi zunanji
strokovnjaki iz raznih pravnih institucij, ki jih je potrebno plačati in
torej zagotoviti tudi ustrezna sredstva.

3. Postavka - 5250 - STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
DELAVCEV V PRAVOSODNIH ORGANIH
za leto 1997

120.500.000 SIT

10.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.
list RS, št. 5/96).
OBRAZLOŽITEV:
Ker ugotavljamo, da pri nabavi osnovnih sredstev za potrebe
pravosodnih organov nastaja vrsta materialnih stroškov, ki jih ne
moremo kriti s sredstvi na proračunski postavki tehnološka
posodobitev poslovanja pravosodnih organov (prvo zavarovanje
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na posvetovanjih in strokovnih srečanjih pri nas in v tujini, najemnini
za poslovne prostore, za drobni inventar, servisiranje in
amortizacijo fotokopirnega stroja in druge klasične materialne
stroške.

avtomobilov, selitveni stroški...), predlagamo odprtje nove
proračunske postavke.
7. Postavka - 9004 - STROKOVNE NALOGE V ZVEZI Z
DODELITVIJO IN ODVZEMOM LICENC STEČAJNIM UPRAVITELJEM
za leto 1997

10. Postavka - 5281 - SREDSTVA ZA ODŠKODNINE NEUPRAVIČENO OBSOJENIM

4.000.000 SIT

za leto 1997

565.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu s 546. členom Zakona o kazenskem postopku (Ur. list
RS št. 63/94, 70/94)

OBRAZLOŽITEV:
V mesecu juniju je stopil v veljavo Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stačaju in likvidaciji (Ur. I.
RS, št. 39/97).

OBRAZLOŽITEV:
Sredstva na tej postavki so namenjena za poplačilo škode nastale
z odzvemom prostosti na podlagi razveljavljene kazenske sodbe,
odločbe o prekršku oz. odločbe o odreditvi pripora.

V skladu s temi spremembami in dopolnitvami je potrebno urediti
pridobitev in odvzem licenc oziroma dovoljenj za opravljanje
funkcije stečajnega upravitelja, upravitelja prisilne poravnave in
likvidacijskega upravitelja.

Investicije in investicijsko vzdrževanje

V skladu z 78. členom minister, pristojen za pravosodje, predpiše
program in način strokovnega opravljanja strokovnega izpita za
opravljanje funkcije stečajnega upravitelja. Ministrstvu za
pravosodje je po zakonu naloženo, da izdaja in tudi odvzema
dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacije v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije, zato so za delo komisije ter za
administrativno, tehnične in druge pogoje za delo komisije nujno
zagotoviti planirana sredstva.

za leto 1997

Socialni transferi

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu s 34. in 35. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS
in 2. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah (Ur. I. RS, štev. 14/91).

za leto 1997

1.232.800.000 SIT

108 Investicije - državni organi
11. Postavka - 5240 - TEHNOLOŠKA POSODOBITEV
POSLOVANJA PRAVOSODNIH ORGANOV
za leto 1997

17.500.000 SIT

600.000.000 SIT

45 transferi - štipendije
OBRAZLOŽITEV:
Po določbah 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah se 30 % prihodkov od sodnih taks
namensko uporabi za tehnološko posodobitev poslovanja sodišč.
Glede na oceno prihodkov od sodnih taks, ki naj bi v letu 1997 bili
realizirani v višini okoli 4.650,000.000 SIT, ocenjujemo, da morajo
biti sredstva za ta namen zagotovljena v višini, kot predlagamo.
60 % od navedenega zneska bo predvidoma porabljenih za
nabavo računalniške opreme in za vzdrževanje obstoječe strojne
in programske opreme, ostalih 40 % pa za nabavo pisarniške
opreme, za nadaljevanje projekta opremljanja prostorov zemljiških
knjig, za nameščanje signalno varnostnih naprav, obnavljanje
telefonskih central, voznega parka pravosodnih organov in za
drugo birotehnično opremo.

8. Postavka - 5295 - ŠTIPENDIJE
za leto 1997

17.500.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
Na podlagi 31. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. I.
RS, štev. 13/94 in 71/94).
OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za pravosodje podeljuje štipendije za študij prava za
potrebe pravosodnih organov.
Tako ministrstvo v povprečju vsako leto podeli 50 štipendij. Višina
štipendij je določena na podlagi 3. člena pravilnika o štipendiranju
(Ur. I. RS, štev. 14/95). Na podlagi 1. člena pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju (Ur. I. RS, štev. 58/95) pa
se štipendistom lahko odobri tudi povračilo stroškov za dodatno
izobraževanje in izpopolnjevanje znanja tujih jezikov, za kar je
prav tako potrebno predvideti nekaj sredstev.

12. Postavka - 6391 - NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA
PRAVOSODNE ORGANE
za leto 1997

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, štev. 71/94).

Drugi odhodki
za leto 1997

580.341.000. SIT

9. Postavka - 1928 - SODNI SVET
za leto 1997

OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za pravosodje je v letu 1995 z Občino Krško sklenilo
kupoprodajno pogodbo za poslovne prostore Okrožnega in
Okrajnega sodišča v Krškem, po kateri mora v letu 1997 poravnati
že 147.000.000 SIT. V letu 1997 je potrebno plačati 227.000.000
SIT za odkup prostorov Okrožnega državnega tožilstva v
Mariboru (v letu 1996 je ministrstvo v ta namen že izplačalo
90.000.000 SIT.) in 15.000.000 SIT za prostore Okrožnega
državnega tožilstva Kranj - Oddelek v Radovljici).

15.341.000 SIT

OBRAZLOŽITEV:
Sredstva vključena v to proračunsko postavko so namenjena:
za delovanje Sodnega sveta, in sicer: osebnim prejemkom
administratorke v strokovni službi Sodnega sveta, sejninam in
potnim stroškom za člane Sodnega sveta, stroškom za udeležbo
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389.000.000 SIT
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kazenskih sankcij kot tudi prevzgojni dom. Uprava opravlja
upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje
kazenskih sankcij predvsem v smislu obravnavanja in ravnanja
z zaprtimi osebami, zagotavljanja bivalnih, kadrovskih in
materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih,
spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki
jih zaprtim osebam nalagajo veljavni predpisi.

13. Postavka - 9001 - SODNA ZGRADBA V LJUBLJANI
za leto 1997

70.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, štev. 71/94).

B. Obrazložitev finančnega načrta po proračunskih postavkah

OBRAZLOŽITEV:
Nujno je potrebno pristopiti k reševanju prostorske problematike
v sedanji Sodni zgradbi v Ljubljani. V letu 1997 bo potrebno za
začetna razpisna dela, kot tudi za idejni projekt zgradbe zagotoviti
minimalna sredstva. V primeru, da bo sprejeta odločitev, da se
nove zgradbe ne bo gradilo, se bodo na tej proračunski postavki
zagotovljena sredstva uporabila za investicije v že obstoječe
zgradbe, v katere se bodo preselili dosedanji uporabniki centralne
Sodne zgradbe v Ljubljani.

Materialni in (Jgjgi stroški
za leto 1997
1. Postavka - 4508 - MATERIALNI STROŠKI
za leto 1997

14. Postavka - 2987 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB
PRAVOSODNIH ORGANOV
173.500.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu z 12. členom Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. I. RS, štev. 71/94).

2. Postavka - 6392 - DRUGI ODHODKI URSIKS
za leto 1997

OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za pravosodje je za leto 1997 in 1998 pripravilo program nujno potrebnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih
okrožnih in okrajnih sodišč. V tem programu so navedena
posamezna sodišča in vrsta del, ki jih je na njihovih objektih v
naslednjem letu nujno potrebno opraviti, da se prepreči nadaljnje
nastajanje škode. Praviloma gre za obnovo streh, elektro inštalacij,
obnovo in zamenjavo oken, obnovo fasad, dvigal, podov, stopnic
ter slikoplekarska in mizarska opravila.

3.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in 12. člen Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstva.
OBRAZLOŽITEV:
V to postavko so zajeti stroški mednarodnega sodelovanja in
znanstveno-raziskovalnega dela na področju penologije. Inštitut
za kriminalogijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani opravlja študijo s
projektnim naslovom "Reorganizacija izvrševanja kazenskih
sankcij in preučitev mreže zaporov".

15. Postavka - 9002 - POČITNIŠKE ENOTE
za leto 1997

534.390.000 SIT

OBRAZLOŽITEV:
Tu gre za klasične materialne stroški, ki vključujejo živila za zaprte
osebe, čistilna sredstva, vzdrževanje opreme za zaprte osebe,
stroške izobraževanja zaprtih oseb in plačila za delo zaprtih oseb,
ki delajo na t. i. hišnih delih, stroške energije, tekočega vzdrževanja,
zavarovanja in funkcionalnega izobraževanja delavcev, stroške
službenih potovanj delavcev, komunalne in ptt storitve, drobni
inventar, pisarniški material in še nekatere druge manjše storitve.

208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi

za leto 1997

1.063.167.000 SIT

300.000 SIT
3. Postavka - 6395 - IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV URSIKS

OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za pravosodje razpolaga s tremi počitniškimi enotami,
in sicer z dvema garsonjerama v Kranjski Gori in s trinadstropno
hišo v Piranu. Slednja je že nekaj let v zelo slabem stanju, saj je
urejen le apartma v pritličju. Zaradi slabega stanja hiše smo bili
opozorjeni že s strani občine Piran. Sims je v zelo slabem stanju
in lahko vsak trenutek pade na ulico, po kateri hodi veliko ljudi,
zlasti šolarjev, ker je šola v neposredni bližini. Manjša investicijska
dela na teh objektih lahko ministrstvo krije s sredstvi, ki jih dobi na
račun oddaje teh objektov. Te objekte koristijo poleg delavcev
ministrstva za pravosodje tudi delavci Servisa skupnih služb,
Centra Vlade za informatiko in Ministrstva za finance. Ministrstvo
je te objekte namreč kupilo takrat, ko so bili v ministrstvo vključeni
omenjeni organi.
SKUPAJ MINISTRSTVO

za leto 1997

ZAKONSKA OSNOVA:
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in Zakon o organizaciji in
delovnem področju ministrstev.
OBRAZLOŽITEV:
V upravi nimamo tako imenovanega trening centra, kot v drugih
evropskih državah, zato poteka izobraževanje penoloških
delavcev v smislu mednarodnih konvencij, zakonskih določil kot
tudi na področju strokovnega dela osebja, ki izvaja tretmajske
programe zdravstvenih delavcev, pooblaščenih uradnih oseb in
drugih delavcev v obliki seminarjev, ki jih organizira uprava z
ustreznimi strokovnjaki.

2.082.141.000 SIT (brez plač)
Letno se na novo zaposli v zavodih približno 30 novih paznikov pooblaščenih uradnih oseb (PUO) in drugih strokovnjakov. To so
delovna mesta, za katera se zahtevajo posebna znanja in veščine
in ker šole, ki bi usposabljala za ta poklic ni, moramo sami pripravljati
programe za pridobitev specialnih znanj tega profila kadra.

2020 - UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH
SANKCIJ
A. Uvodna pojasnila in razlaga ciljev in politike UIKS-a

Prav tako bo potrebno organizirati izobraževanje vseh delavcev
za izvajanje novega Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in
podzakonskih predpisov.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje
kot organizacijske enote - sektorje zavode za izvrševanje
19. avgust 1997

10.695.000 SIT
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4. Postavka - 6680 - OPREMA PUO IN OBSOJENCEV
za leto 1997

izrečen ukrep obveznega zdravljenja in narkomanije. Ker gre za
obveznost po zakonu, ki smo je dolžni poravnati, bi bilo bolj
smiselno, da je to posebna proračunska postavka.

24.182.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Pravilnik o izvrševanju
del in nalog pooblaščenih uradnih oseb in Pravilnik o izvrševanju
kazni zapora.

7. Postavka - 7449 - POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE OBSOJENCEV

OBRAZLOŽITEV:
Sredstva so namenjena v smislu Pravilnika o izvrševanju del in
nalog pooblaščenih uradnih oseb za nabavo predpisanih delov
delovne in svečane uniforme za paznike in po Pravilniku o
izvrševanju kazni zapora za nabavo obleke, perila in druge osebne
opreme ter osnovnega higienskega pribora po minimalnih
standardih za zaprte osebe. Ker smo doslej tri leta poskrbeli v
večji meri za zamenjavo uniform za paznike, bomo le-te v letu
1997 le dopolnjevali, večji poudarek bo namenjen nabavi obleke
in osebni opremi obsojencev - torej zagotavljanju boljšega
materialnega in higienskega standarda obsojencev. V letu 1998
pa bo potrebno poskrbeti za uniforme.

ZAKONSKA OSNOVA:
18. in 240. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. list RS, 12/92).

za leto 1997

OBRAZLOŽITEV:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejet leta
1992, v 18. in 240. členu uvaja obveznost zagotavljanja sredstev
za plačilo teh prispevkov iz državnega proračuna. Pravico do
tovrstnega zavarovanja imajo vsi obsojenci, ki delajo polni delovni
čas. Ker gre za obveznosti po zakonu, ki smo jo dolžni poravnati,
predlagamo novo proračunsko postavko. V letu 1997 je potrebno
zagotoviti 200.000.000 SIT za obdobje od 1992 do konca leta
1995, za leto 1996 v višini 65.800.000 SIT in za leto 1997
105.600.000 SIT. Ker do sedaj ni bil sklenjen dogovor z Zavodom
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ti prispevki do sedaj
niso plačevali. Na nujnost poravnave že zapadlih obveznosti, kot
tudi redno plačevanje le-teh je opozoril v svojem poročilu o delu
za leto 1996 varuh človekovih pravic.

5. Postavka - 6681 - USPOSABLJANJE, OBOROŽITEV,
POSEBNA OPREMA IN ZDRAVSTVENA PREVENTIVA ZA PUO
za leto 1997

25.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Pravilnik o izvrševanju
del in nalog pooblaščenih uradnih oseb.

Investicije in investicijsko vzdrževanje
za leto 1997

OBRAZLOŽITEV:
Opažamo močan trend varnostno problematičnih obsojencev,
za katere so potrebni posebni strokovni in varnostni postopki,
kar pa zahteva ustrezno opremljenost in usposobljenost
poblaščenih uradnih oseb. Za potrebe zavarovanja tako
obsojencev kot tudi delavcev v zavodih, moramo PUO opremljati
z ustrezno zaščitno opremo ter jim nuditi ustrezno inicialno in tudi
permanentno usposabljanje (seminarje borilnih veščin in sensitivity treninge). S sredstvi te postavke tudi opremljamo zavode z
avdiovizuelnimi alarmnimi napravami ter tehničnimi sredstvi
varovanja in skrbimo za njihovo redno servisiranje in vzdrževanje.
Zakon nas zavezuje, da za PUO zaposlujemo osebe, ki
izpolnjujejo določene psihofizične pogoje, ki se ugotavljajo s
posebnimi zdravniškimi pregledi in testiranji. Hkrati moramo ravno
zaradi posebnih pogojev dela redno spremljati psihofizične
sposobnosti zaposlenih. V zadnjem času opažamo porast tako
somatskih kot tudi psihosomatskih obolenj in bolniškega staleža
pri delavcih v zavodih, kar je gotovo posledica stalnih stresnih
situacij in izjemno težkih pogojev dela z obsojeniško populacijo. V
skladu z mednarodnimi konvencijami in priporočili ter zakonom
želimo za delavce zavodov okrepiti zdravstveno preventivo v
zavodih, ki pa jo ne izvajamo, zaradi pomanjkanja sredstev.

8. Postavka - 6915 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB
ZAVODOV
za leto 1997

OBRAZLOŽITEV:
Vodilo pri pripravi programa investicijsko vzdrževalnih del zgradb
zavodov so bili naslednji kriteriji:
- nadaljevanje urejanja bivalnih pogojev obsojencev in s tem
zagotavljanje primernega bivalnega standarda obsojencev,
- dela, ki prispevajo k bistvenemu prihranku obratovalnih stroškov
in k izboljšanju ekoloških pogojev,
- dela, ki povečujejo varnost zgradb in uporabnikov,
- nujna dela pri sanaciji streh in odpravi talne vlage ter ostala dela,
s katerimi se povečuje nastajanje škode na zgradbah.
Gre za izboljšanje bivalnih prostorov zaprtih oseb (manjše
spalnice, zlasti za eno osebo, boljše sanitarije, dnevni prostori,
prostori za prostočasne aktivnosti, delavnice za pripornike idr.)
in s tem zagotavljanja varnejših in humanejših zaporov, je potrebno
zagotoviti tudi boljše delovne pogoje osebju in poskrbeti za njihovo
večjo varnost. Planirana sredstva so namenjena preurejanju
Zaporov Ljubljana in Doba. Prav tako bi se del teh sredstev porabil
za preselitev centrale uprave v ženske zapore na Igu, kjer pa je
potrebno del prostorov preurediti in usposobiti za te namene.

ZAKONSKA OSNOVA:
Zakon o Zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. I. RS, 9/92).

poročevalec, št. 42

110.000.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS.

94.500.000 SIT

OBRAZLOŽITEV:
Zakon o Zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. I.RS, 9/92) v 13. alinei 7. člena ter 9. točki 17. člena nalaga
Republiki Sloveniji plačilo zdravstvenih storitev za obsojence in
mladoletnike na prestajanju kazni, za mladoletnike na prestajanju
vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom ter za osebe, ki jim je

176.163.000 SIT

*

6. Postavka - 7448 - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
OBSOJENCEV
za leto 1997

371.400.000 SIT

9. Postavka - 9003 - NABAVA ZEMLJIŠČ, OPREME IN
PREVOZNIH SREDSTEV
. za leto 1997

66.163.000 SIT

ZAKONSKA OSNOVA:
V skladu s 34. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS.
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10 ljudi, 67.000 tisoč SIT in za izvedbo sprejetega programa
preostalih 108.000 tisoč SIT), sta soglašala tudi Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za okolje in prostor.
Zahtevana sredstva za leto 1997 so presegla prvotno s strani
Ministrstva za finance postavljeni okvir 9,5 % povečanja sredstev
glede na leto 1996. Za to sta vsaj dva razloga:
1. Proračunska sredstva, namenjena Agenciji RAO v letu 1996,
ki so bila prvotno priporočena kot osnova za planiranje letošnjih
zahtevkov, so bila lani večkrat zmanjšana. Program dela Agencije
RAO, ki ga je potrdila tudi Vlada RS, je bil tako že lani zaradi
zmanjšanih sredstev skrčen In osiromašen, neizvedene naloge
pa prenesene na letošnje leto.
2. Agencija RAO je s 1. 1. 1997 postala javni gospodarski zavod,
ki opravlja javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Po
odloku Vlade RS o preoblikovanju je s tem prevzela tudi nekaj
novih zadolžitev, kot na primer upravljanje Prehodnega skladišča
radioaktivnih odpadkov v Brinju, organizacijo in izvedbo transporta
radioaktivnih odpadkov in sanacijo objektov, v katerih se skladiščijo
ali odlagajo radioaktivni odpadki.
Zaradi dejstva, da je v letošnjem letu financiranje dejavnosti
agencije potekalo tako glede dinamike kot po višini odobrenih
zneskov neustrezno, je zavod posloval v ozračju negotovosti,
kar je onemogočalo izvajanje razpisov in sklepanje pogodb s
podizvajalci (kar pa zahteva določeno časovno proceduro).
Agencija RAO bo svoj program del do konca leta prilagodila
razpoložljivim sredstvom (ki so v absolutnem znesku nižja od
realizacije v letu 1996) z opozorilom Vladi RS da bo v preteklosti
večkratno (več let zapored) zamikanje izvajanja programa del,
za katera je bila agencija ustanovljena, najverjetneje dolgoročno
imelo negativne posledice z ekonomskega in tudi strokovnega
vidika.

OBRAZLOŽITEV:
Sredstva se bodo namenila za nabavo pisarniške, komunikacijske
in druge opreme za potrebe preureditve ženskega zapora Ig in
za vzpostavitev potrebnih pogojev za delo v teh prostorih ter za
nabavo dveh osebnih avtomobilov za potrebe centrale Uprave
na novi lokaciji, del sredstev pa bo namenjen za nakup 5 kombijev
specialnih vozil za prevoz zaprtih oseb, potrebno pa je zamenjati
tudi 5 dotrajanih kombijev specialnih vozil.
SKUPAJ UIKS

1.239.330.000 SIT

Ministrstvo za pravosodje skupaj z Upravo za izvrševanje
kazenskih sankcij
(brez plač)
3.321.471.000 SIT
(s plačami)
5.890.925.000 SIT

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
2111 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
5194 Agencija za radioaktivne odpadke
Sredstva v skupni višini 120.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti
Osnovne dejavnosti Agencije RAO, ki jih opravlja kot javna služba,
so:
- raziskovanje in razvoj na področju dolgoročnega ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
- zagotavljanje, organiziranje in izvajanje projektov v zvezi z
odlaganjem radioaktivnih odpadkov in ravnanjem z izrabljenim
gorivom z namenom izbrati najboljšo tehnologijo varnega in
končnega odlaganja;
- predhodna dela za začasno skladiščenje in trajno odlaganje
radioaktivnih odpadkov;
zagotavljanje projektov in vodenje izgradnje načrtovanih objektov
odlagališča radioaktivnih odpadkov;
- vodenje evidence o količini, vrsti, obdelavi in nahajališčih
radioaktivnih odpadkov ter o transportih radioaktivnih odpadkov;
izvajanje nalog v zvezi s prometom radioaktivnih odpadkov;
- obvezno zbiranje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov razen
odpadkov iz NEK in RŽV;
- upravljanje Prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov v
Podgorici;
- organizacija in izvedba transporta radioaktivnih odpadkov;
- priprava in izvedba sanacije objektov, v katerih se skladiščijo
oziroma odlagajo radioaktivni odpadki, v primeru ali kot posledica
radioloških nesreč;
- sodelovanje pri mednarodnih projektih in dogovorih v zvezi z
radioaktivnimi odpadki;
- izvajanje mednarodne dejavnosti v zvezi z radioaktivnimi odpadki
ter sodelovanje z mednarodnimi specializiranimi agencijami in
drugimi strokovnimi institucijami;
- skrb za pretok strokovnih informacij;
- obveščanje javnosti ter izvajanje komunikacijske in izobraževalne
dejavnosti s področja radioaktivnih odpadkov.

2. Cilji dejavnosti
Osnovni cilj dejavnosti Agencije RAO kot javne službe za ravnanje
z radioaktivnimi odpadki je zagotovitev varnega in za okolje
sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki v vseh fazah
njihovega obstoja, skrb za ustrezno evidentiranje, skladiščenje
in transport vseh vrst radioaktivnih odpadkov in podpora
raziskovalnim in razvojnim dejavnostim na področju dolgoročnega
ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
3. Dinamika financiranja
Enakomerno financiranje skozi vse leto.
4. Zakonske in druge osnove
- Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne
odpadke, p.o., v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/
96);
- 2. odstavek 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in I/96, ki opredeljuje zbiranje, skladiščenje, prevažanje
in odlaganje radioaktivnih odpadkov kot obvezne republiške javne
službe).
6104 Center za promocijo turizma
Sredstva v višini 285.000.000 SiT
1. Opis dejavnosti
V letu 1995 je vlada z uredbo ustanovila Center za promocijo
turizma Slovenije (v nadaljevanju Center), ki je bil registriran
novembra 1995, z resnim delom in ekipo usposobljenih turističnih
delavcev pa je pričel v aprilu 1996. Center izvaja vse aktivnosti
na področju turističnega trženja doma in v tujini. Ob nezavidljivem
položaju slovenskega turizma v vse ostrejši mednarodni
konkurenci ter nerazpoznavnosti Slovenije in tudi njene turistične
identitete na ciljnih tržiščih, je aktivnost Centra izrednega pomena.
V letu 1995 kot tudi 1996 ustvarja slovenski turizem še vedno
34 % manj tujih nočitev kot leta 1990, zaradi odpiranja Slovenije
navzven ter vnovičnega "boom-a" hrvaških destinacij pa je pričelo
padati tudi število domačih nočitev. Tržna situacija slovenskega

Obrazložitev finančnega načrta
Osnova finančnega načrta za leto 1997 je program dela Agencije
RAO za leto 1997, ki ga je obravnaval in potrdil organ upravljanja
agencije RAO. S programom dela, vključno s finančnim
ovrednotenjem (175 mio SIT, od tega za delo agencije, ki zaposluje
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turizma zahteva takojšnja izdatnejša vlaganja in učinkovite tržne
aktivnosti na ciljnih tujih tržiščih (primarni trgi: Nemčija, Avstrija,
Italija, Hrvaška, sekundarni trgi: Države Benelux-a, Velika Britanija,
Skandinavija, Madžarska, nekatere vzhodnoevropske države)
kot aktivnosti za ohranjanje domačega turizma. Zanemarjanje
resnih tržnih aktivnosti v slovenskem turizmu v obdobju po
osamosvojitvi, ko je Slovenija pričela nastopati v tujini kot popolnoma
nova destinacija, se mora nadoknaditi v naslednjih letih. Z aktivnim
pristopom k trženju in predlaganimi sredstvi skupaj z vlaganji v
razvojne aktivnosti in ponudbo lahko v petih letih dosežemo cca
9 milijonov nočitev (od sedanjih 5,8 mio) in 2 milijardi dolarjev
deviznega priliva (od sedanjih 1,16 mrd USD). Hkrati to pomeni
zagotovitev nekaj tisoč novih delovnih mest, številne nove
podjetniške priložnosti, kot tudi dodaten trg za prodajo številnih,
predvsem živilskih izdelkov in storitev slovenskih proizvajalcev
ter ponudnikov storitev. Natančen program tržnih aktivnosti
slovenskega turizma je obdelan v "Izvedbenem načrtu trženja za
leto 1997", ki ga je pripravil Center in sprejel Upravni odbor, v
katerem sodeluje tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Program
dela centra je tudi usklajen s slovenskim turističnim gospodarstvom
na lokalni ravni tako iz vidika vsebinske koordinacije kot
sofinanciranja skupnih aktivnosti in s tem multiplikacije vloženih
sredstev v promocijo na nacionalni ravni.
Sredstva bodo namenjena za naslednje dejavnosti (zbirna
varianta):
- Funkcionalni stroški CPTS
- Funkcionalni stroški in stroški tržnega komuniciranja in odnosov
z javnostmi predstavništev tujini
- Aktiynpsti informacijskih uradov v tujini
- Interno tržno komuniciranje v Sloveniji
- Pospeševanje prodaje (študijski programi, delavnice,...)
- Informiranje tujih gostov v Sloveniji
- Turistične publikacije Slovenije (prospekti, info,...)
- Nastopi na turističnih sejmih in borzah v tujini
Natančno razdelane aktivnosti in poraba zgoraj navedenih
sredstev so navedeni v programu dela Centra, s katerim je na 5.
seji, dne 27. 3.1997, bila seznanjena tudi Vlada in so na voljo tudi
javnosti.

6107 Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Sredstva v višini 290.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti
1. Organizacija in koordinacija aktivnosti v pospeševalni mreži za
razvoj malega gospodarstva.
2. Izvajanje projekta lokalna organiziranost pospeševalne mreže
za razvoj malega gospodarstva.
3. Postavitev in izvajanje standardov na področju svetovanja,
izobraževanja, podjetniškega usposabljanja.
4. Zagotavljanje pogojev za delovanje EURO INFO CENTRA in
nuđenje poslovnih informacij podjetnikom.
5. Organiziranje poslovnih srečanj podjetnikov s ciljem sklepanja
novih poslov.
2. Cilji dejavnosti in učinki
PCMG vodi in koordinira vse potrebne aktivnosti na področju
pospeševalne mreže. V letu 1997 kot eno glavnih nalog izvaja
projekt aktiviranja lokalnih iniciativ ter pomoč pri postavitvi lokalnih
pospeševalnih centrov, ki bodo delovali kot vzpodbujevalci razvoja
na lokalni ravni, s ciljem razvoja obrti in podjetništva in odpiranja
novih delovnih mest. Podprtih je 48 tovrstnih lokalnih iniciativ, ki
bodo v ustrezni pravni obliki izvajale storitve (izobraževanje,
svetovanje, informacije...) za končne uporabnike - podjetnike in
obrtnike. Svoje delovanje bo PCMG decentraliziral preko 4 že
ustanovljenih pilotskih regionalnih pospeševalnih centrov, ki bodo
v letu 1997 poleg nalog, pomembnih za razvoj podjetništva in
obrti v regionalnem okolju, pripravili tudi ustrezne strategije razvoja
malega gospodarstva v regionalnem okolju, poskusno izvedli novo
obliko financiranja za obrtnike in podjetnike in odpiranje novih
delovnih mest, nudili podporo inovatorjem, itd.
Z novimi standardi bomo v Sloveniji poenotili in dvignili nivo
usposabljanja podjetnikov, ki začenjajo poslovanje, in tistih, ki že
poslujejo. Ocenjujemo, da se bo vanj uključilo okrog 600
podjetnikov v tem letu.
S standardi na področju svetovanja bomo dvignili raven storitev
za podjetnike. Z licenciranjem obvezali svetovalce k stalnemu
izpopolnjevanju.
S standardnim priročnikom za poslovne načrte (začetnikov,
rastočih in tehnoloških inovativnih podjetij) bodo podjetniki dobili v
roke koristen pripomoček za pripravo realizacije podjetniških idej,
banke pa za preveritev poslovnih zamisli.
V Euro Info Korespondenčnem centru, ki je vključen v mrežo EU,
bomo podjetnikom, obrtnikom in ostalim zainteresiranim nudili
poslovne informacije, dokumentacijo in druge koristne informacije
v projektih Evropske unije za podporo malim enotam. Za mala in
srednja podjetja, svetovalce za malo gospodarstvo in druge
uporabnike bo v EICC neposredno izvedenih 2.000 servisnih
storitev. Po zaključku testiranja bo za prenos informacij aktiviran
nov informacijski sistem MG za potrebe podjetnikov na regionalni
in lokalni ravni. Usposobili bomo prve uporabnike v okviru
pospeševalne mreže za malo gospodarstvo, tako za uporabo
sistema, kot tudi za interpretacijo informacij, ki se bodo dobile iz
informacijskega sistema za malo gospodarstvo za potrebe malih
in srednjih podjetij.
Z organiziranjem štirih poslovnih srečanj (projekti Interprise) se
bo okrog 150 slovenskih podjetnikov srečalo z okrog 400
podjetniki iz zahodne, vzhodne in centralne Evrope. Predvidevamo
da bo vrednost sklenjenih poslov za slovenske izvoznike 2 mio
DEM.
Sofinacirali bomo nastope naših podjetnikov in obrtnikov na
domačih in tujih sejmih (okrog 100 podjetnikom in obrtnikom).
Organizirali in sofinancirali bomo nastope okrog 150 slovenskim
inovatorjem na domačih in tujih sejmih (Celje, Ženeva, Pittsburgh).
Pripravili bomo drugo razstavo nagrajenih slovenskih inovacij v
tujini, kjer pričakujemo preko 500 obiskovalcev.
Za inovatorje in ostale interesente je pripravljen priročnik "Od
ideje do uspeha". Ta naj bi številnim inovatorjem pomagal pri

2. Cilji dejavnosti
- Zagotoviti jasno razpoznavnost Slovenije kot turistične destinacije
na ciljnih tujih tržiščih
- Povečati turistični promet in devizni priliv na kratek in dolgi rok
- Zagotoviti podporo tržnim aktivnostim lokalnega turističnega
gospodarstva pri tržnem komuniciranju in prodaji turističnih
ponudb v tujini
- Preprečiti stagnacijo turističnega prometa glede na trende v
nekaterih evropskih destinacijah
- Ustvariti privlačno podobo slovenske turistične ponudbe s
sodobnimi tržnimi instrumenti in s tem zagotoviti konkurenčnost
na mednarodnem tržišču
3. Dinamika financiranja
I. kvartal:
30 %
II. kvartal : 25 %
III. kvartal: 15 %
IV. kvartal: 30 %
4. Zakonske in druge podlage
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s
programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS,
št. 7/95)
- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva
obravnava)
- Uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Center
za promocijo turizma Slovenije" (Ur. I. RS, št. 21/95)
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95)
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Prav tako se bo v okviru LPC izvajalo specialistično svetovanje.
MGD bo uporabnikom sofinanciralo specialistično svetovanje v
višini 30 % določene cene. S tem bo podjetja v rasti, ki že delujejo,
vzpodbudilo za vključevanje potrebnih sodobnih pristopov, kar
bo povečalo njihovo konkurenčnost na domačem in tujem trgu in
jim omogočilo lažji dostop do ustreznih finančnih virov (krediti ali
vložki v podjetja) in jim nudilo pomoč, še preden se pojavijo
problemi v poslovanju. Specialistične storitve bodo v letu 1997
standardizirane z vidika potrebne kvalitete storitev ter
usposobljenih izvajalcev. Specialistično svetovanje se bo v letu
1997 izvajalo v predvidenem obsegu, to bo 20.000 ur
specialističnega svetovanja na leto oz. 1.700 ur svetovanja
mesečno. Podjetniki izkazujejo potrebo predvsem po pravnem
svetovanju, finančnem svetovanju in svetovanju na področju
marketinga. V letu 1997 bomo pričeli z izvajanjem programa
POMOČ PRI SANACIJI MALIH PODJETIJ, ki se bo izvajal preko
regionalnih in lokalnih pospeševalnih centrov, ter z vključitvijo
svetovalcev ob sodelovanju Sklada za razvoj malega
gospodarstva.
Nadaljevali bomo z razvojem informacijskega sistema za malo
gospodarstvo in usposobili uporabnike sistema. S partnerji se
bomo dogovorili o usklajeni ponudbi informacijskih virov.
Razvoj finančnih instrumentov, ki so nujno potrebni, predvsem
kot pomoč podjetnikom začetnikom in obrtnikom, ki težje pridejo
do ustreznih bančnih kreditov. Finančne instrumente bomo razvijali
v smeri znižanja obrestne mere za podjetnika, hitrejše pridobitve
garancij in možnosti financiranja podjetnika v začetni fazi. Razvijali
bomo nove oblike financiranja v skladu z zakonodajo Evropske
Unije in drugih finančnih institucij iz EU (Evropska banka za razvoj,
ipd.). Poleg tega bomo začeli s projektom uveljavitev financiranja
semenskega kapitala.
MGD je v letu 1996 pričel skupaj z Uradom za standardizacijo in
meroslovje sofinancirati pridobitev certifikata kakovosti po
standardih ISO 9000. V letošnjem letu pričakujemo veliko večje
zanimanje za navedeno sofinanciranje, saj je veliko malih podjetij
začelo s postopkom pridobitve certifikata v letu 1996, zaključen
pa bo postopek v letu 1997, poleg tega pa je zaradi vse
intenzivnejšega vključevanja na evropski trg, pridobitev
navedenega certifikata za podjetnika izjemnega pomena.
Z namenom nadaljnje promocije bo MGD sofinanciral udeležbo
oziroma soorganiziral več konferenc na področju malega
gospodarstva. Ravno tako bo intenzivno pristopil k promociji
malega gospodarstva v Sloveniji, kakor tudi promociji dobrih malih
podjetij, podjetnikov in obrtnikov v Sloveniji in tujini (publikacije
Odličnost in kakovost v malih podjetijh, Bela knjiga malega
gospodarstva, itd.)

realizaciji njihove ideje do tržnega uspeha.
Izdali bomo tudi katalog slovenskih inovacij, ne samo kot zanimiv
pregled, ampak tudi kot priložnost za potencialne investitorje.
Sofinacirali bomo izobraževanje svetovalcev (okrog 30) in podprli
tudi projekt podjetništva v šolah. Gre za pripravo prvih poslovnih
načrtov učencev 8. razredov na posebnih delavnicah pod
mentorstvom svetovalcev.
3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta, pri projektih odvisno od
pogodbenih virov.
4. Zakonske in druge osnove
Odlok o ustanovitvi PCMG in že sklenjene pogodbe oz. tiste, ki
za posamezne projekte še bodo.

1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
Sredstva v višini 130.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti:
1. Nadaljevanje projekta lokalnih razvojnih koalicij, pri čemer je
treba zagotoviti sredstva za izvajanje storitev, ki jih bodo za
podjetnika izvajali lokalni podjetniški centri, skupaj z ostalimi
izvajalci v pospeševalni mreži:
- izobraževanje
- svetovanje:
- generalistično
- specialistično
- promocija
- informiranje
1. Nadaljevanje projekta "Informacijski sistem za potrebe malega
gospodarstva".
2. Razvoj finančnih instrumentov
3. Razvoj domačih in tujih projektov
4. ISO 9000 - uvajanje kakovosti po standardih ISO 9000 v mala
podjetja
5. Organizacija in udeležba na konferencah v zvezi z malim
gospodarstvom
6. Promocija delovanja malega gospodarstva
2. Cilji dejavnosti:
Na podlagi izdelanih standardov za uvodno usposabljanje pred
pričetkom poslovanja in za osnovno usposabljanje podjetnikov,
se bo izobraževanje izvajalo na regionalni in lokalni ravni, preko
pooblaščenih izvajalcev. MGD bo sofinanciralo 30 % določene
cene za končnega uporabnika. Potrebe po dodatnem izobraževanju podjetnikov se povečujejo. MGD bo v letu 1997 sofinanciralo
izobraževanje za 750 podjetnikov na programu Osnovno
usposabljenje podjetnikov in 160 na programu Uvodno
usposabljanje pred pričetkom poslovanja. Podiplomski študij
podjetništva bo sofinanciran 15 študentom.
V okviru LRK se bo izvajalo generalistično svetovanje, kamor
štejemo osnovno svetovanje podjetnikom začetnikom, ki s
podjetništvom šele začenjajo in jim je potrebno pomagati pri
reševanju vprašanj s področja ustanavljanja podjetij, iskanja
zagonskih sredstev, pomoč pri organizaciji poslovanja, postavitvi
proizvodnje, itd. Za uporabnike bo to praviloma brezplačno
svetovanje. MGD bo pokrilo do 50 % stroškov tovrstnega
svetovanja, preostalih 50 % pa bo morala zagotoviti lokalna
skupnost ali drugi zainteresirani partner. Storitve, ki se bodo
izvajale, bodo standardizirane s strani ministrstev in bodo za vse
lokalne podjetniške centre, kar pomeni, da bodo na razpolago
uporabnikom v vsej Sloveniji, pod pogojem, da so se lokalna
okolja odločila in primerno organizirala za aktiven pristop k
reševanju problemov s področja malega gospodarstva.
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3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta, oziroma odvisno od pogodbenih
rokov, če gre za projekte.
4. Zakonske in druge osnove
Zakon o razvoju malega gospodarstva in pogodbe, ki so že
sklenjene, oziroma za posamezne projekte še bddo.
5193 Program prestrukturiranja v energetiki - sistemske in
neekološke študije
Sredstva v skupni višini 36.500.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Ministrstvo mora vsako leto izdelati določeno število dokumentov,
ki imajo periodični značaj in so hkrati obveza ministrstva. V letu
1996 so te dejavnosti presegle zagotovljena proračunska sredstva.
Poleg tekočih dejavnosti, so se iz postavke 5193 vedno financirale
raziskave, ki so ažurirale dolgoročni plan razvoja sektorja
energetike. Zato je v zahtevah za proračun 1997 poleg tekočih
dejavnosti nekaj novih dejavnosti, ki bodo nedvomno izboljšale
razumevanje fenomenov v energetskem sektorju. V letu 1997
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izogib nadaljnjega padanja konkurenčnosti slovenske turistične
ponudbe tako v razvitejših turističnih destinacijah (npr. Portorož,
Bled, Rogaška Slatina, Bohinj, Bovec, Kranjska Gora, ipd.), kot
tudi podporo razvojnim aktivnostim manj znanim destinacijam, je
potrebno pospešiti nastajanje privlačnih in sodobnih tržnih ponudb
ter aktivnosti. To pa se bo lahko doseglo le z ustrezno
organiziranostjo oz. povezavo vseh dejavnikov (občin,
gospodarstva, društev,...), ki morajo sodelovati pri oblikovanju
ponudbe določenega območja. S temi sredstvi se bo dosegel tudi
bolj aktiven odnos občin do turizma z njihovimi dodatnimi vlaganji
(pogoj za sofinanciranje) in multipliciralo razvojne učinke. Ob
stagnaciji in padanju konkurenčnosti slovenske turistične ponudbe
zaradi nekativnega odnosa do turizma in njegove neorganiziranosti je nujno, da intervenira država in z optimalnim vložkom
spodbudi razvojne aktivnosti. Strateška in vsebinska podlaga za
to je v Strategiji razvoja turizma, sprejeti v Državnem zboru in
določilih predloga Zakona o pospeševanju turizma, ki je v prvi
obravnavi v Državnem zboru. S temi sredstvi se omogoča
vodenje politike na področju turizma v skladu s prejšnjima dvema
dokumentoma.
Z zgoraj navedenimi sredstvi se bo po opravljenem javnem razpisu
sofinanciralo naslednje aktivnosti:
- strateško in operativno marketinško načrtovanje,
- pospeševanja turističnega prometa s pripravo novih turističnih
ponudb,
- izvajanje privlačnih turističnih programov in prireditev v skladu z
značilnostmi turističnih območij,
- vzpostavitev lokalnih turističnih organizacij na turističnih
območjih, v katerih se povezujejo in koordinirajo občine,
gospodarski subjekti in turistična društva.
- razvojni in tržni programi tako nastalih lokalnih turističnih
organizacij,
- priprava tržnih projektov za investicije v večje in pomembnejše
turistične privlačnosti oz. turistično infrastrukturo (kongresni centri,
vodne atrakcije, turistični rekreacijski objekti, zabaviščni parki,
muzejske postavitve za turiste,...), ki je namenjena uporabi
celotnega turističnega območja in je nanjo vezanih več ponudnikov
turističnih storitev.

tudi predvidevamo večjo angažiranost evropske unije pri
financiranju dodatnih projektov. Med naloge so dodatno vključene
teme s področja oskrbe s toploto in plinom 2 omrežja. Teh področij
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v preteklem obdobju ni
obravnavalo in nima ustreznih podatkov.
2. Cilji dejavnosti
Izvajanje tekočih dejavnosti ministrstva in nova spoznanja v
sektorju energetike. To dejavnost lahko poimenujemo tudi
intelektualno znanje ministrstva, s katerim smo do sedaj
zagovarjali in argumentirali razvojne opcije energetskega sektorja.
Iz te postavke je potrebno tudi financirati vse ad hoc informacije,
ki jih ministrstvo potrebuje za tekoče potrebe. V letošnjem letu bo
to postavko bremenilo dodatno angažiranje zunanjih ustanov pri
dokončanju nacionalnega energetskega programa in naloge s
področij oskrbe s toploto in plinom iz omrežij.
Spisek študij, ki bi jih MGD financiralo v letu 1997:
1. Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij
ter specifičnih cen energentov.
2. Izdelava energetskih poročil za potrebe poročanja mednarodnim
institucijam za leto 1996.
3. Izdelava energetskega letopisa za leto 1997.
4. Spremljanje in izvajanje energetske bilance za leto 1997 in
izdelava predloga energetske bilance za leto 1998.
5. Izdelava makroekonomskega modela za oceno vpliva sektorja
energetike na gospodarski razvoj (zagotovljeno dodatno
mednarodno financiranje).
6. Promocijske aktivnosti energetskega sektorja.
7. Strokovne podlage za razvoj energetskega sektorja v obdobju
(1997-2015).
8. Sinteza zasnov energetskih sistemov in njihov vpliv na prostorski
razvoj RS (sofinanciranje z MOP).
9. Priprava koncesijske pogodbe z zemeljskim plinom v Sloveniji.
10. Priprava koncesijske pogodbe za tranzit zemeljskega plina
čez Slovenijo.
11. Izdelava pregleda stanja na področju oskrbe s toploto iz omrežij
po krajih v Sloveniji (eventualno sofinanciranje z MOP).
12. Izdelava pregleda stanja na področju oskrbe s plinom iz
omrežij v lokalnih skupnostih v Sloveniji.

Prednost pri sofinanciranju navedenih aktivnosti bodo imela
turistična območja, kot so zasnovana v predlogu zakona o
pospeševanju turizma, ki zagotavljajo učinkovito upravljanje s
turizmom v celoti. Sofinanciranje se bo izvajalo na podlagi javnega
razpisa in ustreznih sklenjenih pogodb.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta.
4. Zakonske in druge osnove
Vse aktivnosti iz postavke so v skladu z Resolucijo o strategiji
rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor
leta 1996.

2. Cilji dejavnosti
Temeljni cilji dejavnosti so spodbuditi in omogočiti hitrejše
prilagajanje posameznih ponudb novemu povpraševanju in tako
ustvariti pogoje za večje povpraševanje in turistični promet ter za
večjo donosnost turizma v celoti. Predvsem pa zaustaviti
negativne trende v rasti turističnega prometa na območjih večjih
turističnih središč, na katerih so potrebne večje strukturne
spremembe celovitega turističnega proizvoda kot tudi omogočiti
hitrejši razvoj novonastajajočim turističnim destinacijam.

6106 Sofinanciranje turističnih programov
Sredstva v skupni višini 70.000 000 SIT
(Znotraj te postavke se pokrivajo naslednja štiri področja)
- Sofinanciranje programov razvoja turizma na lokalni ravni
- Sofinanciranje programov pospeševanja turizma na nacionalni
ravni
• Usposabljanje v turizmu
- Mednarodni projekti in članarine v mednarodnih turističnih
organizacijah

3. Dinamika financiranja
I. kvartal:
10%
II. kvartal: 30 %
III. kvartal: 50 %
IV. kvartal: 10%

I. Sofinanciranje programov razvoja turizma na lokalni ravni

4. Zakonske in druge podlage
- Resolucija 0 strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s
programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, št.
7/95),
- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva
obravnava)
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95)

1. Opis dejavnosti
Pospeševanje razvoja inovativnih in konkurenčnih turističnih
ponudb na lokalni ravni kot tudi ustreznih organizacijskih oblik za
učinkovit razvoj in trženje turizma, je v prihodnjem obdobju ena
najpomembnejših nalog. Turist namreč prihaja v stik s slovensko
turistično ponudbo in njeno kvaliteto na konkretni lokalni ravni. V
poročevalec, št. 42
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kakovostnih standardov bo dolgotrajen, v prihodnjem letu pa bo
potrebno usmeriti sredstva predvsem:
- v usposabljanje podjetniških svetovalcev za uvajanje
kategorizacije in ocenjevanje kakovosti za podeljevanje znaka
kakovosti in znaka specializacije v nastanitvenih obratih,
- usposabljanje trenerjev, ki bodo usposabljali turistične delavce
za neposredno uvajanje kakovostnih norm pri nuđenju
kakovostnih turističnih storitev in za oblikovanje kakovostnih
turističnih produktov,
- usposabljanje upravnih delavcev po UE za izvajanje pravilnika
o kategorizaciji, uvajanju znaka kakovosti in znaka specializacije.
- Programi usposabljanja za management v turizmu in hotelirstvu
- Sofinanciranje specializacij in dodatnih programov za
izobraževanje vodstvenih turističnih delavcev v tujini

II. Sofinanciranje programov pospeševanja turizma na
nacionalni ravni
1. Opis dejavnosti
Sredstva so namenjena sofinanciranju razvojnih in izobraževalnih
programov na nacionalni ravni. Sredstva se bodo dodeljevala kot
sofinanciranje nacionalnim organizacijam in institucijam
(Gospodarska zbornica Slovenije-združenje za turizem in
gostinstvo, Obrtna zbornica Slovenije-sekcija za gostinstvo,
Turistična zveza Slovenije, Visoko in višješolski programi na
področju turizma,...). Del sredstev bo namenjen financiranju
projektov in aktivnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti
zlasti na področju uvajanja projekta "Kakovosti v turizmu", ki
mora dvigniti kakovost in tudi konkurenčnost turistične ponudbe
skozi boljšo opremljenost nastanitvenih in infrastrukturnih objektov
in še zlasti s kakovostnimi turističnimi storitvami, kjer bo
usposabljanje turističnih delavcev kot odločujočega faktorja
kakovosti še zlasti pomembno. Povečevanje konkurenčnosti
turistične ponudbe pa bo mogoče doseči tudi z večjim
povezovanjem in sodelovanjem vseh organizacij in institucij, ki
sooblikujejo slovenski turistični prostor. Zato bo potrebno
posamezne projekte na nacionalni ravni tudi v letu 1997 podpreti
s proračunskimi sredstvi države, saj gre v večini primerov za
organizacije oziroma projekta, ki jih ne izvaja neposredno turistično
podjetništvo.

Sofinanciranje se bo izvajalo na podlagi javnega razpisa in
ustrezno sklenjenih pogodb.
2. Cilji dejavnosti
- Doseči višjo usposobljenost, strokovnost in gostoljubnost
turističnih in tudi vseh ostalih delavcev, ki nudijo svoje storitve
turistom.
- Oblikovanje novih, na slovenskih danostih temelječih turističnih
produktov.
- Višja konkurenčnost storitev slovenske turistične ponudbe.
3. Dinamika financiranja
I. kvartal: 30%
II. kvartal: 30%
III. kvartal: 20%
IV. kvartal: 20%

Sredstva bodo namenjena predvsem izvedbi nalog na naslednjih
področjih:
- pospeševanje internega marketinga,
- programi, ki jih izvajajo organizacije, ki delujejo na nacionalni
ravni in katerih programi za področje turizma se sofinancirajo iz
proračunskih sredstev,
- programi, ki pospešujejo razvijanje skupnih kulturnih, družabnih
in informativnih aktivnosti za potrebe turistov,
- projekti pospeševanja kakovosti na nacionalni ravni,
- projekt uvedbe nove kategorizacije nastanitvenih gostinskih
obratov.
Sofinanciranje se bo izvajalo na podlagi javnega razpisa in
ustreznih sklenjenih pogodb.

4. Zakonske in druge podlage
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s
programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, št.
7/95)
- Zakon o gostinstvu in podzakonski akti (Ur. I.RS, št. 1/95)
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št.27/95)
IV. Mednarodni projekti in članarine v mednarodnih
turističnih organizacijah

2. Cilji dejavnosti
- spodbujati dvig kakovosti,
- dvig konkurenčnosti,
- vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti in skozi večje
sodelovanje tudi večjo racionalnost in poslovno učinkovitost

1. Opis dejavnosti
Povezovanje in sodelovanje Slovenije v mednarodnih regionalnih,
evropskih in svetovnih organizacijah predvsem na področju
turizma, prinaša Sloveniji vse večje zahteve po kakovostnejši
turistični ponudbi in tudi obveznosti. Hkrati pa mednarodne
aktivnosti in članstvo v mednarodnih organizacijah zagotavljajo
razpoznavnost Slovenije in dotok prepotrebnih informacij ter
podatkov za odločanje ter vodenje turistične politike kot tudi
konkretnih tržnih in razvojnih aktivnosti.
Sredstva bodo namenjena:
- realizaciji projekta Alpe Adria "Informacijske mreže za okolje in
turizem", ki ga vodi Bavarska II. komisija za gospodarstvo, promet
in turizem. V projektu sodeluje tudi Center vlade za informatiko
RS,
- deležu sofinanciranja pri izvajanju programov Phare, Interreg
na področju turizma,
- sofinanciranju dopolnilnega izobraževanja turističnih delavcev
na področju turizma v sosednjih državah,
- obmejnemu sodelovanju z republikama Avstrijo in Italijo na
področju projekta treh dežel,
- realizaciji kulturno-turističnega projekta "Venerina pot", v
katerem sodeluje Slovenija s sedmimi mesti,
- plačilu članarine in aktivnosti Slovenije v Svetovni turistični
organizaciji (WTO), katere članarino je dosedaj plačevalo
Ministrstvo za zunanje zadeve, odslej pa je zadolženo za to
pristojno ministrstvo za turizem,
- plačilu članarine in aktivriosti v Evropski turistični komisiji (ETC),

3. Dinamika financiranja
I. kvartal: 30%
II. kvartal: 30%
III. kvartal: 20%
IV. kvartal: 20%
4. Zakonske in druge podlage
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s
programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, št.
7/95)
- Zakon o gostinstvu in podzakonski akti (Ur. I.RS, št. 1/95)
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95)
III. Usposabljanje v turizmu
1. Opis dejavnosti
Po sprejetju Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja
turizma v RS s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje
(U. L., št. 7/95), Zakona o gostinstvu in podzakonskih aktov
oziroma pravilnika o kategorizaciji in uvajanju znaka kakovosti in
znaka specializacije, bo potrebno na večih nivojih pričeti
usposabljati, da bi dosegli resnično kakovost, tako turistične
opremljenosti, kakor tudi turističnih storitev. Proces uvajanja
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3. Dinamika financiranja
Enakomerno financiranje preko celega leta.

- plačilu članarine in aktivnosti v Alpski turistični komisiji (ATC)
Sofinanciranje se bo izvajalo za projekte na podlagi javnega razpisa
in ustreznih pogodb za članarine pa v skladu z že sprejetimi
obveznostmi.

4. Zakonske in druge osnove
Sporazum o pridruženem članstvu v Evropski uniji in EFTA ter
izvajanje predpristopne strategije Slovenije in zakon o
standardizaciji (Ur. I. RS, št. 1/95) in sklep Vlade RS na 134. seji
23. marca 1995.

2. Cilji dejavnosti
Osnovni cilji dejavnosti so vzpodbuditi mednarodno sodelovanje
na področju turizma in s tem umestiti Slovenijo v srednjeevropski
oz. evropski prostor kot prepoznavno destinacijo. Zagotoviti
pretok znanja in informacij iz mednarodnega okolja za vodenje
ustrezne razvojne in tržne politike slovenskega turizma. Zagotoviti
turističnim destinacijam na lokalni ravni dostop do mednarodnih
informacij in projektnih povezav pri razvoju in trženju turistične
ponudbe.

9003 IZVAJANJE KONVENCIJ O NEVARNIH SNOVEH
Sredstva v letu 1997 v skupni višini 15.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti
Na področju ravnanja z nevarnimi snovmi deluje MG D v skladu s
sedanjimi in bodočimi pristojnostmi napram industrijskim družbam,
zlasti družbam kemijske industrije in na področju energetike. Po
predpisih, priporočilih Evropske skupnosti in podpisanih
konvencijah ter v skladu z že delno sprejeto domačo zakonodajo,
je nujno kontrolirati in nadzirati proizvodnjo in pretok vseh nevarnih
snovi. V sodelovanju z ostalimi resorji bomo pripravili predloge
zakonskih rešitev, če to še ni storjeno. Vzpostaviti je potrebno
ustrezen mednarodno primerljiv informacijski sistem in baze
podatkov industrijskih in energetskih snovi, ki se uvrščajo med
nevarne snovi. Sredstva se bodo porabila za delo komisije in
ekspertnih skupin.

3. Dinamika financiranja
I. kvartal: 10%
II. kvartal: 20%
III. kvartal: 50%
IV. kvartal: 20%
4. Zakonske in druge podlage
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s
programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, št.
7/95)
- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva
obravnava)
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95)

2. Cilji dejavnosti
Priprava in sprejem ustreznih predpisov in njihovo izvajanje.
Vzpostavitev odnosov z mednarodnimi institucijami za to področje
in vzdrževanje stikov z njimi.

6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s tehnično
zakonodajo v državah članicah EU in nadomestitev JUS
standardov
Sredstva v letu 1997 v skupni višini 50.000.000,00 SIT

3. Dinamika financiranja
Enakomerno po mesecih po sprejemu proračuna RS.
4. Zakonske in druge osnove
- Podpisane in ratificirane konvencije, mednarodni predpisi in
priporočila.
- Regulativa Evropske skupnosti za ravnanje s snovmi, ki imajo
dvojno uporabnost (kot bojni strup ali kemikalija za drugo uporabo).
- Izvajanje konvencije o prepovedi kemičnega orožja.

1. Opis dejavnosti
Na področju harmonizacije slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo v državah članicah EU gre za izpolnjevanje
sporazumov o približevanju in implementaciji EU direktiv v
slovenske tehnične predpise, tako že obstoječe kot tudi nove, ki
bodo nadomestile standarde z obvezno uporabo. Dejavnost
vključuje naslednje aktivnosti:

1731 PROJEKT PRENOVE
Sredstva v letu 1997 v skupni višini 210.000.000,00 SIT

- usklajevanje zahtev EU s tehnično regulativo v R Sloveniji,
- izdelava tehničnih predpisov,
- nadzor implementacije v procesu harmonizacije,
- zagotavljanje nadzorno inšpekcijske funkcije pri izvajanju
harmonizirane tehnične regulative v R Sloveniji,
- prevajalska enota,
- pridobivanje tuje tehnične in finančne pomoči.

1. Opis dejavnosti
V okviru strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije je potrebno izpeljati naslednje projekte:
- Projekt "Konkurenčno pozicioniranje izdelkov", ki obsega projekt
tržnega nastopa na ciljnih trgih za orodjarne ter projekt tržnega
nastopa na ciljnih trgih za elektro industrijo;
- Projekt "Centra mode in managementa ", ki ga je potrebno
sofinancirati na osnovi PHARE programa;
- Projekt "Optimiranje stroškov v proizvodnji čevljev";
- Projekt vodenja "Strateških sektorskih skupin", kot nadaljevanje
projekta iz preteklih let;
- Projekt "Sofinanciranje benchmarking projektov z bazo
podatkov";
- Projekt usposabljanja kriznega managementa.

Na področju nadomestitev JUS standardov je potrebno določiti
pristojnosti, razvrstitev JUS standardov z obvezno uporabo v tri
kategorije, izdelava izhodišč, uskladitev tehničnih predpisov za
več kot 7000 standardov z obvezno uporabo na področju
industrije, energetike, rudarstva in turizma. Dejavnost vključuje
naslednje aktivnosti:
- formiranje ekspertnih skupin za pregled JUS standardov z
obvezno uporabo,
- kategorizacija JUS standardov in definiranje novih zahtev,
- uskladitev tehničnih predpisov za več kot 7000 standardov.

Opis projektov:
Projekt "Konkurenčno pozicioniranje izdelkov" je namenjen analizi
in razumevanju ciljnih trgov in učinkovitemu nastopu več naših
orodjarskih podjetji do evropskih proizvajalcev avtomobilov.

2. Cilji dejavnosti
Cilj dejavnosti je priprava zakonodajnih in drugih aktivnosti
Ministrstva za gospodarske dejavnosti v zvezi s približevanjem
slovenske zakonodaje EU. Razvoj prevajalske službe za potrebe
priprave in izvajanja predpristopne strategije Slovenije ter
nadomestitev JUS standardov z obvezno uporabo s tehničnimi
predpisi.
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Na osnovi PHARE sektorskih študij za tekstilno in usnjarsko
industrijo je projekt "Center mode in managementa" namenjen
izvajanju aktivnosti na področju usposabljanja vodilnega in
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srednjega vodstvenega kadra v tekstilni industriji, svetovanja na
področju oblikovanja in modnih trendov in usposabljanje vrhunskih
svetovalcev na področju tekstilne in usnjarsko predelovalne
industrije.

8195 PROGRAMI ZAPIRANJA RUDNIKOV KAN.IŽARICA,
SENOVO IN ZAGORJE

Projekt "Optimiranje stroškov v proizvodnji obutve" je namenjen
optimiranju razreza usnja v tovarni PEKO. Izdelana je že Feasibility študija o upravičenosti usposabljanja in nakupa sistema
SARTRASsum sistema.

9001 RUDARSKA ŠKODA
Sredstva v letu 1997 višini 100.000.000,00 SIT

Glei prorač. postavko 6101!

1. Opis dejavnosti
Dejavnost RŽS Idrije je bila do leta 1986 pridobivanje živosrebme
rude in živega srebra. Po tem letu so se začela zapiralna dela ob
okrnjeni proizvodnji živega srebra. Leta 1994 je tudi ta proizvodnja
prenehala. Ob zapiralnih delih je potrebno zaradi specifičnosti
rudnika sanirati tudi škodo, ki je nastala na površju (mesto Idrija),
zato je potrebno zagotoviti v proračunu sredstva za izplačilo
rudarske škode 100.000.000,00 SIT po programu sanacije
rudarske škode v mestu Idrija povzročeno z več stoletnim
rudarjenjem.

Projekt vodenja "Strateških sektorskih skupin" je namenjen
predvsem neposredni povezavi Ministrstva za gospodarske
dejavnosti s sektorji predelovalne industrije. Skupine naj bi se
oblikovale v smislu konkretnih nalog, in bi bile obenem tudi povratni
vpliv na gospodarske ukrepe Vlade.
Na podlagi PHARE projekta Management training in Slovenia so
tudi ostali sektorji predelovalne industrije pokazali interes po
pridobivanju specifičnega znanja na področju benchmarkinga.
Organizacija konkretnih teoretičnih in praktičnih delavnic po
podjetjih.
Analiza Ministrstva za gospodarske dejavnosti je pokazala, da
slovenski managerji večinoma obvladujejo tekoče poslovanje v
podjetjih, primanjkuje pa jim znanja za obvladovanje težav, ko
podjetje zaide v krizo. Takrat so potrebna posebna znanja o
sodobnih metodah vodenja in Strateškega upravljanja podjetja,
marketinga ter posebna in funkcionalna znanja z drugih področij.
Ker je prav od usposobljenosti kriznega managementa odvisna
uspešna sanacija v podjetju, bi bilo potrebno v okviru te postavke
in na podlagi javnega razpisa sofinancirati izobraževanje in
managerske skupine, ki bodo za določen čas prevzele v vodenje
podjetja v krizi.

2. Cilji dejavnosti
Povrnitev rudarske škode, ki je nastala na površju mesta Idrije
zaradi Rudnika živega srebra in preprečitev naravnih nesreč
zaradi trajnega prenehanja rudarjenja.
3. Dinamika financiranja
v IV. kvartalu
4. Zakonske in druge osnove
Zapiralna dela se financirajo po Zakonu o preprečevanju posledic
rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS, št. 37/87), Dolgoročnem
programu preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta
1987 do 2006, na podlagi katerega je izdelan Operativni letni
programom zapiranja za leto 1997, ki ga bo sprejela Vlada
Republike Slovenije.

2. Cilji dejavnosti
Cilj porabe sredstev na tej postavki je vzpodbujanje in pomoč na
poti povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije.

4656 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EKOLOŠKO IN
TEHNOLOŠKO SANACIJO ENERGETSKIH OBJEKTOV
Sredstva v skupni višini 40.000.000 SIT

3. Dinamika financiranja
Enakomerno skozi vse leto.
4. Zakonske in druge osnove
Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije.

1. Opis dejavnosti
Za razvoj elektroenergetskega sistema je ministrstvo v preteklih
letih vedno namenjalo sredstva za študije izvedljivosti in dodatne
potrebne raziskave v sektorju energetike, kar je bila osnova vseh
aktivnosti, ki so se dogajale v slovenski energetiki. To se nanaša
na izgradnjo novih objektov, rekonstrukcijo in nadgradnjo obsoječih
objektov in raziskave za nove objekte, kot so npr. kogeneracije,
akumulacijske elektrarne in možnost gradnje črpalnih elektrarn.

4651 PRESTRUKTURIRANJE IN OHRANJANJE DELOVNIH
MEST
Sredstva v letu 1997 v višini 570.000.000,00 SIT
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
obresti za investicijske dolgoročne in izvozne kratkoročne kredite
podjetjem s strani poslovnih bank v višini do 7 odstotnih točk r.

Spisek študij, ki bi jih MGD sofinanciralo (50 %) v letu 1997:
1. Uskladitev obratovanja enot 1-3 v TE Šoštanj (TEŠ) po letu
2004 z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav prefeasibility študija.
2. Primarni ukrepi za zmanjšanje NOx v TEš za enoto 5 investicijski program.
3. Nadomestitev enot 1-4 v TEŠ - idejna zasnova.
4. Posodobitev enote 4 v TEŠ - idejna zasnova.
5. Redukcija C02 v TEŠ - optimiranje kondenzacije.
6. Optimizacija razvoja EES Slovenije in vloga TE Brestanica
(TEB).
7. Gradnja novega plinskega bloka v TEB.
8. Uporaba kogeneracije v manjših industrijski postrojenjih.
9. Zamenjava dragih goriv z alternativnimi viri.
10. TE Trbovlje-3 strokovne podlage za razpis.
11. Vpliv verige HE na spodnji Savi, ki so vezani na obratovanje in
rekonstrukcijo NE Krško.
12. Vpliv postavitve Mokrice v prostor.
13. Pilotni projekt sočasne proizvodnje električne in toplotne
energije.

2. Cilji dejavnosti
Sredstva bodo namenjena prestrukturiranju in ohranjanju delovnih
mest in povečanju konkurenčnosti na trgu. Subvencioniranje
obresti za dolgoročne kredite bi prispevalo k prestrukturiranju
proizvodnje, uvajanju novih proizvodov, proizvodnih postopkov,
izboljšanju obstoječe tehnologije z upoštevanjem okoljevarstvenih
predpisov in zniževanju stroškov.
3. Dinamika financiranja
Enakomerno po kvartalih.
4. Zakonske in druge osnove
Jih ni.
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5186 PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV IDRIJA IN MEŽICA
Sredstva v letu 1997 v višini 1.050.000.000,00 SIT

2. Cilji dejavnosti
Z zgoraj omenjenimi študijami bi si ministrstvo pridobilo boljši
pregled za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe z
energijo v Republiki Sloveniji, kot tudi strokovne podlage za
pridobivanje mednarodnih kreditov oziroma za sofinanciranje pri
novih investicijah v energetsko infrastrukturo. Hidrološke študije
so predpogoj za nadaljevanje gradnje HE na spodnji Savi kot tudi
za reševanje mejne problematike na Savi s Hrvaško. Velja omeniti,
da so vse ključne investicije, ki se trenutno izvajajo v energetskem
sektorju (obnova Dravske verige, ražzvepljevalne naprave na
blokih 4 in 5 v Termolelektrarni Šoštanj), bile pripravljene in
sofinancirane s strani ministrstva iz postavke 4656.

a) Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju, d.o.o.
1. Opis dejavnosti
Dejavnost RŽS Mežica je bila do leta 1987 pridobivanje svinčeve
in cinkove rude in s predelavo rude pridobivanje obeh kovin. Po
tem letu pa se je prenehalo s proizvodnjo kovin zaradi prevelikega
onesnaževanja okolja ter začelo s postopnim zapiranjem rudnika
ob sočasni proizvodnji rudnega koncentrata svinca in cinka. Zaradi
prenizke vsebnosti kovin v rudi je rudnik v aprilu 1993 prenehal z
izkopom rude. Sedanja dejavnost rudnika je zapiranje rudnika in
prestrukturiranje njegove dejavnosti ter prezaposlitev delavcev
v uporabo rudniškega premoženja. Predvideno zaprtje rudnika je
leta 2000.

3. Dinamika financiranja
III. in IV. kvartal
4. Zakonske in druge osnove
Vsi omenjeni objekti, ki jih zgoraj naštete študije obravnavajo, so
opredeljeni v Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z
energijo, ki jo je sprejel Državni zbor v letu 1996.

Osnova za zapiralna dela je Zakon o zagotavljanju dela sredstev,
potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica (Uradni list RS, št.
5/88) in Rudarski projekt, zapiralna dela RSC Mežica, kot zaključni
projekt programa postopnega zapiranja RSC Mežica in sanacije
okolja v Zgornji Mežiški dolini (sklep Vlade RS 110. seja 3.11.1994).
Na osnovi tega projekta je izdelan Operativni program zapiranja
RŽS Mežica v zapiranju, d.o.o.

4657 ODSTRANJEVANJE MULJA - ZBILJE, DOBLAR
Sredstva za Zbilje in Doblar v skupni višini 15.000.000,00 SIT
- ZBILJE

2. Cilji 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 156 še zaposlenim delavcem v rudniku.

1. Opis dejavnosti
Dela pri sanaciji Zbiljskega jezera so se že začela izvajati leta
1994. V letu 1997 se bo izvajala dokončna ureditev deponijskega
območja v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami (drenažni
sistem, odvod površinskih voda), hortikulturna ureditev območja
po naravovarstvenih zahtevah, celostna ureditev območij
gnezdenja ptic in nadomestitev izpada ribje populacije. S to fazo
del bodo izpolnjene zahteve in pogoji iz lokacijskega dovoljenja.

Dela v RSC Mežica bodo potekala v letu 1997 na spravilu rudarske
opreme in instalacij iz rudniških rovov nad koto 417, na
nadaljevanju del na sanaciji odlagališč rudne jalovine (halde) na
Žerjavu, Topli in Igrču, na sanaciji udorov Marholče in Mučevo,
zapiranju vhodov v rove Holence, Fridrih in Mučevo, ter tekočega
vzdrževanja jamskih naprav po zakonu o rudarjenju, ki morajo
potekati do dokončnega zaprtja rudnika. Kot posledica rudarjenja
bo v tem letu dokončana sanacija telefonskega priključka v
zaselku Helena in zaščita vodnega vira Topla. Dodatno je v program vključena še sanacija odlagališča metalurške žlindre in
plastičnih odpadkov pri proizvodnjiTopilnice svinca in cinka Mežica
(TPI) po požaru na tej deponiji, ter stroški za sanacijo in kontrolo
vplivov radona na delavce rudnika (odločba zdravstvenega
inšpektorja).

2. Cilji dejavnosti
Namen sanacije je odstraniti sedimente v območju plitvine pod
naseljem Zbilje in s tem omogočiti kvalitativno izboljšanje bivalnih
razmer prebivalstva, čistost jezerske vode ter ponovno oživljanje
turizma ob jezeru.
3. Dinamika financiranja
IV. kvartal
4. Zakonske in druge osnove
Tehnični predpisi za vzdrževanje in obratovanje energetskih
objektov in Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z
energijo.

Prestrukturiranje in prezaposlovanje (12 delavcev) bo potekalo z
dokupom let in vzpostavitvi novih dejavnosti (14 delavcev) kot
oskrba s tehnološko vodo železarne Ravne in podjetij na lokaciji
Žerjav, odlagališče odpadkov, ohranitev kulturne dediščine,
polnilnica pitne vode, obrat izdelave suhih malt.

- DOBLAR
1. Opis dejavnosti
Dela pri sanaciji akumulacijskega jezera HE Doblar so se začela
izvajati leta 1995. V letu 1997 se bodo ta dela nadaljevala predvsem
z odvzemom naplavnin in urejanjem brežin jezera.

Obrazložitev:
V letu 1996 je bilo za zapiranje rudnika iz proračuna porabljenih
502 mio SIT. Povečanje v letu 1997 je predvsem zaradi:
- Prenesenih zapiralnih del iz leta 1996 po sklepu Vlade RS
- Sanacije odlagališča metalurške žlindre iz MPI Mežica
- Stroški zaradi zaščite in kontrole delavcev proti sevanju radona
- Intenzivnih aktivnosti na prezaposlovanju delavcev v nove
dejavnosti in prestrukturiranja rudniškega premoženja v ta namen
(investicije)

2. Cilji dejavnosti
Namen sanacije je odstraniti naplavine in urediti brežine jezera, s
čimer se bosta izboljšala ekologija okolice ter tehnološki parametri
HE Doblar.
3. Dinamika financiranja
IV. kvartal

V kolikor sredstva ne bodo odobrena v tej višini, se bo čas
zapiranja podaljšal, oziroma bo del delavcev prešel v odprto
brezposelnost, ker na tem področju industrijska dejavnost
drastično upada.

4. Zakonske in druge osnove
Tehnični predpisi za vzdrževanje energetskih objektov in
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta.
poročevalec, št. 42
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Posebna pozornost bo namenjena izvajanju kadrovsko socialnih
programov za okoli 170 presežnih delavcev, med katerimi so tudi
invalidi. Prizadevali si bomo za realizacijio predvsem aktivnih oblik
prezaposlovanja.

4. Zakonske In druge osnove
Zapiralna dela se financirajo po Zakonu o zagotavljanju dela
sredstev, potrebnih za postopno zapiranje RSC Mežica (Uradni
list RS, št. 5/88), osnova za zapiralna dela pa je Operativni program zapiralnih de! za leto 1997, ki izhaja iz Rudarskega projekta,
zapiralna dela RSC Mežica kot zaključnega projekta programa
postopnega zapiranja RSC Mežica in sanacija okolja v Zgornje
Mežiški dolini, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

Zapiralna dela bodo obsegala:
- demontažo vgrajene opreme v jamskih objektih (transprotne
naprave, odkopna oprema, elektrooprema s kabli, jekleno
podporje, črpalke, ipd.),
- likvidacijo posameznih podzemnih objektov in delov jam z
zasipavanjem in zaruševanjem,
- meritve posedkov, premikov in vzdrževanje površine.

b) Rudnik živega srebra Idrija, v zapiranju d o o.
1. Opis dejavnosti
Osnova za zapiralna dela rudnika v letu 1997 je Zakon o
preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS, št.
37/87) in Dolgoročni program preprečevanja posledic rudarjenja
v RŽS Idrija od leta 1987 do 2006.

V vsakem od premogovnikov je več kilometrov stalnih jamskih
objektov (transprotne pioge, zračilne proge, oblomi, vodne proge,
črpališča), poleg tega zveze s površino (jaški vpadniki),
ventilatorske postaje in objekti začasnega značaja za potrebe
odkopavanja v dolžini več kilometrov.
Podroben obseg potrebnih rudarskih del v okviru zapiranja je
definiran z rudarskimi projekti v okviru letnega operativnega plana
aktivnosti za posamezen rudnik. Nadaljevalo se bo vzdrževanje
že saniranih površin na področjih opuščenih jam. V pripravi so
ureditveni načrti za posamezne dele degradiranih površin. Potekala
bo rekultivacija degradiranih površin po veljavnih ureditvenih
načrtih in bo trajnega značaja.

2. Cilji 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 za leto 1997
temelji na dolgoročnem programu preprečevanja posledic
rudarjenja v RŽS Idrija od ieta 1987 do ieta 2006, izdelanim v letu
1996. Program bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Na programu
je zaposlenih 147 delavcev.

2. Cilji dejavnosti
Vse aktivnosti so podrejene končnemu cilju, tj. trajni ukinitvi
proizvodnje premoga na ekološko in ekonomsko neperspektivnih
lokacijah. V tem okviru bodo izvedeni ukrepi za prestrukturiranje
in sanacijo rudarskih prostorov in površin.

Zapiralna dela v RŽS Idrija potekajo v zasipu rovov nad 11.
obzorjem in injektiranju nosilnih stebrov zaradi utrditve rovov.
Dela bodo potekala tudi na sanaciji okolja na območju topilnice.
Prezaposlitev in prestrukturiranje bo usmerjeno v letu 1997
predvsem na aktiviranje turistične dejavnosti (rudarska
dediščina).

3. Dinamika financiranja
Predlagana dinamika upošteva kvantifikacije iz sprejetih
programov na Vladi RS v aprilu 1996, ki služijo kot okvir za
sestavo letnega operativnega plana aktivnosti in bo enakomerno
preko celega leta.

3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta.
4. Zakonske in druge osnove
Zapiralna dela se financirajo po Zakonu o preprečevanju posledic
rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS, št. 37/87), Dolgoročnem
programu preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta
1987 do 2006, na podlagi katerega je izdelan Operativni letni
programom zapiranja za leto 1997, ki ga bo sprejela Vlada
Republike Slovenije.

4. Zakonske fn druge osnove
Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95).
7471 SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V OBNOVO IN RAZVOJ
TURISTIČNIH OBJEKTOV
Sredstva v skupni višini 66.000.000,00 SIT

6101 PROGRAMI ZAPIRANJA RUDNIKOV KANIŽARICA,
SENOVO IN ZAGORJE
Sredstva v skupni višini 2.105.000.000 SIT
(1.040 mio SIT od navedenega skupnega zneska se zagotavlja
iz postavke 8195 z enakim naslovom)

1. Opis dejavnosti
Sredstva so namenjena sofinanc'ranju perspektivnih razvojnih
programov na področju gostinstva in turizma ter pripadajoče
infrastrukture Analiza investicij na področju turizma v Sloveniji, iz
katere je razvidno, da je letos v pripravi, izvajanju ali dokončanju
300 investicij (upoštevane so le investicije, katerih predračunska
vrednost znaša najmanj 15 mio SIT) v skupni vrednosti 36 milijard
tolarjev kaže, da ta predstavlja resno gospodarsko priložnost
Slovenije, še posebej upoštevaje njene multiplikativne učinke (na
zaposlovanje, izvoz in druge).
V ministrstvu za gospodarske dejavnosti je v dokončanju natančen
instrumentarij za najbolj učinkovito plasiranje ten sredstev (kriteriji
in načini) glede na namembnost In izvedbo sofinanciranj.

1. Opis dejavnosti
Izvajale se bodo aktivnosti, predvidene s programi zapiranja
premogovnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje, ki jih je sprejela
Vlada Republike Slovenije na svoji 196. seji, 30.04.1996. Z letnimi
operativnimi plani so opredeljena zapiralna dela, ekološka ter
prostorska sanacija površin in stroški kadrovsko socialnega
programa. Del sredstev v višini 1.040.000.000 §IT bo potreben
tudi za sanacijo obveznosti, ki jim je bilo zapadanje prolongirano
in so dana poroštva države. Ta sredstva in del, potreben za kritje
fiksnih stroškov zapiranja, bo zagotovljen Iz sredstev za
subvencije s postavke "8195 - Programi zapiranja rudnikov
Kanižarica, Senovo In Zagorje".
Pri zagotavljanju sredstev za pokojnine izjemno upokojenih
rudarjev predlagamo, da Ministrstvo za finance prevzame med
tekoče obveznosti države do ZPIZ-a in se tako zmanjša obseg
te postavke pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

19. avgust 1997

Sredstva bodo namenjena za financiranje naslednjih aktivnosti:
- Sofinanciranje obnove in izgradnje žičnic, umetno zasneževanje
in zavarovanje okolja. Resolucija o strateških ciljih na področju
razvoja turizma v RS s programom aktivnosti in ukrepov za njeno
izvajanje med ekonomskimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev
za te namene zahteva takojšnja vlaganja v višini 450 mlo SIT. S
temi sredstvi bomo podprli realizacijo treh do petih projektov
modernizacije smučarskih centrov, ki so že pripravljeni ali so že
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v teku. Razpoložljivi pogoji financiranja teh naložb, ki so
infrastrukturnega značaja in zahtevajo razmeroma visoka
vlaganja, so za investitorje destimulativni, kar ima za posledico
vse večjo tehnološko zastarelost žičniških naprav, ki je dosegla
že kritično raven, kar tudi lahko že vpliva na njihovo varnost. Pri
tem v konkurenčnih turističnih državah (Italija, Avstrija), država
oziroma posamezne dežele pri naložbah na tem področju
zagotavljajo nepovratna sredstva v višini 15 do 50 % vrednosti
investicije.
- Sofinanciranje investicij v izgradnjo in razvoj gostinskih obratov
s prenočitvenimi zmogljivostmi. Sredstva bodo namenjena
dodeljevanju kreditov oziroma subvencioniranju obrestne mere
bančnih kreditov, namenjenih izgradnji in prenovi gostinskih
obratov in kmetij s prenočitvenimi zmogljivostmi.
- Sofinanciranje investicij obnove turistične infrastrukture na
turističnih območjih, ki imajo pozitivne multiplikativne učinke na
širšem turističnem območju (prireditveni seminarski, kongresni
centri, termalni vodni centri, rekreacijske površine,...) na
zaokroženih turističnih območjih.

7476 DOKAPITALIZACIJA SKLADA RS ZA RAZVOJ
Sredstva za leto 1997 v višini 3.000.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti
Sklad Republike Slovenije za razvoj v preteklih letih svojega
delovanja ni razpolagal z adekvatnimi sredstvi, ki bi jih lahko
namenjal za izvajanje funkcije prestrukturiranja v gospodarskih
družbah. Potreba po povečanju sredstev za te namene postaja
vse bolj aktualna, saj so sredstva iz drugih virov (predvsem
bančnih) premajhna oziroma nedostopna, da bi lahko zagotovila
uspešno sanacijo v mnogih gospodarskih družbah v lasti Sklada
Republike Slovenije za razvoj, pa tudi drugih gospodarskih
družbah, ki niso last Sklada Republike Slovenije za razvoj. Tako
je Sklad Republike Slovenije za razvoj opravljal praktično kratkoročen koncept sanacije in hitre privatizacije. Tak koncept do
sedaj ni omogočil finančne sanacije gospodarskih družb. Zato je
potrebno z dokapitalizacijo Slovenske razvojne družbe, kot pravne
naslednice Sklada Republike Slovenije za razvoj s strani države,
dosedanjega edinega delničarja Sklada Republike Slovenije za
razvoj, zagotoviti sredstva, ki bodo pomenila podlago za predvidene ukrepe Slovenske razvojne družbe gospodarskih
družbam, ki same zaradi nepripravljenosti finančnih institucij niso
sposobne pridobiti virov financiranja njihovih razvojnih projektov
ali podpreti financiranja najnujnejših obratnih sredstev.
V ta namen bo Republika Slovenija kot edini delničar bivšega
Sklada Republike Slovenije za razvoj, katerega pravna naslednica
je Slovenska razvojna družba, dokapitalizirala družbo z vplačilom
delnic v skupnem znesku 6.000.000.000,00 SIT v denarju po
ceni, ki je enaka nominalni vrednosti v roku dveh let.

2. Cilji dejavnosti
Cilj vlaganja proračunskih sredstev v razvoj turistične infrastrukture
ter izgradnjo in obnovo gostinskih objektov je dvig kakovosti
gostinske in turistične ponudbe kot pogoj za ohranitev in dvig
njene konkurenčnosti na domačem in tujih tržiščih.
3. Dinamika financiranja
v IV. kvartalu
4. Zakonske in druge osnove
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s
programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, št.
7/95)
- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva
obravnava)
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95)

2. Cilji dejavnosti
Cilj dokapitalizacije Slovenske razvojne družbe s strani Republike
Slovenije je finančna usposobitev Slovenske razvojne družbe, ki
bo po novem zakonu opravljala naloge in dejavnosti tudi na
programu prestrukturiranja podjetij. Za to bodo potrebna znatna
finančna sredstva, za izpeljavo ukrepov, ki so predvideni v okvjru
projektnega financiranja Slovenske razvojne družbe na podlagi
kreditiranja, izdajanja jamstev, nakupom dolžniških ali lastniških
vrednostnih papirjev ter z uporabo drugih finančnih instrumentov.
Glede nato, da bo proces prestrukturiranja potekal daljše obdobje,
je v tem cilju potrebno zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva
za dokapitalizacijo Slovenske razvojne družbe, ki naj bi se opravila
v dveh proračunskih letih.

6112 SLOVENSKE ŽELEZARNE
Sredstva za leto 1997 v višini 710.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti
Po zakonu 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 in št. 13/95),
Republika Slovenija zagotovlja do leta 2002 iz proračuna
Republike Slovenije odplačilo glavnice kredita, ki so ga Slovenske
železarne, d.o.o., najele za nabavo trajnih obratnih sredstev in
izvedbo nujnih investicijskih del, v znesku 4.855.943.125,00 SIT.

3. Dinamika financiranja
- 2 milijarde SIT v roku 30 dni od uveljavitve zakona (predvidoma
konec meseca junija 1997),
- 1 milijarda SIT v proračunu za leto 1997 in
- 3 milijarde SIT v proračunu za leto 1998.

Na leto je potrebno iz tega naslova za odplačilo ene osmine
glavnice pri LBS Bank-New York zagotoviti sredstva v višini 7,625
mio DEM.

1. Zakonske in druge osnove
Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja
podjetij, ki je v postopku (hitrem) sprejemanja v državnem zboru
Republike Slovenije. Za leto 1998 bo potrebno prav tako s strani
Vlade Republike Slovenije predložiti Državnemu zboru zakon, na
podlagi katerega bo zagotovljena nadaljnja dokapitalizacija
Slovenske razvojne družbe.

2. Cilji dejavnosti
Cilj dejavnosti je uspešno zaključiti sanacijo Slovenskih železarn
po programu. Zato je po zakonu potrebno zagotoviti v
posameznem letu plačilo 1/8 glavnice najetega kredita za nabavo
trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del.

7477 KAPITALSKI DELEŽ REPUBLIKE SLOVENIJE V GOSPODARSKIH DRUŽBAH ZA NAKUP BREZAZBESTNIH TEHNOLOGIJ
Sredstva za leto 1997 v višini 800.000.000,00 SIT

3. Dinamika financiranja
Dinamika financiranja skladno s pogodbo za najeti kredit.
4. Zakonske in druge osnove
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) ter zakon o
spremembah in dopolnitvah 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).
poročevalec, št. 42

1. Opis dejavnosti
Posledica prepovedi proizvodnje azbestcementnih izdelkov na
območju RS od 20. 12. 1996 je potreba za prestrukturiranje letega v vlaknocementno. Zato bo iz sredstev proračuna
sofinanciran nakup brezazbestne tehnologije, opreme in
usposabljanja delavcev. Ta sredstva se vložijo kot kapitalski delež
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programov možnosti izrabe razpoložljivih potencialov obnovljivih
virov energije in sofinanciranje investicij oziroma gradnje objektov
za proizvodnjo in pridobivanje električne in toplotne energije iz
potencialov obnovljivih virov energije. Pretežni del teh predstavljajo
male hidroelektrarne, nadalje sončni kolektorji, fotovoltaični
sistemi, toplotne črpalke in zimski vrtovi in biomasa. Manjši obseg
predstavlja tudi potencial vetra. Dejavnost bo potekala na osnovi
javnega razpisa. Glede na obseg in pomembnost posameznih
potencialov (voda, sonce, veter, biomasa), bo tudi financiranje
različno.

v Salonit Anhovo, ki je do prepovedi edini v RS proizvajal
azbestcementne izdelke.
1. Cilji dejavnosti
Pri prestrukturiranju azbestcementne proizvodnje v vlaknocementno sta zasledovana dva cija, in sicer: zagotavljanje nadomestnega izdelka, za katerega obstaja tržišče, in ohranjanje
delovnih mest.
1. Dinamika financiranja
III. kvartal 50 % in IV. kvartal 50 %

Plačila storitev

2. Cilji dejavnosti
Cilj je financiranje oziroma sofinanciranje ekološko neoporečnih
projektov za proizvodnjo energije in pospeševanje razvoja
obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji. S povečevanjem
deleža obnovljivih virov energije se bo Slovenija približala razvitim
evropskim državam, hkrati pa se bo zmanjšal pritisk na izgradnjo
novih energetskih proizvodnih objektov. Cilj izvajanja teh projektov
je tudi ustrezno zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, predvsem
zmanjšanje emisije škodljivih snovi v zrak.

2112 URAD RS ZA OBRT

3. Dinamika financiranja
v III. in IV. kvartalu

1. Zakonske in druge osnove
Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki
ter o zagotovitvi .sredstev za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI, Uradni list RS, št. 56/96) in
Sklep Vlade RS, št. 311-05/93-1/9-8.

9001 SOFINANCIRANJE DUALNEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA
Sredstva v skupni višini 20.000.000,00 SIT
*

4. Zakonske in druge osnove
Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z
energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije januarja
1996 (Uradni list RS, št. 9/96 ).

1. Opis dejavnosti
V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Ur. I. RS, št. 12/96) se v šolskem letu 1997/98 uvaja dualni sistem
poklicnega izobraževanja (vajenci) kot specifičen izobraževalni
sistem kadrov, potrebnih za delo v obrtnih poklicih. V ta sistem naj
bi bila konkretno vključena tri ministrstva: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, ki naj bi sofinancirala
stroške dualnega sistema izobraževanja najmanj v višini 10 %
stroškov delodajalca in stroškov Obrtne zbornice za vsako učno
mesto. Predlagamo, da Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
sofinancira eno tretjino planiranih stroškov dualnega izobraževanja, kar znaša za prvo polletje šolskega leta 1997/98 20,0 mio
SIT (za tisoč vajencev).

2114 AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO
ENERGIJE
6102: INTERVENCIJE V UČINKOVITO RABO ENERGIJE
Sredstva v skupni višini 160.000.000,00 SIT
Postavka vsebuje obveznosti MGD po pogodbah iz leta 1996.
Opis in cilji dejavnosti so že bili utemeljeni.
3. Dinamika financiranja
Aktivnosti bodo financirane iz proračunske postavke 6102, ki bo
po zaključku teh pogodb ugasnila.
I. kvartal: 25 % sredstev
II. kvartal: 50 % sredstev
III. kvartal: 18 % sredstev
IV. kvartal: 7 % sredstev

2. Cilji dejavnosti
Uresničevanje novega dualnega sistema poklicnega izobraževanja, s katerim naj bi si vajenci pri obrtnikih pridobili praktična
znanja, ki ga bodo kasneje, kot obrtni mojstri, posredovali mlajšim
generacijam.

4. Zakonske osnove za izvajanje programa spodbujanja URE
Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur. I. RS, št. 5/96).

3. Dinamika financiranja
Ker gre za delno sofinanciranje poklicnega izobraževanja po
dualnem sistemu pri Obrtni zbornici Slovenije, bo dinamika
financiranja prilagojena letnemu šolskemu ciklusu, in sicer za
prvo polletje do 31.12.1997 20,0 mio SIT.

6561 PHARE - LASTNA UDELEŽBA
Subvencije
9001: PHARE - LASTNA UDELEŽBA
Sredstva v skupni višini 59.000.000 SIT

4. Zakonske in druge osnove
-Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS,
št. 71/94)
- Obrtni zakon (Ur. I. RS, št. 50/94).
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. I. RS, št.
12/96)

To postavko bomo, kot do sedaj vodili kot samostojno proračunsko
postavko 9003, le, da smo jo zaradi značaja (ekonomski namen)
razporedili med subvencije.
I. Opis dejavnosti
MGD je že do sedaj v okviru proračuna spodbujalo investicije v
ukrepe za učinkovito rabo energije. Ocenjeni rezultat teh investicij
so letni prihranki energije v višini 240.000 MWh, kar predstavlja
II,5 ECU sredstev države na privarčevano 1 MWh. Varčevalni
potencial, tako na področju industrije kot široke rabe, znaša od
20 do 30 %, za kar so potrebne investicije v višini okoli 1000 mio
ECU. Zaradi obstoja različnih ovir za realizacijo tega potenciala,

2113 DIREKCIJA RS ZA OSKRBO Z ENERGIJO
6103 INTERVENCIJE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Sredstva v skupni višini 25.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Dejavnost intervencij v obnovljive vire obsega izdelavo študij in
19. avgust 1997
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1, Opis dejavnosti
Na postavki storitev se bodo financirale programske naloge, ki
izhajajo iz izhodišč dejavnosti Direkcije. Te naloge so:
- priprava zakona o rudarstvu in podzakonskih aktov
- uskladitev rudarske terminologije
- priprava Nacionalnega programa Izkoriščanja mineralnih surovin
- priprava osnov in kriterijev za koncesije, raziskave iz področja
rudarstva.

je pomoč države na tem področju še vedno potrebna. Ker sredstva
države ne zadoščajo za stalno udeležbo pri sofinanciranju
Investicij, je v zaključni fazi projekt za ustanovitev sklada za
investicije v učinkovito rabo energije.
Zadeva je že bila obravnavana na Vladi Republike Slovenije, ki je
s sklepom, št. 400-06/95-22/2-8, z dne 7. avgusta 1996, soglašala
s programom spodbujanja investicij v učinkovito rabo energije z
oblikovanjem sklada. Prav tako je zagotavila udeležbo Republike
Slovenije v skladu v višini 300 mio SIT. V skladu bodo udeležena
tudi sredstva iz programa PHARE v višini 2 mio ECU, tretji vir pa
bo zagotovila finančna institucija v višini 5 do 10 mio ECU, ki bo
izbrana kot upravljaiec sklada na osnovi javnega razpisa, ki
pravkar poteka.
Sredstva Republike Slovenije za ta namen so že bila zagotovljena
v proračunu RS za leto 1996, vendar je pri opredelitvi načina
delovanja sklada in plasiranja proračunskih sredstev prišlo do
zamika v leto 1997. Predlagamo zagotovitev sredstev v
proračunskem letu 1997 v znesku 59.000.000 SIT
2. Cilji dejavnosti
Cilj vlaganja proračunskih sredstev v sklad je že
ustreznim sklepom Vlade Republike Slovenije in
realizacijo velikega varčevalnega potenciala na
učinkovite rabe energije, kar je smotrno tudi iz
gospodarskih vidikov države Slovenije.

1. Cilji dejavnosti
Cilji porabe sredstev so uresničevanje programskih vsebin, ki so
nujne za dela in pospeševanje slovenskega rudarstva skozi
naloge direkcije.
2. Dinamika financiranja
Dinamika porabe sredstev je vezana na sprotne potrebe ob
izvajanju programskih izhodišč, dogovorov in razpisov.
3. Zakonske in druge osnove
Zakonske osnove financiranja Direkcije so v Zakonu o Vladi RS,
Zakonu o delovanju ministrstva, Zakonu o varstvu okolja in Zakonu
o državni upravi.

potrjen z
omogoča
področju
narodno-

2116 DiREKCIJA RS ZA POSLOVNO
INFORMACIJSKO SREDIŠČE

3. Dinamika financiranja
Aktivnosti programa spodbujanja URE se bodo financirale iz
proračunske postavke 6561.
III. kvartal: 100 % sredstev

4514 Materialni stroški
Sredstva v višini 13.500.000 SIT
V Direkciji RS za poslovno informacijsko središče smo ob pregledu
poslovanja v prvem dvanajstmesečju ugotovili višino dejanskih
materialnih stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje in
opravljanje naše dejavnosti. Ker je Direkcija RS za poslovno
informacijsko središče pričela delovati šele v letu 95, so bile ocene
in razpoložljiva proračunska sredstva do sedaj neustrezna in so
se morala prelivati iz drugih virov. Za primer navajamo samo
pogodbene obveznosti iz najemnin (pisarniški prostori, telefonski
aparati, sejna soba, itd), za izobraževanja in udeležbo na
mednarodnih konferencah, kjer aktivno sodelujemo, za
komunikacijske stroške (povezava slovenskega gospodarstva),
pisarniški material, drugo,...

4. Zakonske in druge osnove
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo
(Ur. I. RS, št. 9/96)
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 400-06/93-22/2-8 z dne 7.
avgusta 1996.
2115 DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA
4513 Materialni stroški 2.000.000,00 SIT
1. Opis dejavnosti
V finančnem planu za leto. 1997 in 1998 smo prikazali materialne
stroške za redno delovanje direkcije, kot dejavnosti za
vzpostavljanje dela direkcije in servisiranje opravljanja njenih
primarnih nalog, ki so:
- podeljevanje koncesij
- definiranje rudnih rezerv
- povezava na področju rudarstva
- primarne in sekundarne raziskave

Storitve
6545 Trgovinsko središče
Sredstva v višini 14.000.000 SIT
1. Opis dejavnosti
Postavka storitve se nanaša na plačilo vseh postavk, ki so vezane
na samo delovanje Direkcije RS za poslovno informacijsko
središče, s poudarkom na naslednjih sklopih dejavnosti;

2. Cilji dejavnosti
Cilji porabe materialnih stroškov so tekoče in nemoteno delovanje
zgoraj opisanih nalog direkcije.

- vzdrževanje, dograjevanje in ažuriranje že obstoječih baz
podatkov, ki morajo biti v razvijajoči novi informacijski družbi stalno
obnovljeni in uporabni.
- zajem novih virov podatkov, izdelava kvalitetnih gospodarskih
in poslovnih informacij, analiza odziva uporabnikov in podobno.
- vključevanje in spodbujanje čim večjega števila predstavnikov
slovenskega gospodarstva s poslovnega in vladnega področja.
V ta namen je potrebno naštete institucije seznaniti in jim podati
prednosti, ki jih zagotavlja Direkcija z vključitvijo v novo
informacijsko družbo oziroma poslovanje.
- Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je s članstvom
v mednarodni mreži Trade Pointov postala ena vodilnih
informacijskih centrov tega omrežja (z mednarodnimi priznanji),
zato je potrebno stalno sodelovanje in nenehno komuniciranje s
predstavniki tujih TP na področju usklajevanja komunikacijskih
sistemov. V dogovoru z vsemi zainteresiranimi institucijami je

3. Dinamika financiranja
Enakomerno preko celega leta
4. Zakonske in druge osnove
Zakonske osnove financiranja Direkcije so v Zakonu o Vladi RS,
Zakonu o delovanju ministrstva, Zakonu o varstvu okolja in Zakonu
o državni upravi.

9001 Storitve 8.000.000,00 SIT
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potrebno pripraviti mednarodno otvoritev slovenskega TR kar je
vezano na številne obiske unctadovih strokovnjakov,
predstavnikov tujih vlad in gospodarstev.

3. Dinamika financiranja
Na podlagi javnih razpisov, predvidoma enakomerno skozi vse
leto.

2. Cilji dejavnosti
- Zagotoviti točne in pa predvsem uporabne poslovne informacije
tako za domače poslovne in vladne institucije kot za tuje. S tem
omogočamo znižanje stroškov v mednarodni trgovini, usklajujemo
mednarodno ponudbo in povpraševanje ter posredno povečujemo
produktivnost dela.
- Zagotoviti čim hitrejše vključevanje slovenskega gospodarstva
v sodobne poslovne komunikacijske sisteme in s tem v novo
informacijsko družbo, kjer imamo trenutno ogromne možnosti
enakovredno stopati v korak z najrazvitejšimi in povečevati
mednarodno konkurenčnost slovenskega izvoza.
- Aktivno sodelovati z lastnim znanjem na svetovni ravni pri razvoju
in dograjevanju svetovnega omrežja Trade Point-ov, pod okriljem
UNCTAD-a. Informacijska tehnologija je glavna gonilna sila vseh
sodobnih ekonomij, zato bo le informacijska družba tista, ki bo
razpolagala s potrebnim potencialom za izboljšanje kakovosti
življenja ter družbene in ekonomske organiziranosti.

4. Zakonske in druge osnove
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list
RS, št. 71/94).

3. Dinamika financiranja
Financiranje poteka enakomerno preko celega leta.

V svoji sestavi pa ima ministrstvo naslednje organe:
- Urad za varstvo potrošnikov,
- Urad za varstvo konkurence,
- Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije,
- Urad za makroekonomske analize in razvoj,
- Tržni inšpektorat RS.

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE
ODNOSE IN RAZVOJ
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj deluje po zakonu o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št.
71/94) na naslednjih področjih:
- notranji trg,
- ekonomski odnosi s tujino,
- privatizacija in regionalni razvoj.

1. Zakonske in druge osnove
Zakon o oraanizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list
RS, št. 71/94).
Investicije

2211 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ

1992 TRGOVINSKO SREDIŠČE
Sredstva v višini 4.000.000 SIT

Ministrstvo brez organov v sestavi bo v letu 1997 imelo
proračunske odhodke na naslednjih postavkah:

1. Opis dejavnosti
Dejavnost Direkcije RS za poslovno informacijsko središče bo v
naslednjem letu potekala v isti smeri kot doslej. Poslovno
informacijski sistem je tehnično dograjen, vsebinsko pa se bo
stalno dopolnjeval, uvajal nova znanja in tehnologije ter se
povezoval z novimi informacijskimi sistemi svetovnih in domačih
institucij. Potrebno je:

3343 Materialni stroški - 140.104.000,00 SIT
Materialni stroški v letu 1997 bodo glede na lansko porabo zrasli
z indeksom 104.
5487 Raziskave in ekspertize - 35.000.000,00 SIT
V letu 1997 bomo financirali naslednje naloge:

- ustvariti možnosti za dograjevanje novih baz podatkov in
kreiranje uporabnih informacij (GATSfCenter za promocijo turizma,
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, G7, EU, itd.).
- nabava in prilagajanje novim programskim paketom na področju
informatike, katera je najpomembnejši dejavnik v razvoju
informacijske družbe.
- nabava in usklajevanje na področju razvoja strojne opreme.
- prilagajanje in analiziranje novih mednarodnih komunikacijskih
sistemov, povezav ter standardov.

- Strategija regionalnega razvoja Pomurja, Urbanistični inštitut,
Ekonomska fakulteta in Inštitut za ekonomska raziskovanja;
- Obligacijski, stvarnopravni in statusnopravni elementi dolžniških
in korporacijskih vrednostnih papirjev, Pravna fakulteta Maribor;
- Gospodarska gibanja, Ekonomski inštitut pravne fakutete
Ljubljana;
- CEFTA Region - An attractive partner, Center za mednarodno
sodelovanje Ljubljana;
- Slovenija in Evropska unija, Inštitut za ekonomska raziskovanja
Ljubljana;
- Baza podatkov za mednarodne primerjave razvoja, Ekonomska
fakulteta Ljubljana;
- Razvoj podatkovnih osnov za makroekonomske analize in
ekonomsko modeliranje, Ekonomska fakulteta Ljubljana;
- Povezava sociodemografskih, fiskalnih in inštrumentalnih vidikov
novih ekonomskih inštrumentov za zagotavljanje socialne
varnosti, Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljubljana;
- Razvoj analitičnih orodij za makroekonomske analize in simulacijo
ekonomske politike, Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljubljana;
- Gibanje cen in možnosti stabilizacijskih politik v procesu
gospodarske infrastrukture, Ekonomsko poslovna fakulteta
Maribor.

2. Cilji dejavnosti
Z dosedanjim znanjem in izkušnjami ostati med vodilnimi ustvarjalci
mednarodnega poslovno informacijskega sistema Združenih
narodov. Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je le
eden od številnih t. i. Trade Pointov, ki se uveljavljajo po celem
svetu v okviru UNCTAD-a. S sprotno tehnološko posodobitvijo
komunikacijske infrastrukture je omogočeno nemoteno
komuniciranje z mednarodnimi poslovno informacijskimi središči,
predvsem pa je s tem mogoče odpraviti razlike med razvitim in
nerazvitim svetom, tako na mikro kot na makro področju. S tem
dajemo svetu uporabne poslovne informacije o slovenskem
gospodarstvu (večja konkurenčnost, zniževanje stroškov
mednarodnega poslovanja, usklajena ponudba in povpraševanje,...), po drugi strani pa jih sprejemamo od tujih Trade Pointov, ki se prav tako vsako leto pospešeno prilagajajo razvoju
informacijske družbe prihodnjega tisočletja (informacijska družba
- gonilna sila sodobnih ekonomij).
19. avgust 1997

Druga sredstva za opravljanje nalog ministrstva pa prikazujemo
po posameznih področjih:
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vzdrževanje opreme, oglasi, strokovno izobraževanje, svetovalne storitve, infomatizacija skladišč in podobno).

A. Področje notranjega trga
Področje obsega kontrolo cen, preskrbo in blagovne rezerve,
blagovni promet in trgovinsko dejavnost ter zaščito na produktnih
trgih, pomembnih za domačo proizvodnjo.

Osnova za izračun potrebnih sredstev v letu 1997 je realizacija
stroškov v letu 1996 in s programom načrtovana nabava blaga
po obstoječih tržnih cenah, povečanih za omenjeni indeks.

Za ohranitev stabilnih ravni cen sladkorja, moke in kruha oziroma
za subvencioniranje teh cen so potrebna proračunska sredstva
za kritje negativnih razlik, ki nastajajo na podlagi sprejetih tržnih
redov. Glede na to, da je izvajanje poslov, predvidenih s tržnimi
redi, Vlada RS naložila Zavodu RS za blagovne rezerve, bodo
negativne razlike izkazane v poslovnem rezultatu zavoda. V okviru
rednih nalog Zavoda RS za blagovne rezerve pri vzdrževanju,
obnavljanju, dopolnjevanju in prestrukturiranju blagovnih rezerv
so se v letu 1997 začele tudi priprave za uskladitev z usmeritvami
EU o devetdesetdnevnih rezervah naftnih derivatov, s tem da v
tem letu zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev z realizacijo
teh nalog ni mogoče začeti. V predlogu proračuna so tako
vsebovane samo naslednje postavke:

1442 Regresiranje cen določenih proizvodov
1.646.553.000,00 SIT
Na podlagi 4. in 8. člena zakona o blagovnih rezervah so sredstva
te postavke namenjena za pokritje dela negativnih razlik, nastalih
pri izvajanju posebnih nalog, ki so naložena Zavodu RS za
blagovne rezerve v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije.
Pri izvedbi teh nalog v letu 1996>(tržni red za pšenico in sladkor,
odkup govedi in prodaja sladkorja za čebele) je nastal primanjkljaj
v višini 3.022.000.000,00 SIT. Vlada Republike Slovenije je dne
24.10.1996 sprejela sklep št. 331 -01/95-2/3-8, da bodo ta sredstva
zagotovljena v okviru proračuna za leto 1997. Del te razlike v
višini 1.100.000.000,00 SIT, je bil že pokrit v breme te postavke v
obsegu sredstev, ki so bila na razpolago v obdobju začasnega
financiranja.

1389 Revizija podjetij, sodelovanje z znanstvenimi in drugimi
institucijami ter projekti pospeševanja razvoja trgovine
5.000.000,00 SIT

Pri izvedbi dodatnih nalog v letu 1997 bodo pri Zavodu RS za
blagovne rezerve nastale nove negativne razlike v višini cca
2.040.000.000,00 SIT (izvedba tržnega reda za pšenico 1996/97
v obdobju 1.1. - 30. 6.1997 - cca 770.000.000,00 SIT tržni red za
sladkor 1996/97 - cca 170.000.000,00 SIT in tržni red za pšenico
1997 - cca 1.100.000.000,00 SIT).

Na podlagi 5., 6., 11. in 12. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-1) se bodo s sredstvi na tej postavki financirale
raziskovalne naloge s področja cen in revizij podjetij, na podlagi
13., 14., 15. in 16. člena zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/
93) pa tudi projekti pospeševanja razvoja trgovine. Pri načrtovanju
porabe za posamezno leto je bila upoštevana realizacija v letu
1996 (9.044 mio SIT) in v obdobju začasnega financiranja 1.1997.
Letos predvidevamo porabo v višini 5 mio SIT.

Skupaj bi bilo torej potrebno pokriti v breme te proračunske
postavke v letu 1997 5.062.000.000,00 SIT, od česar so že pokrite
negativne razlike v višini 1.100.000.000,00 SIT, nepokrito je ostalo
že 3.962.000.000,00 SIT.

7286 Storitve Zavoda RS za blagovne rezerve
192.276.000,00 SIT

B. Ekonomski odnosi s tujino

Proračunska postavka oblikovana na podlagi 16. člena zakona o
blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) in je sestavljena iz
treh podskupin, in sicer: plače, nadomestila in materialni stroški
uprave.

Cilji politike na področju ekonomskih odnosov s tujino so:
- povečevanje izvoza blaga in storitev predvsem:
- z odpiranje novih trgov in iskanjem novih možnosti na že
obstoječih trgih (promocijske aktivnosti v tujini in doma;
privabljanje tujih poslovnežev, bank, predstavnikov vlade in
ministrstev, agencij ... v Slovenijo ter seznanjanje z možnostmi
gospodarskega sodelovanja),

Plače so načrtovane v skladu z navodilom Ministrstva za finance
in z upoštevanjem obstoječe sistemizacije.
Z nadomestili so zagotovljena sredstva, potrebna za izplačilo
regresa, jubilejnih nagrad, prevozov, prehrane in sejnin,
ovrednotena na podlagi izhodišč, določenih s strani Ministrstva
za finance.

- z vzpostavljanjem pravne infrastrukture na meddržavni ravni
(mednarodni sporazumi o gospodarskem sodelovanju, o prosti
trgovini, o zaščiti in promociji investicij) ter na notranjem trgu
(sprejemanje zakonov, uredb ter drugih pravnih aktov za
izvajanje mednarodnih pogodb);

V materialnih stroških uprave so zajeti vsi materialni stroški, ki
nastajajo na upravi Zavoda RS za blagovne rezerve. Za izračun
višine sredstev za posamezno leto je bila upoštevana poraba v
letu 1996 brez upoštevanja inflacije.

- z uvajanjem in uporabo različnih instrumentov za pospeševanje
izvoza (subvencioniranje-regresiranje obresti za izvozne
kredite, prevzemanje določenih tečajnih tveganj, zavarovanje
izvoznih poslov ipd., kar uveljavljamo predvsem preko
Slovenske izvozne družbe),

7287 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv
910.000.000,00 SIT
Na podlagi 15. člena zakona o blagovnih rezervah so v tej postavki
zajeti vsi stroški, ki so vezani:
- na skladiščenje in obnavljanje obstoječe ravni državnih blagovnih
rezerv (skladiščenje, obnavljanje, kontrola kakovosti, vzdrževanje
kakovosti blaga, kalo, transportne storitve, itd.),
- varovanje in zavarovanje blaga ter osnovnih sredstev,
amortizacija osnovnih sredstev,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje,
- dopolnjevanje blagovnih rezerv v skladu z usmeritvami
srednjeročnega programa in
- drugi stroški storitev, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem državnih
blagovnih rezerv (zdravstvene in odvetniške storitve, čiščenje,
poročevalec, št. 42

- oblikovanje-vzpostavljanje ustreznejše in učinkovitejšje mreže
zunanjetrgovinskih predstavnikov;
- analiza posameznih tujih trgov,
- uvajanje ustrezne sodobnejše "necarinske zaščite" za zaščito
domačega trga (evidentiranje in analiziranje posameznih
instrumentov ter predlogi za njihovo uporabo);
- povečanje pritoka tujega kapitala preko neposrednih tujih investicij
114
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- v CEFTA je Slovenija letos predsedujoča in organizira vse
potrebne aktivnosti (srečanja ekspertov, srečanja ministrov,
srečanje predsednikov vlad podpisnic in gostov ipd.).

(promocijske aktivnosti, zbiranje projektov, organiziranje obiskov
tujih poslovnežev ipd.);
- zagotavljanje izvajanja mednarodnih obveznosti, in sicer:

8694 Regresiranje izvoznih kreditov

- obveznosti za Slovenijo kot članico GATT oz. WTO (razna
poročila, sodelovanje v komisijah, priprava potrebnih predpisov;
udeležba na številnih pogajanjih, koordinacija aktivnosti),

600.000.000,00 SIT

Pravna podlaga je Zakon o družbi za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije - Slovenski izvozni družbi ter Poslovna politika
SID.

- obveznosti po veljavnih bilateralnih in multilateralnih sporazumih
o prosti trgovini (sprejemanje uredb, delitev preferencialnin
kvot...),

Visoke obrestne mere v Sloveniji, s katerimi so obremenjeni
izvozniki in njihovi izvozni posli, se odražajo v ceni blaga ali
storitev in s tem v njihovi nekonkurenčnosti na tujih trgih. Za
doseganje cilja, t.i. nadaljnja rast izvoza in osvojitev novih trgov,
bo treba zagotoviti večjo mednarodno konkurenčnost slovenskega izvoza. Zaradi tega bo treba našemu izvoznemu
gospodarstvu zagotoviti vsaj takšne izvozne možnosti, kot jih
ima njegova tuja konkurenca. Enega od instrumentov za
doseganje večje konkurenčnosti predstavlja tudi regresiranje
obrestnih mer za izvozne kredite. Subvencioniranje obrestne mere
poteka v razponu 20-35 % glede na ročnost krediia ter vrsto
blaga oz. storitve, ki se izvaža (investicijska dela v tujini, kapitalne
dobrine, trajne potrošne dobrine ipd.).

- obveznosti po veljavnih sporazumih o gospodarskem
sodelovanju (meddržavne komisije, pretok informacij, dogovori
o odprtih vprašanjih ... priprave meddržavnih protokolov),
- uveljavljanje Slovenije kot centralno evropske države v odnosu
do EU, EFTA, CEFTA, do jugovzhodne Evrope
- letos Slovenija predseduje CEFTA in vodi s tem v zvezi vse
potrebne aktivnosti,
■ aktivno sodelujemo pri organizaciji in izvedbi mednarodnih
konferenc, ki promovirajo Slovenijo kot npr. regionalno poslovno
stičišče, investicijske konference...

1948 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino
ter odpiranja novih trgov
20.000.000,00 SIT
V letu 1997 predvideva Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj vrsto meddržavnih srečanj na ravni ministrov, državnih
sekretarjev kakor tudi ekspertov.

Zakonske podlage, na katerih temelji predvidena politika:
- Razvojna strategija Slovenije
- Strategija ekonomskih odnosov Slovenije s tujino
- mednarodne pogodbe o vstopu Slovenije v GATT, WTO, o
pridružitvi Slovenije EU; o pristopu Slovenije k CEFTA, ...
- mednarodne bilateralne pogodbe med Slovenijo in posamezno
tujo državo
- sprejeti zakoni ter drugi predpisi in sklepi Vlade.

V skladu s sporazumi o gospodarskem sodelovanju, za izvajanje
katerih je pristojno Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
so predvidena vsakoletna srečanja mešanih meddržavnih
gospodarskih komisij. Ta srečanja se odvijajo izmenično v Sloveniji
in tuji državi in običajno na ravni delegacij, ki jih vodijo državni
sekretarji oz. namestniki ministrov, če je predsednik komisije minister, pa na ravni ministrov.
Predvidevamo tudi začetek oz. nadaljevanje pogajanj o sklenitvi
sporazumov o promociji in zaščiti investicij ter sporazumov o
gospodarskem sodelovanju z državami, kjer bo za to izražen
obojestranski interes, in državami, kjer ima poseben interes
slovensko gospodarstvo.

Izhodišča in količinski kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene
potrebnih sredstev
- dosedanja analiza gibanj izvoza in uvoza blaga in storitev (v
prejšnjih letih ter letos) in naraščajoč deficit v blagovni menjavi

- relativno slabo organizirana mreža gospodarskih predstavnikov
v tujini v primerjavi z našimi konkurenti (tako po številu
gospodarskih predstavnikov, kvaliteti njihovega dela, doseženih
rezultatov)

V letu 1997 se sodelovanje z EU intenzivira. Ministrstvo se bo v
okviru svojih pristojnosti udeleževalo tudi sestankov odbora za
sodelovanje med Slovenijo in Evropsko unijo ter sodelovalo v
pogajalskih delegacijah pri pogajanjih za vstop v EU. Predvidevamo tudi strokovno sodelovanje s posameznimi državami
članicami EU, kot tudi izpopolnjevanje v problematiki, ki jo pokriva
Področje ekonomskih odnosov s tujino.

- relativno slabši pogoji, ki jih imajo naši izvozniki pri izvozu na tuje
trge, kot jih ima njihova konkurenca (visoke obresti, nizek obseg
posojil, nekajkratne hipotete za najem posojil, restriktivnost pri
direktnem zadolževanju v tujini ipd.)

V zvezi s sklepanjem navedenih sporazumov je vnaprej težko
predvideti število pogajanj. To je odvisno od problematike, ki jo je
v okviru pogajanj potrebno razrešiti in se gibljejo od 3 do 8, prav
tako je število pogajalcev iz MEOR odvisno'od vsebine in teže
problemov, ki jih je potrebno razrešiti, in se giblje od 2-5.

- majhen delež priliva tujih investicij v primerjavi z EU kot tudi v
primerjavi z drugimi državami v transformaciji

- neenaki pogoji pri vstopanju tujega blaga na naš trg v primerjavi
z nastopom našega blaga v tujini (atesti, certifikati, označevanje
blaga, inšpekcijske kontrole, necarinske ovire ...)

Dosedanje aktivnosti pri soorganiziranju poslovnih konferenc ter
predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini so se pokazale
kot uspešen in učinkovit instrument pomoči slovenskemu izvozu,
zato se odvijajo tudi v letu 1997.

- za nekatera področja še nimamo ustreznih predpisov (npr.
možnost dvojne uporabe blaga, samozaščitni ukrepi, izravnalni
ukrepi ...)

2481 Dokapitalizacija SID

V skladu z zakonom o Družbi za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije so določena tudi sredstva za oblikovanje
posebnih varnostnih rezerv (za kritje prevzetih tečajnih tveganj)
na novi postavki.

- še vedno ni ustrezne pravne podlage za kvalitetno gospodarsko
sodelovanje s posameznimi državami (ni potrebnih sporazumov
ipd.)
19. avgust 1997

877.771.000,00 SIT
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1559 Članarine mednarodnim organizacijam
12.050.000,00 SIT

8167 Cesta Volče-Solarji - lastna udeležba za sofinanciranje
39.000.000,00 SIT

Slovenija je v letu 1995 postala ustanovna-polnopravna članica
Svetovne trgovinske organizacije (WTO).
Slovenija je tudi članica Mednarodnega urada za carinsko tarifo
(International Customs Tariffs Bureau).

Udeležba pomeni sofinanciranje programa Phare CBC.
1563 Cesta Livške Ravne-Solarji - lastna udeležba za
sofinanciranje
6.000.000,00 SIT
Projekt je bil odobren v okviru Phare CBC za leto 1995, slovenska
udeležba znaša 90.000 ECU (cca 16,000.000,00 SIT). V letu
1997 je potrebno zagotoviti izdelavo tehnične dokumentacije in
pridobitev dovoljenj ter objavo razpisa, za kar je potrebno skleniti
pogodbo z inženirsko firmo, v letu 1998 pa zagotoviti enak obseg
sredstev za zagotovitev slovenskega deleža pri naložbi.

V preteklih letih in v obdobju začasnega financiranja od januarja
do septembra 1997 je bilo nosilec obveznosti plačevanja članarin
Ministrstvo za zunanje zadeve, tako da je mogoče v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj določiti samo manjši del sredstev.
Uspeli smo zagotoviti 36,36 % potrebnih sredstev.
C. Področje privatizacije in regionalnega razvoja

2212 URAD ZA VARSTVO POTROŠNIKOV

4748 Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo
316.000.000,00 SIT

Urad za varstvo potrošnikov po zakonu o organizaciji in delovnem
področju ministrstev opravlja naslednje naloge:
Ta zakon mu določa naslednja področja dela: vzgoja,
izobraževanje, obveščanje in svetovanje potrošnikom ter
organiziranje primerjalnih ocenjevanj izdelkov.

Agencijo se financira na podlagi zakona o agenciji za
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93), in sicer
stroške plač in osebnih prejemkov, najemnine in vzdrževanja,
potrošnega materiala in drobnega inventarja, nematerialnih storitev,
investicij in drugega. Indeks proračunskih sredstev za leto 1997
glede na lansko porabo je 98, zmanjšanje je posledica sklepa
proračunske inšpekcije (ob pregledu poslovanja v letu 1996) o
zmanjšanju porabe.
1687 Lastninski certifikati

4518 Materialni in drugi stroški

2.500.000,00 SIT

Urad je šele v tem letu začel z lastnim izvajanjem vsebinskih
nalog, tako da je predvsem zaradi pogodbenega angažiranja
sodelavcev in izpopolnjevanja v tujini potrebno zagotoviti bistveno
več sredstev kot lani, absolutno pa to predstavlja le 1.225.000,00
SIT več sredstev kot lani.

9.000.000,00 SIT

Ministrstvo zaradi značaja privatizacije kot enkratnega projekta,
ni zaposlilo diplomiranih pravnikov, specializiranih za vprašanje
lastninskega preoblikovanja, ampak je za pripravo odločb druge
stopnje v upravnem postopku v zadevah lastninskega
preoblikovanja (Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo je
organ prve stopnje) pogodbeno angažiralo specializirane
odvetnike. Enak princip velja tudi za pripravo ekspertnih mnenj in
za administrativnega dela z lastninskimi certifikati ter za študije s
področja investicijskih družb. Glede na to, da se lastninjenje
končuje v letu 1997 je v tem obdobju obseg dela izredno povečan
glede na prejšnje leto. Indeks povečanja sredstev je zato 138,5,
absolutno pa to znaša le 2.500.000,00 SIT.

6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikov
46.000.000,00 SIT

Postavka je namenjena sofinanciranju izdelave inicialnih razvojnih
programov v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij; pomemben je tudi vidik refundiranja
stroškov za izdelavo projektne dokumentacije.

Načrtovana sredstva (indeks je 88,66) bodo uporabljena na
naslednjih področjih:
- svetovanje
Trenutno deluje v državi devet (9) svetovalnih pisarn. Ker te pisarne
ne pokrijejo celotnega ozemlja Republike Slovenije, bi bilo smotrno
mrežo razširiti še s pisarnami v tistih krajih oziroma regijah, kjer
jih sedaj še ni.Tako bi delovalo v Sloveniji dvanajst (12) svetovalnih
pisarn.
Predvideno je sofinanciranje svetovalne dejavnosti v višini
stroškov strokovnega dela, medtem ko naj bi organizator
svetovanja pokrival sam ali preko lokalnih skupnosti materialne
stroške pisarn.
- izobraževanje in informiranje potrošnikov
Potrošnike želimo izobraževati in informirati čim bolj neposredno
in praktično. Potrošnike bomo obveščali preko sredstev javnega
obveščanja, ker tako dosežemo najširši krog potrošnikov (TV
spot, telefonska linija, strokovni članki).
Načrtujemo izdajo posebnih zloženk, v katerih bi potrošnike preko
trgovin informirali o rezultatih testiranj, in tako vplivali na
proizvajalce in trgovce, da bi izdelovali in naročali kvalitetne izdelke.
Poleg tega želimo še sofinancirati revijo VIP
- primerjalno ocenjevanje
23 odstotkov družinskega proračuna predstavlja nakup živil, zato
smo predvideli ocenjevanje različnih živil.

5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture
1.163.588.000,00 SIT

7689 Priprava nacionalnega programa (nova postavka)
1.000.000,00 SIT

Sredstva so namenjena za normalno realizacijo sanacije in
posodobitve lokalne komunalne infrastrukture, če želimo ohraniti
poseljenost, zlasti v hribovitem, gorskem in obmejnem območju.

V letošnjem letu pričakujemo sprejetje zakona o varstvu
potrošnikov. Po zakonu bo potrebno izdelati nacionalni program
varstva potrošnikov. Zato načrtujemo tudi raziskavo na terenu
Pri tem bo potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov.

6759 Ustanovitev Enote Phare CBC

500.000,00 SIT

Program Phare zagotavlja v okviru pogodbe s firmo Deloitte &
Touche pokrivanje kadrovskih potreb za izvajanje programa
Cross-Border Cooperation. Za delo te enote je potrebno zagotoviti
sredstva za poslovanje (najem prostorov, tehnične opreme,
materialnih stroškov). Glede na predvideni obseg dela predlagamo
financiranje v višini 6 mio SIT v letu 1997.
1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov
20.000.000,00 SIT
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2213 URAD ZA VARSTVO KONKURENCE

4520 Materialni stroški

Urad RS za varstvo konkurence v okviru danih možnosti za delo
skrbi za korektno izvajanje določil Zakona o varstvu konkurence
(Uradni list RS, št. 18/1993). Z uveljavitvijo urada in s tem tudi
njegovega delovanja na področju varstva konkurence, se izjemno
povečuje število obravnavanih primerov. Specifika dejavnosti terja
tako kadrovsko kot materialno osnovo za nemoteno delovanje
urada, kar pa je omejeno s splošnim položajem državne uprave
in določenim okvirom proračunskih možnosti.

Največji del materialnih stroškov predstavljajo dnevnice in potni
stroški, povezani z nastopanjem uslužbencev Urada na poslovnih
konferencah, specializiranih sejemskih predstavitvah, gospodarskih predstavitvah Slovenije, poslovnih misijah, delovnih srečanjih
evropskih agencij za pospeševanje izvoza in evropskih agencij
za pospeševanje tujih investicij, poslovnih srečanjih s potencialnimi
tujimi investitorji.

4519 Materialni stroški

Razmeroma visoki stroški so tudi poštni stroški, ki obsegajo
pošiljanje promocijskih publikacij na slovenska DKP in potencialnim
tujim investitorjem.

2.500.000,00 SIT

Sredstva na tej postavki so predvidena za nujne materialne
stroške, ki so vezani na delovanje urada po zakonu o varstvu
konkurence, zajemajo pa predvsem: stroške najemnin in uporabe
opreme; stroške pisarniškega materiala; stroške strokovne literature, Uradnega lista ter strokovnih revij in časopisov;
reprezentančne izdatke; stroške, ki so vezani na udeležbo na
domačih in mednarodnih semnarjih, konferencah ter pri bilateralnih
povezavah z državami v okviru sodelovanja z mednarodnimi
institucijami. Pri tem smo upoštevali že uveljavljenje mednarodne
povezave (v okviru EU, WTO, OECD, UNCTAD) kot tudi nadaljnji
razvoj povezav s sorodnimi tujimi inštitucijami (Zvezna trgovinska
komisija, Ministrstvo za pravosodje - ZDA).

K materialnim stroškom prispevamo tudi sredstva za najemanje
prevajalcev.
1946 Spodbujanje izvoza

81.350.000,00 SIT

Urad v funkciji informacijske pisarne pripravlja informativna
tematska gradiva za tuje gospodarstvenike, v letu 1996 smo
tako dali v izdelavo od 5000 do 7000 posameznih informativnih
gradiv (tu so tudi gradiva namenjena za pospeševanje tujih
investicij) in jih v celoti razdelili interesentom.
Gradiva smo v željenih količinah poslali na vsa diplomatskokonzularna predstavništva (DKP). Poleg gradiv iz lastne
produkcije na DKP dobavljamo tudi poslovne direktorije Kompas
in Slo export.

Zagotovitev ustrezne kadrovske zasedbe urada (številčno in
predvsem strokovno) je tudi ena od elementarnih zahtev iz ocene
Agenda 2000 in je torej nesporno, da tako planirana sredsva
pomenijo minimalno izhodišče za planiranje v letu 1998.

Urad bo sofinanciral prilogo o Sloveniji in slovenskem
gospodarstvu v časnikih: Financial Times, Fortune, Sud Deutsche
Zeitung, FAZ, Die Presse.

V letu 1997 (in 1998) je predvideno popolnjevanje Urada RS za
varstvo konkurence in skladno s tem njegovo še intenzivnejše
delovanje glede na obsežen začrtan program dela urada.
Sorazmerno s tem so povečani tudi predvideni stroški urada.
Povečanje proračunskih postavk je ob upoštevanju navedenih
dejstev neizogibno potrebno.

6764 Razvoj novih trgov

81.350.000,00 SIT

Na štirih ciljnih trgih v EU bo urad:
a) evidentiral ciljne trge in ustrezne branže,
b) izvedel tržne raziskave o možnostih za povečanje izvoza na
ciljni trg,
c) organiziral predstavitev rezultatov tržnih raziskav kot tudi
možnosti za aktivnejši nastop na ciljnem trgu na seminarju v
Sloveniji,
d) organiziral poslovne stike za posamezna slovenska podjetja
in organizral obisk slovenskih izvoznikov na ciljnih trgih,
e) ovrednotil posamezni projekt (število poslovnih stikov, nove
pogodbe,...).

7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih
(nova postavka)
1.000.000,00 SIT
Predvsem so to stroški udeležbe na sestankih mednarodnih
ekspertnih skupin UNCTAD in WTO.
6119 študije s področja varstva konkurence in ekspertna
mnenja (nova postavka)
500.000,00 SIT
Sredstva naj bi delno (potrebno bo pridobiti še druge vire) pokrivala
stroške priprave Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu konkurence.

V zvezi z javnim razpisom za Sofinanciranje marketinških
aktivnosti izvoznikov - sejemski nastopi v tujini, tržne raziskave,
produkcija prospektnih publikacij (Ur. list 5-6, 1996), na katerem
se je kvalificiralo 520 projektov slovenskih izvoznikov, bo Urad
povrnil 10 % izkazanih stroškov najbolje ocenjenim skupinskim
projektom. Glede na predlagan obseg sredstev ocenjujemo, da
bomo sofinancirali okrog 60 projektov.

2215 URAD ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN
TUJE INVESTICIJE
Cilj Urada je, da se vzpostavi kot nacionalna institucija za
spodbujanje izvoza in za spodbujanje neposrednih tujih investicij,
primerljiva z institucijami, ki delujejo v Sloveniji primerljivih državah
EU. Zakonska podlaga za delo urada je Zakon o organizaciji
ministrstev, strateška pa Zunanje ekonomska strategija Slovenije.
V okviru proračunskih možnosti smo razvili tri mednarodno
primerljive oblike delovanja Urada:
- sistem sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov
(SSMA);
- razvijanje novih trgov;
- pridobivane neposrednih tujih investicij z direktnim marketingom.

19. avgust 1997

22.000.000,00 SIT

2216 URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN
RAZVOJ
Pri pripravi finančnega načrta za leto 1997 smo izhajali iz
nominalnega obsega materialnih stroškov iz leta 1996. Pri planiranju
proračunskih odhodkov smo za leto 1997 upoštevali ne več kot
9% letno rast (v primerjavi z letom 1996).
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3356 Materialni stroški

opravljajo le po 22. uri, enako tudi nadzor po zakonu za opravljanje
reproduktivne video in avdio dejavnosti (diskoteke) lahko
opravljajo le v nočnem času.
Nadzor opravljajo tržni inšpektorji tudi ob sobotah in nedeljah na
tržnicah, veletržnicah, sejmih in na bolšjem trgu ter na prireditvah.

29.965.000,00 SIT

Za prevzete naloge, povezane s pripravo strokovnih osnov za
ekonomsko politiko, bi ob skrajno racionalni porabi sredstva
zadostovala, ob vsaki dodatni nalogi pa se bodo pojavili problemi
financiranja.

4521 Materialni stroški

3680 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 4.163.000,00 SIT

Zakonska podlaga je zakon o upravi, zakon o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 71/94).

Medržavno sodelovanje: tu so zajeti stroški za dnevnice in
potne stroške v tujini, v letu 1997 pa smo na to podpostavko
prenesli tudi stroške nastale s pripravo vključevanja Slovenije v
EU; v ta namen so nam bila iz tekoče proračunske rezerve
dodeljena dodatna sredstva v višini 10.000.000,00 SIT.

V Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije je bilo dne 1.1.1996
zaposlenih 136 delavcev. V letu 1997 se je zaposlenost povečala
za 19,11 % na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, komisije
za kadrovske in administrativne zadeve. Soglasje smo dobili za
zaposlitev 15 inšpektorjev; zdaj jih je 163.

Knjižnica: Za nabavo tuje in domače strokovne l.iterature,
priročnikov, slovarjev ipd. veljajo ista določila kot za materialne
stroške; skrajno restriktivna politika nabav. Pri posameznih
institucijah v tujini skušamo z izjmenjavo publikacij zmanjšati
stroške nabave.

Delo tržnih inšpektorjev je predvsem terensko, tudi v nočnih urah,
sobotah in nedeljah (tržnice, veletržnice, boljši trgi, sejmi ipd.), za
kar jim pripadajo dnevnice.
Glede na povečano število novih inšpektorjev se povečujejo tudi
stroški seminarjev za pripravo na strokovne izpite ter dodatno
izobraževanje, kar vse organizira Tržni inšpektorat Republike
Slovenije. Vsaj dvakrat letno bi bilo potrebno, da organiziramo
seminar v zvezi z novo zakonodajo in novimi pristojnostmi za
vse inšpektorje, kar vse predstavlja povečanje materialnih
stroškov. Povečanje materialnih stroškov je potrebno tudi glede
na povečanje števila zaposlenih, za nakup strokovne literature,
pisarniškega materiala in službene opreme inšpektorjev.

1957 Strategija gospodarskega razvoja - spremljanje
raziskave
9.887.000,00 SIT
Spremljanje uresničevanja strategije gospodarskega razvoja
Slovenije je povezano z različnimi raziskovalnimi nalogami, ki jih
za Urad izvajajo raziskovalne organizacije in tudi posamezniki.
6127 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam
500.000,00 SIT

5248 Analiza vzorcev
Urad za makroekonomske analize in razvoj plačuje tudi članarine
nekaterim mednarodnim organizacijam, in sicer:
- WIIW - The Vienna Institute for Comparative Economic Studies,
Dunaj (znesek za članarino ni fiksen - za leto 1997 je pa znašal
338.000,00 SIT oz. 26.000 ATS),
- WIFO - Austrian Institute of Economic Research, Dunaj (znesek
za članarino ni fiksen),
- EEA - European Economic Association (plačevanje članarine
se izvaja na 2 leti in tudi pri tem združenju članarina ni fiksna,
ampak se spreminja na osnovi števila članov idr.),
- v letošnjem letu predvidevamo vključitev v Mednarodno
statistično združenje.

5.200.000,00 SIT

Zakonska podlaga je zakon o standardizaciji (Ur. I. RS, št. 20/91)
v 27. členu izrecno določa, da organi tržne inšpekcije nadzorujejo
izpolnjevanje določb v zvezi s pridobivanjem dokazil o skladnosti
ter izpolnjevanje zahtev o deklariranju in označevanju blaga. Tudi
po zakonu o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92, 71/93 in 16/96)
je nadzor glede nenamenske uporabe kurilnega olja v pristojnosti
organov tržne inšpekcije.
Pooblastila za jemanje vzorcev za ugotavljanje usklajenosti s
standardi ali predpisi so določena v 91. členu zakona o upravi (Ur.
I. RS, št. 67/94) in v 11. členu zakona o tržni inšpekciji (Ur. I. RS, št.
20/97), ki določa, da ima tržni inšpektor pravico vzeti vzorce.

2217 TRŽNI INŠPEKTORAT RS

Ugotavljanje kakovosti blaga oziroma usklajenosti s standardi ali
predpisi in ugotavljanje uporabe kurilnega olja kot pogonskega
goriva se lahko opravi le z jemanjem vzorcev in in pošiljanjem leteh v analizo oziroma na zahtevo stranke tudi v superanalizo.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor v skladu s
svojimi pristojnostmi na območju celotne države Republike
Slovenije. Dela v 14 enotah, 23 izpostavah ter 10 mejnih izpostavah.
Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov opravljajo
tržni inšpektorji na področjih trgovine, obrti, storitev, cen, meril,
kakovosti blaga, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ter
na drugih področjih, za katera so pooblaščeni. Tržni inšpektorji
delajo na osnovi 26 zakonov in uredb, ki je izdala Vlada Republike
Slovenije, ter nadzorujejo še 144 podzakonskih predpisov. Delo
tržnih inšpektorjev obsega tudi nadzor po drugih predpisih, ki
niso v pristojnosti Tržnega inšpektorata, kot npr. zakon o deviznem
poslovanju, zakon o bankah in hranilnicah, zakon o zdravstveni
dejavnosti, zakon o trgu vrednostnih papirjev, zakon o zavodih,
zakon o igrah na srečo in drugo, glede izdaje odločb o izpolnjevanju
z zakonom določeni pogojev, vpisa v register gospodarskih družb
oziroma priglasitve samostojnih podjetnikov in raznih dovoljenj, ki
so potrebna za opravljanje dejavnosti.

Finančna sredstva za plačilo analiz za vzorčenje prehrambenih
proizvodov so bila v lanskem letu premajhna. Razen analiz
prehrambenih proizvodov, nismo mogli opraviti vzorčenja drugih
proizvodov (tehnični), čeprav bi bilo to nujno. V tem letu planiramo
tudi te analize.
Sredstva, ki jih planiramo za analizo vzorcev tudi drugega, ne
samo prehrambenega blaga bodo v kolikor bomo gospodarili kot
skrben gospodar zadostovala le za načrtovane akcije, ne bodo
pa zadostovala za druge nujne, nepredvidene akcije.
5766 Plačilo stroškov postopka

800.000,00 SIT

Zakonska podlaga za plačilo stroškov postopka je v zakon o
tržni inšpekciji (Ur. I. RS, št. 20/97) in zakonu o splošnem upravnem
postopku.

Delo tržnih inšpektorjev je terensko, pogosto tudi nočno, ker
nadzor obratovalnega časa po zakonu o gostinstvu lahko
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Večje povečanje, predvsem na materialnih stroških uporabnikov
2311 in 2312 je posledica plačevanja najemnine za prostore VURS,
povečanja stroškov za harmonizacijo predpisov in izdajanj
ustreznih listin za nemoten mednarodni promet. Poleg tega so se
ob približevanju Evropi in ob prevzemu predsedovanja CEFTE
bistveno povečali stroški na področju izobraževanja, kotizacij in
organiziranja sestankov. VURS mora organizirati dva sestanka
veterinarskih služb CEFTA, sestanek z veterinarskimi službami
Republike Italije, Avstrije in Slovenije in sestanek z italijansko
obmejno službo zaradi problematike paše govedi na dvolastniških
pašnikih.

Zakon o tržni inšpekciji določa zaseg predmetov, s katerim je bilo
storjeno kaznivo dejanje gospodarski prestopek ali prekršek, če
je v zakonu določen obvezen varstveni ukrep odvzema
predmetov, so tržni inšpektorji takšen predmet dolžnie odvzeti.
V letošnjem letu smo imeli visoke stroške z odstranjevanjem
prepovedanih reklam tudi v prostih carinskih prodajalnah po
zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Večkrat smo
morali odstranjevati prepovedane reklame po drugih osebah, ker
jih gospodarske družbe same niso hotele odstraniti.
Visoki materialni stroški pomenijo tudi hrambo vozil po odvzemu
vozil pri nenamenski uporabi kurilnega olja kot pogonskega goriva.
Po zakonu o prometnem davku je za nenamensko uporabo
kurilnega olja zagrožen obvezen varstveni ukrep odvzema vozila.

Pravne podlage:
Strokovne podlage Ministrstva za finance in predpisi, ki urejajo
materialno poslovanje državnih organov.
Upravičenci:
V skladu s programom delavci MKGP in dobavitelji sredstev oz.
storitev za potrebe delovanja državnih organov.

Poostren nadzor nad opravljanjem "dela na črno", kjer včasih
opravimo tudi hišno preiskavo, zasežemo predmete, orodje in
druge naprave, ter poskrbimo za hrambo le teh, je zvezan s
precejšnjimi stroški, kar predstavlja stroške postopka.

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi finančno ovrednotenega programa, delno na podlagi
javnih razpisov.

Redki so primeri, da zavezanci po izdaji odločbe o prepovedi
opravljanja dejavnosti, prenehajo z dejavnostjo. Postopki se
nadaljujejo z izvršbo in tudi z neposredno prisilitvijo - s pečatenjem
delovnih naprav in priprav. Vsi stroški v zvezi s tem bremenijo
stroške postopka.

1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
15.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Delo Sektorja za CRPOV se sestoji iz načrtovanja, organiziranja
in kontrole izvajanja ter financiranja storitev in investicijskih
transferov, zaobjetih v delo celostnega razvoja podeželja in obnove
vasi. Te stroške tvorijo zlasti: stroški delovanja strokovnih in
revizijskih komisij, ekspertize in ekspertna mnenja, strokovne
konzultacije, strokovna literatura, specifično izobraževanje
strokovnjakov, dnevnice, nočnine, kilometrina, potni stroški,
kotizacije itd.

Zakon o tržni inšpekciji, ki je začel veljati 25. 4. 1997, omogoča
tržnemu inšpektorju v primeru ugotovljenih nepravilnosti zapečatiti
poslovne prostore ali proizvodnje prostore, objekte, delovna
sredstva in opremo, lahko pa tudi v primerih kršitve 15. člena
(opravljanje dejavnosti brez dovoljenja ali odločbe pristojnega
organa, ali opravljanje neregistrirane dejavnosti) naloži podjetjem,
ki so pristojna za distribucijo električne energije, vode, plina ter
telekomunikacijske zveze, da zavezancu ustavijo njihovo dobavo,
oziroma prekinejo telekomunikacijske zveze. Uresničevanje
določb navedenega zakonskega določila bo brez dvoma povečalo
stroške postopka.

Pravne podlage :
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št. 59/96: 16. člen,
39,- 44. člen,47,- 54. člen, 55.-76. člen,77.-98. člen,118. člen).

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Izračun in ocena potrebnih sredstev temelji na izkušnjah in porabi
v preteklem letu.

2311 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

Upravičenci :
Strokovni eksperti različnih strok (zunanji sodelavci).

Materialni stroški

Način pridobitve sredstev:
Pogodbe

3344, 4522, 4523, 4524 Materialni stroški

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom

Višina sredstev:
postavka 3344 130.000.000,00 SIT
postavka 4522
95.000.000,00 SIT
postavka 4523
6.500.000,00 SIT
postavka 4524
67.000.000,00
SIT
>
,
Namen ukrepa:
Sredstva v tem sklopu postavk so razmejena na (3344)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:
MKGP) in njegove organe v sestavi (4522) Veterinarsko upravo
RS ( v nadaljevanju: VURS), (4523) Upravo RS za pospeševanje
kmetijstva in (4524) Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
lov in ribolov. Sredstva v tem sklopu postavk so namenjena
pokrivanju materialnih stroškov ministrstva in njegovih organov v
sestavi.

19. avgust 1997

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk
56.154.000,00 SIT
Namen ukrepa je sofinanciranje:
- stroškov praktičnega izobraževanja učencev in študentov
srednjih kmetijskih, gozdarskih in veterinarske šole in fakultet na
podlagi izobraževalnih in pospeševalnih programov na šolskih
posestvih.
- specialističnega izobraževanja s področja svetovanja kmetijstva
in podpora strokovnemu usposabljanju učiteljev praktičnega
pouka.
- novih in razširjenih programov izobraževanja s področja
prilagajanja EU in kmetijski politiki, ki bodo namenjeni strokovnim
delavcem v državni upravi, v izobraževalnih in svetovalnih
119
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letnih programov zainteresiranih vlagateljev in pripravo predloga
letnih programov ministrstva" pogodbo o financiranju.

ustanovah, gospodarsko interesnim združenjem s področja
kmetijstva, živilski industriji in kmetijskim pridelovalcem.
- programov interesnih dejavnosti s področja kmetijstva na
osnovnih šolah.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na podlagi sklenjene pogodbe, ki ureja
način in pogoje koriščenja sredstev.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
I. RS, št. 12/96).

1841 Javna gozdarska služba

2.581.000.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Financiranje opravljenih nalog javne gozdarske službe, ki so
določene z zakonom;
Pravna podlaga:
- zakon o gozdovih (Ur. I. RS, št. 30/93)
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur. I. RS, št. 14/96).

Upravičenci:
Srednje kmetijske in živilske, gozdarske in veterinarske šole in
fakultete.
Način pridobitve sredstev:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programov, ki jih potrdi
ministrstvo.
Višina sredstev in medsebojne obveznosti se opredelijo v pogodbi
med ministrstvom in upravičencem.

Upravičenci:
- Zavod za gozdove Slovenije (98 %; 2.533.666.000,00 SITplače:1.607.378.695,00 SIT, materialni stroški 926.287.305,00
SIT) in
- Gozdarski inštitut Slovenije (2 %; 47.334.000,00 SIT- plače
26.033.700,00 SIT, materialni stroški 21.300.300,00 SIT), ki
opravljata naloge javne gozdarske službe.

1852 Sofinanciranje sklada kmetijskih zemljišč
1.846.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev :
na podlagi letnega programa dela, podpisane pogodbe in računov
za opravljeno delo

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za pokrivanje dela obveznosti, ki izvirajo
iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi:
obveznosti po sodnih sklepih in geodetske storitve.

6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
Pravne podlage:
- Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96).

50.000.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Vzdrževanje plemenske črede lipicancev s podmladkom in
zagotavljanje zakonsko predpisanega obsega reje in staleža konj
v kobilarni. Vzdrževanje po najmanj štirih žrebcev vsake od šestih
originalnih linij in najmanj tri kobile od vseh 16 klasičnih rodov kobil
in ves naraščaj do četrtega leta starosti.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva uveljavlja Sklad na podlagi pogodbe med MKGP in
Skladom.

Pravne podlage:
- zakon o Kobilarni Lipica (Ur. I. RS, št. 29/96)
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91)

Nova postavka Kmetijsko gozdarska zbornica - ustanovitev
82.309.000,00 SIT
Predvidoma bo v letu 1997 sprejet zakon o kmetijski gozdarski
zbornici, zato bo potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo volitev
v organe zbornice in za zagotovitev minimalnih pogojev za začetek
dela zbornice.

Upravičenec:
Javni zavod Kobilarna Lipica.
Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo po programu na podlagi uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane.

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
176.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena financiranju določenih nalog, ki se v skladu
z zakonskimi obveznostmi države in na podlagi letnih programov
ministrstva izvajajo na področju selekcije in introdukcije ter
preizkušanja novih sort kmetijskih rastlin, zdravstvenega varstva
rastlin in spremljanja ekonomičnosti v kmetijstvu.

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
453.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega
selekcije v živinoreji, reprodukcije in vodenja rodovništva. S temi
programi se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju
genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah
domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih
panog v živinoreji.

Pravne podlage:
- zakon o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73)
- zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in
o varstvu sort kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 28/80,
82/90)
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. )
- strategija razvoja slovenskega kmetijstva.
Vrednost nalog določi MKGP na podlagi finančnih predračunov
letnih programov ministrstva za izvedbo navedenih nalog.

Pravne podlage:
- zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. I. SRS, št. 17/78 in 29/86).
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91).

Upravičenci:
Javni zavodi in ustanove - izvajalci letnih programov ministrstva,
s katerimi sklene ministrstvo na predlog "Komisije za ocenitev

Predviden stalež živali v selekciji: 500.000 govedi; 550.000
prašičev; 50.000 drobnice; 10.000 konj; 150.000 čebeljih panjev;
2.000 t sladkovodnih rib; perutnina; kunci in druge male živali.
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Upravičenci:
Oba centra in obe središči sta trenutno še brez ustreznega statusa
in jih začasno in pogodbeno upravlja Poslovno združenje prehrane,
ki njihovo premoženje ne vodi kot svoje premoženje.

Upravičenci:
Izvajalci teh nalog, to so strokovne inštitucije na republiškem
nivoju, kot so Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta v
Ljubljani, Veterinarska fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za kmetijstvo
v Mariboru ter druge inštitucije na regijskem nivoju, kot so območni
kmetijski zavodi in drugo.

Način pridobitve sredstev:
Pogodba.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na podlagi letnega programa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na podlagi sklenjene
pogodbe.

1457 Vrtnarski, centri - podpor

Namen ukrepa:
Sofinanciranje vrtnarskih centrov s ciljem pospeševanja razvoja
zelenjadarstva, predvsem pridelave vrtnin za trg z preizkušanjem
in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin in preizkušanje
novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske
značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri, in glede
predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju
(pridelava za svežo porabo, pridelava za predelavo). S
predlaganim ukrepom se prilagajamo ureditvi EU, ki jo ima na
področju tehnološke in tržne pridelave vrtnin. Zaradi uvajanja
tehnologij in novega sortimenta pri perspektivnih kulturah, kot je
špargelj, katerega proizvodni stroški so visoki, smo upoštevali
dodatne stroške za take nasade. Hkrati tudi minimalni obseg dela
na ostalih vrstah vrtnin (predvsem zaradi delovne intenzivnosti
pridelovanja ter ostalih stroškov spremljanja poskusov) terja
povečano višino sredstev.

1851 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreje
916.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Naloga te službe je spremljanje in ugotavljanje proizvodnih
lastnosti živali (mleko in meso) na podlagi letnih programov
usklajenih z rejskimi cilji v govedoreji in reji drobnice. Rezultati
dela te službe so podlaga za zagotavljanje genetskega napredka
v posameznih živinorejskih panogah.
Pravne podlage:
- zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. I. SRS, št. 17/78 in 29/86)
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91)

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
- zakon o semenu in sadikah (Ur. I. RS, št. 42/73, 45/73, 29/86,
12/87)
- zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in
o varstvu sort kmetijskih rastlin (Ur. I. SFRJ, št. 28/80, 82/90)
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. I. RS št. 82/94
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva

Živali v kontroli: 200.000 krav in 12.000 ovac in koz.
Upravičenci:
Izvajalci teh nalog, to so strokovne inštitucije na republiškem
nivoju, kot so Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta v
Ljubljani in druge inštitucije na regijskem nivoju, kot so območni
kmetijski zavodi in drugo.
Način pridobitve sredstev:
Na podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in na podlagi sklenjene pogodbe.

Upravičenci:
Na osnovi večletnega programa MKGP so upravičenci naslednji:
Agraria Koper, Srednja kmetijska šola Nova Gorica, BF
Agronomija, KIS, Srednja kmetijska šola Celje, Srednja kmetijska
šola Novo mesto, Kornus, d.o., Logarevci.

Plačila storitev
1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo,
vinogradništvo
155.000.000,00 S!T

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij, po pogodbi.

Namen ukrepa:
Podpora vzpostavitvi in delovanju poskusnih centrov za
sadjarstvo, katerih cilji so zagotavljanje matičnega sadilnega
materiala, postopna zagotovitev baze za oskrbo z lastnim sadilnim
materialom, dodatno pa tudi omogočanje introdukcije novih sort
ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih poskusov na področju
sadjarstva. Ukrep omogoča postopno obnovo sadovnjakov s
kakovostnim sadilnim materialom, kar je osnova za visoke in
kakovostne pridelke. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju
selekcijskih središč (trsničarska središča), v katerih se izvajajo
selekcijski programi: pridelava osnovnega matičnega izhodiščnega materiala, poskusništvo, vzdrževanje matičnih nasadov
za vzgojo klonskega brezvirusnega materiala za nadaljnje
razmnoževanje v trsnicah.

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva
38,770.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Sadjarstvo
a) SIPS - slovenska integrirana pridelava sadja (strokovno
vodenje in kontrola)
Namen financiranja programa Spremljanje in nadzor SIPS je
uvajanje integrirane pridelave v sadjarstvo v Sloveniji in uvajanje
strokovnega nadzora nad izvedbo integrirane pridelave sadja.S
programom se postopno vzpostavlja učinkovit sistem nadzora
nad integrirano pridelavo in postopna širitev integrirane pridelave
na večino intenzivnih sadjarskih površin.
Ukrep je skladen z načinom podpore strokovnemu delu integrirane
pridelave v EU.
b) Prognosfruit - napoved pridelka
Sofinanciranje izvedbe zgodnje prognoze pridelka sadja, ki je
narejena po enotni metodologiji v okviru evropskega programa
Prognosfruit, ki je sestavni del celotnega sistema evidence in
kontrole pridelovanja sadja v okviru EU. Rezultati zgodnje
prognoze se objavijo vsako leto v začetku avgusta na letni
konferenci Prognosfruit. Informacije, pridobljene v okviru programa
Prognosfruit, so tudi podlaga za tržno cenovne ukrepe na

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
- zakon o semenu in sadikah (Ur. I. RS, št. 42/73, 45/73, 29/86,
12/87)
- zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in
o varstvu sort kmetijskih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90)
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. I. RS št. 82/94)
- program razvoja sadjarstva v Sloveniji (MKGP, 1995)
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področju sadjarstva v Sloveniji.
Ukrep omogoča aktivno sodelovanje v enotnem programu EU za
prognozo pridelka sac(ja, evidence in kontrole pridelovanja.

1489 Stroški poslovnih opravil - Poslovno združenje prehrane
49.400.000,00 SIT

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
- program razvoja sadjarstva v Sloveniji (MKGP, 1995)
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena plačevanju storitev Poslovnemu
združenju prehrane Slovenije, ki za MKGP opravlja tehnične
storitve pri preverjanju zahtevkov upravičencev do interventnih
sredstev, pripravi dokumentov za izplačilo sredstev posameznim
upravičencem ter zahtevkov za izplačevanje teh sredstev.

Upravičenci:
GIZ sadjarstvo, Biotehniška fakulteta Agronomija, Kmetijski
inštitut.

Upravičenci:
Poslovno združenje prehrane Slovenije.
Način pridobitve sredstev:
Pogodba.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe in po pogodbi.

1511 Obramba pred točo
Pedološka karta Slovenije
Namen je vzpostavitev digitalizirane pedološke karte v merilu
1:25 000 za celotno Slovenijo.
Pravna podlaga:
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96)

18.462.000,00 SIT

Namen ukrepa:
V letu 1997 se po sklepu Vlade Republike Slovenije obramba pred
točo ne bo izvajala. Sredstva se bodo uporabila za vzdrževanje
objektov in naprav ter najnujnejših aktivnosti na področju obrambe
pred točo.

V letu 1997 bo izdelanih še 27 listov pedološke karte (od skupno
199 listov).

Pravne podlage:
- zakon o sistemu obrambe pred točo (Ur. I. RS, št. 33/79).

Upravičenci:
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Agronomija

Višina sredstev se določi na podlagi programa del in aktivnosti.

Način pridobitve sredstev:
Izbran je bil edini izvajalec. Projekt je večleten, sklenjena je
dolgoročna pogodba od leta 1992 do leta 1997. štev. 403-155/92.
Ta se vsako leto dopolnjuje z aneksi, ki določajo obseg dela in
finančna sredstva za tekoče leto. Za leto 1997 velja aneks, ki je
bil sklenjen za dve leti in za katerega je že izdano soglasje MF.

Upravičenci:
Hidrometeorološki zavod Slovenije in drugi izvajalci.

Sladkovodno ribištvo
Podpora se daje za vodenje ribiškega katastra in za kategorizacijo
ribolovnih vod v Sloveniji. Te naloge služijo kot strokovna podlaga
za podeljevanje koncesij za gospodarsko rabo vode v skladu z
zakonom o varstvu okolja in urejanje prostora in za izvajanje
upravnih nalog MKGP

2612 Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje
23.077.000,00 SIT

Pravna podlaga:
- zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76).

Pravne podlage:
Program dela ministrstva, vlade in, državnega zbora.

Upravičenec:
Zavod za ribištvo Republike Slovenije.

Plačilo se izvrši po avtorski poli.

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi programa izvajanja obrambe pred točo se pripravi
pogodba.

Namen ukrepa:
Plačilo zunanjim strokovnjakom za pripravo strokovnih podlag
za predpise s področje dela MKGP.

Upravičenci:
Zunanji strokovnjaki:

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi programa dela in pogodbe.

Način pridobitve sredstev:
Pogodbe.

Knjigovodstvo na kmetijah
Ukrep je namenjen spremljanju dohodkovnega položaja kmetij za
potrebe kmetijske politike, kmetijske statistike, ekonomskega
svetovanja kmetom in primerljivosti ekonomskih kazalnikov z
državami EU.

2622 Genska banka v kmetijstvu

Namen ukrepa
Plačilo določenih nalog, ki jih na podlagi letnega programa dela
izvajajo strokovne in raziskovalne inštitucije na področju zbiranja,
ohranjanja, izvrednotenja genetskega materiala kmetijskih rastlin
in živali zaradi ohranjanja genetske raznolikosti.

Pravne podlage:
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, 59/96)
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.
Upravičenec:
Izvajalec naloge (po razpisu).

Pravna podlaga
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
- zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o biološki
raznovrstnost (Uradni list RS, št. 30/96) Alpska konvencija
(ohranjanje avtohtonih vrst rastlin in pasem živali)

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa in sklenjene
pogodbe.
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Vrednost nalog določi MKGP na podlagi finančnih predračunov
letnih programov ministrstva za izvedbo navedenih nalog.

Izračun in ocena potrebnih sredstev temelji na podlagi zbranih
podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih.

Upravičenci:
javni zavodi in ustanove - izvajalci letnih programov ministrstva,
s katerimi sklene MKGP na predlog "Komisije za ocenitev letnih
programov zainteresiranih vlagateljev in pripravo predloga letnih
programov ministrstva" pogodbo o financiranju.

Upravičenci:
Lastniki kmetijskih zemljišč.
7703 Kredit svetovne banke-lastna udeležba 4.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
MKGP bo v letu 1997 s kreditnimi sredstvi Svetovne banke
financiralo izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za
realizacijo sprejete strategije namakanja v Republiki Sloveniji.
Skladno z zahtevami Svetovne banke se bodo sredstva namenjala
za pokrivanje stroškov nadzora nad izvajanjem projekta.

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi sklenjene pogodbe, ki ureja način in pogoje koriščenja
sredstev.
2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu
15.300.000,00 SIT (14,250.950 SIT + 1,000.000 SIT)

Pravne podlage:
- zakon o najetju posojila za pripravo projektov za realizacijo
strategije namakanja (Ur, I. RS, št. 8/96).

Namen ukrepa:
Vzpostavitev modelnega kmetijskega informacijskega sistema
za območje upravne enote Gornja Radgona in izdelava aplikacije
za prostorski del informacijskega sistema.

Način pridobitve sredstev:
Javni razpis.

Pravna podlaga:
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96)

Nova postavka Mednarodni center za senzorično analizo vin
1.846.000,00 SIT

V letu 1997 bo izdelana in testirana aplikacija za zajem in
vzdrževanje podatkov o kmetijskem prostoru in o kmetijah, ki bo
tudi javno predstavljena. V projekt je vključeno tudi izobraževanje
sodelavcev na območju ŽVZ Murska Sobota za navedena dela.

Namen ukrepa:
V letu 1997 se bo začelo sofinanciranje stroškov rednega
delovanja mednarodnega senzoričnega centra, ki deluje kot
izpostava mednarodne organizacije O.I.V in izobražuje
degustatorje s celega sveta.

Upravičenci:
ASTER, d.o.o.

Pravna podlaga:
- Mednarodna pogodba med Republiko Slovenijo in Office international de la vigne et du vin.

Način pridobitve sredstev:
Izvajalec bo izbran na javnem razpisu. Projekt je večleten,
sklenjena je večletna pogodba od leta 1995 do leta 1997. štev.
321-01-55/95-23. Ta se vsako leto dopolnjuje z aneksi, ki določajo
obseg dela in finančna sredstva za tekoče leto. Za leto 1997 velja
aneks, ki je bil sklenjen za dve leti in za katerega je že izdano
soglasje M F.

Upravičenec:
Mednarodni senzorični center.
Način pridobitve sredstev:
Uredba o uvedbi finančnih intervencij, pogodba.

Sredstva v višini 1,000.000 so namenjena kritju neporavnanih
obveznosti iz let 1994 in 1995 za izvajalca Biotehniško fakulteto.

Nova postavka Promocija gozdov in gozdarstva
4.615.000,00 SIT.

6559 PHARE - lastna udeležba
Namen sredstev je zagotoviti izvedbo programa promocije gozdov
in gozdarstva.

MKGP bo tudi v letu 1997 nadaljevalo z zagotavljanjem lastne
udeležbe nosilcem projektov, pri izvajajo projekte v okviru
programov PHARE. Sredstva bodo namenjena predvsem plačilu
bančnih storitev in plačilu davčnih in drugih obveznosti.
8227 Vzdrževanje melioracijskih sistemov

Upravičenec za sredstva bodo izvajalci.
Način pridobitve sredstev:
Pogodba.

92.309.000,00 SIT

Nova postavka Zdravstveno varstvo rastlin 13.846.000,00 SIT.

Namen ukrepa:
MKGP bo izdalo v skladu z novim zakonom o kmetijskih zemljiščih
odredbe o višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.
Zavezanci-kmetje bodo na podlagi odločb davčne uprave vplačali
sredstva, ki so namenjena plačilu izvajalca vzdrževalnih del na
melioracijskih območjih, v integralni proračun. Sredstva ne
bremenijo proračunskih izdatkov, saj jih v celoti plačajo uporabniki
melioracijskih sistemov.

Sre ' tva bodo namenjena za izvajanje nalog s področja varstva
rastlin, ki jih določajo zakonski predpisi in mednarodni sporazumi
s poudarkom na monitoringu škodljivih organizmov in izvajanja
obveznega strokovnega usposabljanja izvajalcev zdravstvenega
varstva rastlin.
Pravne podlage:
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin UL RS 82/94
Bilateralni sporazumi o varstvu rastlin
Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, VVTO/SPS, FAO/
IPPC)

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.59/96: 16. člen,
39.-44. člen,47.-54. člen,55.-76. člen,77.-98. člen,118. člen).
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Nova postavka Kataster trajnih nasadov

7.385.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij in pogodbe.

Namen ukrepa:
V skladu z zakonom je potrebna vzpostavitev katastra trajnih
nasadov. Kataster je obveza v državah članicah EU. V letu 1997
je predvidena nadaljnja izdelava več različnih tipov modelnega
katastra za 2 do 3 katastrske občine. Izdelavo bo vodila GURS.
Z vinogradniškim katastrom je zagotovljeno varstvo porekla vina.
Kataster naj bi se kasneje razširil na vse trajne nasade, če že ne
na vsa obdelovalna zemljišča.

1431 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - dokumentacija
23.077.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Sredstva se bodo namenjala za pokrivanje že sprejetih obveznosti
po pogodbah iz leta 1996 (19 pogodb) in novih obveznosti za
izvajanje programa za leto 1997. V letu 1997 bo predvidoma
uvedenih 25 novih projektov, izbor pa bo narejen na osnovi ocene
kvalitete vlog, ki jih bodo občine predložile na javni razpis. Prioriteto
pri izboru bodo imele občine, ki še nimajo projektov CRPOV in
tiste občine, ki so vložile popolne vloge na razpis že v letu 1996 in
zaradi pomanjkanja sredstev niso prišle v izbor.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91),
- zakon o vinu.
Zahteva EU po kontroli geografskega porekla v okviru
"pridružitvenega vinskega sporazuma".

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44. člen,47.-54. člen,55.-76. člen,77.-98. člen, 118. člen).

Upravičenci:
Bodo izbrani na razpisu.
Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij in pogodbe.

Upravičenci:
Občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s
statutom občine za nalogo, ki jo lahko opravlja samostojno.

Nova postavka Vzpostavitev in povezava baz podatkov v
kmetijstvu
9.231.000,00 SIT.
Namen ukrepa:
Cilj ukrepa je postopno izgrajevati potrebne nove in povezovati
že obstoječe baze podatkov za potrebe načrtovanja, vodenja in
izvajanja kmetijske in politike v državi. Na tem področju beležimo
velik zaostanek za potrebami, hkrati pa je u posobitev na
informacijskem področju eden od temeljev za vključitev v EU. V
letu 1998 zato predvidevamo nadaljnjo izgradnjo sistema za
enostavnejše in učinkovitejše uveljavljanje intervencij v kmetijstvu
in povezave osnovnih baz podatkov v kmetijstvu. Projekt je
večleten.

Način pridobitve sredstev:
Javni razpis in program ministrstva.
1505 Izdelava predhodnih analiz in investicijsko-tehnične
dokumentacije ter promocije
36.924.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Izvajanje agrarnih operacij, predvsem namakanja in osuševanja
in v manjši meri agromelioracij zahteva izvajanje v skladu z
veljavno zakonodajo. Za zadostitev pogojev iz navedenih zakonov
je potrebna priprava predhodnih analiz in investicijsko - tehnične
dokumentacije ter ostale vzporedne dokumentacije za pridobitev
po veljavni zakonodaji potrebnih upravnih dovoljenj.

Pravne podlage:
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96).
Upravičenci:
Bodo izbrani na podlagi javnega razpisa.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št. 59/96: 16. člen,
39.-44. člen,47.-54. člen,55.-76. glen,77.-98. člen,118. člen),

Nova postavka Mednarodni projekti - lastna udeležba
14.308.000,00
Namen ukrepa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 1997
začelo s kreditnimi sredstvi Mednarodne banke za obnovo n
razvoj financirati izdelavo projektne dokumentacije, potrebne za
realizacijo sprejete Strategije namakanja v Republiki Sloveniji.
Skladno z zahtevami Mednarodne banke za obnovo in razvoj bo
tudi v letu 1998 ministrstvo nadaljevalo s kritjem str: ;ke
prometnega davka za izvedene storitve ter stroške nadzora nad
izvajanjem projekta. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju
prenosa tehnologij skupaj z Republiko Italijo (Zakon št. 292/92).
Sredstva se bodo uporabljala za posodobitev tehnologij na
področju vinarstva, vinogradništva in varstva pred boleznimi in
škodljivci.

Upravičenci:
Fizične in pravne osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
Način pridobitve sredstev:
Javni razpis in program ministrstva.
6556 Sanacija nedokončanih komasacij

Namen ukrepa:
V letu 1995 je bila s sprejetim proračunom za leto 1995 uvedena
proračunska postavka za izvajanje programa sanacij komasacij.
V programu sanacije komasacij je bilo zajetih 49 komasacijskih
območij v 19-ih Upravnih enotah. Program za leto 1996 je vseboval
nadaljevanje programa sanacije, začetega v letu 1995 in še na
novo vključenih 27 komasacijskih območij v 8-ih Upravnih enotah.
Za leto 1997 se predvideva nadaljevanje in nekoliko povečana
dinamika izvajanja programa sanacij predvsem na območjih občin
Ljutomer, Lenart, Ormož, Lendava, Šmarje pri Jelšah, Slovenska

Pravne podlage:
Podpisane mednarodne pogodbe.
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.
Upravičenci:
Določijo se v projektu.
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6768 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju
6.185.000,00 SIT

Bistrica, Ajdovščina, Nova Gorica, Krško, Murska Sobota, seveda
v odvisnosti od dinamike reševanja pritožb in sodelovanja upravnih
enot ter Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Namen ukrepa:
Zagotoviti stalni monitoring spremljanja stanja ribolovnih fondov v
Slovenskem morju, na osnovi katerega MKGP v skladu z
Zakonom o morskem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76) predpisuje
vsakoletni režim dovoljenega ribolova v slovenskem morju. Takšen
način eksploatiranja morja je v skladu z mednarodnimi
konvencijami, ki obvezujejo države podpisnice za smotrno
izkoriščanje morskih resursev.

Pravne podlage:
-zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96: 16. člen,
39.-44. člen,47.-54. člen,55.-76. člen,77.-98. člen,118. člen).
Izračuni temeljijo na določilih Uredbe o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi.

Pravna podlaga:
- zakonom o morskem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76).

Upravičenci:
Komasacijski odbori v imenu lastnikov, njihova skupnost na podlagi
pogodbe ali pravna oseba.

Upravičenci:
Inštitut za biologijo pri Biotehniški fakulteti.

Način pridobitve sredstev:
Program ministrstva in pogodba.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na osnovi vsakoletnega programa in
pogodbe.

1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo 176.000.000,00

1502 Komasacije

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena sofinanciranju ciljnih raziskovalnih
projektov, sofinanciranju aplikativnih projektov; del sredstev se
namenja tudi za podporo izdelavi krajših ekspertiz, analiz,
znanstveno strokovnih preglednih študij ter podpori znanstveni
periodiki, izvedbi znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev in
kongresov ter podpori aktivne udeležbe na pomembnejših
mednarodnih strokovnih znanstvenih kongresih. MKGP se
vključuje v sofinanciranje raziskovalnih projektov, katerih nosilec
je Ministrstvo za znanost in tehnologijo v deležu od 25 - 50 %
predvsem kot uporabnik raziskav v širšem smislu (interes kmetov
doslej na drugačen način ni bilo mogoče uveljaviti).

Namen ukrepa:
Zanimanje za izvajanje novih komasacij se ponovno povečuje.
Postopki denacionalizacije in nadokončane komasacije iz preteklih
let so postopke izvajanja novih komasacij močno zavrli. Novi
zahtevki po izvajanju komasacij se pojavljajo predvsem zaradi
denacionalizacije in zaradi združevanja zemljišč v večje in s tem
gospodarnejše parcele. V letu 1996 se je končala začeta
komasacija Ložniška dolina v Slovenski Bistrici. V letu 1996 začete
komasacije: Šalovci, Špegle, Stronc, Hinja -Podboršt pa se bodo
zaključile v letu 1997. Začele pa se bodo nove na osnovi konkretnih
pobud. Izvajanje komasacije Krško polje II bo možno realizirati
takoj, ko se bo uredil problem Romov na tem območju, ostale
pobude s strani občin Hodoš, Moravske Tdplice, Sevnica, Žalec
in občin v Vipavski dolini pa potrebujejo še formalen pravni pristop
za izvajanje po novi zakonodaji.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
- zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št.8/91)
- nacionalnim raziskovalnim programom (Ur. I. RS, št. 8/95)
- pravilnik o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih
ciljev (Ur. I. RS, št. 35/94)

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44. člen,47.-54. člen,55.-76. člen,77.-98. člen,118. člen),

Upravičenci:
Nosilci raziskav, raziskovalne inštitucije in posamezni raziskovalci.
Pogoji za pridobitev sredstev se določijo z javnim razpisom.
Višina podpore bo določena v pogodbi.

Upravičenci:
Komasacijski odbori v imenu lastnikov, njihova skupnost na podlagi
pogodbe ali pravna oseba.

1487 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu
73.847.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev:
Javni razpis in program ministrstva.

Namen ukrepa:
Financiranje in sofinanciranje celovitega raziskovalnega programa
v gozdarstvu (CRP "GOZD");

1506 Raziskovalne naloge s področja razvoja podeželja in vasi in
promocija CRPOV
27.693.000,00 SIT

Pravna podlaga:
Zakon o gozdovih (Ur. I. RS 30/93) in program razvoja gozdov v
Sloveniji in protokol o sofinanciranju podpisan z MZT. Predlagana
višina sredstev dosega 58 % predvidenih v programu razvoja.
Omogoča financiranje in sofinanciranje 15 raziskovalnih projektov
v zmanjšanem obsegu, kar podaljšuje trajanje raziskav.

Namen ukrepa:
Na področju dela CRPOV-a se bodo sredstva namenjala za
popularizacijo CRPOV-a, izobraževanju za vodenje in spremljavo
projektov CRPOV in pa za detajlne analize že opravljenega dela.
Sproti pa potekajo manjše, aplikativne naloge in analize, ki so
nujne za nadaljnje snovanje dejavnosti.

Upravičenci:
Raziskovalci, ki z raziskovalnimi projekti uspejo na natečaju.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencija v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi podpisane pogodbe za opravljeno delo.
19. avgust 1997

36.924.000,00 SIT
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- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Upravičenci :
Občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s
statutom občine za nalogo, ki jo lahko opravlja samostojno.

1425 Seme sladkorne pese - regres

Regres je namenjen pospeševanju nakupa kakovostnega
semena sladkorne pese zaradi spodbujanja pridelave sladkorne
pese do obsega, predvidenega v Strategiji razvoja slovenskega
kmetijstva.

Način pridobitve sredstev:
Javni razpis in program ministrstva.
Nova postavka Komasacijske pritožbe

104.000.000 SIT

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91).

5.000.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Plačilo zunanjih pravnih, agronomskih ter geodetskih strokovnjakov za izdelavo osnutkov drugostopenjskih komasacijskih
odločb.

Vrednost regresa znaša 8.200 SIT/setveno enoto, regres velja
za planiran obseg pridelave v letu 1997 (6.675 ha) ob povprečni
porabi semena 1,9 setvene enote/ha.

Pravne podlage:
Zakon o kmetijskih zemljiščih UL RS 59/96.

Upravičenci:
Pridelovalci sladkorne pese.

Količinski kazalci:
20.000 SIT na izdelan osnutek drugostopne odločbe.

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Upravičenci:
Zunanji strokovnjaki.

1428 Podpora razvoju semenarstva
Način pridobitve sredstev :
Javni razpis in pogodbe.

64.616.000.000 SIT

Ukrep je namenjen podpori v obliki direktnih plačil registriranim
pridelovalcem in organizatorjem semenske pridelave za pridelavo
priporočenih sort semena žit in koruze, sladkorne pese,
semenskega krompirja zaradi vzpodbujanja domače pridelave
semena, zaradi povečevanja konkurenčne sposobnosti domačih
semenarjev in zaradi manjše odvisnosti od uvoženega semena.

Nova postavka Denacionalizacija: reševanje pritožb in revizija
pravnomočnih odločb
9.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Plačilo zunanjim strokovnjakom za pripravo osnutkov
drugostopenjskih in revizijskih denacionalizacijskih odločb.
Pravne podlage:
Zakon o denacionalizaciji.

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91).

Količinski kazalci:
20.000,00 SIT na pripravljen osnutek drugostopne odločbe.

Upravičenci:
Registrirani pridelovalci semena.

Upravičenci:
Zunanji pravni strokovnjaki.

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Način pridobitve sredstev :
Javni razpis in pogodbe

7294 Obnova vinogradov

Namen ukrepa je pospešiti obnovo kakovostnih vinogradov,
kultivirati tako imenovane absolutne lege. V letu 1998 se
predvideva obnova 900 ha vinogradov. Namen ukrepa je
prestrukturiranje kmetij in povečanje konkurenčnosti v
vinogradništvu ter povečanje oziroma vsaj ohranjanje obsega
na sedanjem nivoju pridelave pred vstopom v EU, ker bo to
kasneje zaradi določitve kvot zelo otežkočeno.

Subvencije
Kmetijstvo in ribištvo
1424 Seme pšenice in rži - regres

900.000.000,00 SIT

109.848.000 SIT

Regres je namenjen pospeševanju nakupa kakovostnega
domačega semena priporočenih krušnih sort pšenice in rži in
obenem podpora slovenskemu semenarstvu.

Pravne podlage:
Strategija razvoja kmetijstva
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo hrane
UL RS 5/91.

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I, RS, št. 5/91).

Podpora znaša v povprečju 1 mio SIT / hektar ali 20 % vrednosti
obnove.

Vrednost regresa na enoto znaša 12,50 SIT/kg, regres velja za
doma pridelano seme I. sortne reprodukcije v letu 1997 (ocena:
8.785 ton).
i

Upravičenci:
Vinogradniki.
Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa in pogodbe.

Upravičenci:
Pridelovalci krušnih žit.
poročevalec, št. 42
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1454 Sadne sadike - regres

Predvideno število živali:
10.000 plemenskih telic
13.000 plemenskih prašičev
4.000 plemenske drobnice
10.000 čebeljih matic
200 kobil.

150.000.000,00 SiT

Namen ukrepa je pospešiti obnovo tehnološko zastarelih
sadovnjakov zaradi uvajanja sodobnih tehnologij pridelovanja, ki
bodo omogočile doseganje večjih hektarskih pridelkov, višjo
kakovost sadja in ustreznejšo sortno sestavo sadja za trg. Ukrep
je skladen z ukrepi, ki jih ima EU za prestrukturiranje pridelave
preko organizacij pridelovalcev, katerih cilj je spodbujanje
koncentracije pridelave in povečanje kakovosti sadja. V velikosti
sadovnjakov in specializaciji pridelave znatno zaostajamo za
povprečjem v EU, zato ta ukrep pomeni približevanje pogojev
pridelave sadja, kot jih ima EU. Predlaga se subvencija na hektar
obnovljenega sadovnjaka v višini 20 % stroškov naprave nasada
ob upoštevanju strokovnih in ekonomskih kriterijev (zasnova
nasada, vrsta, gostota, nagib, ekonomičnost).

Upravičenci:
Rejci živali, farme, rejska središča, zrejevalci čebeljih matic in
progenotestne postaje Logatec, Rogoza in Nova Gorica.
Podpora se izplača na podlagi uredbe.
1486 Podpora razvoju govedoreje, konjereje in drobnice
3.600.051.000,00
Namen ukrepa:
- pospeševanje živinorejske proizvodnje na območjih z omejenimi
naravnimi dejavniki za kmetijstvo ter na strmih kmetijah in planinah;
- ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na teh območjih;
- ponovno urejanje in smotrnejše izkoriščanje planinske paše;
- povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske proizvodnje na
teh območjih;
- povečanje prireje mesa govedi, konj in drobnice s preusmeritvijo
mlečne reje v prirejo mesa.

Pravne podlage:
Strategija razvoja kmetijstva, strategija razvoja sadjarstva.
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in proizvodnjo hrane
(Ur. I. RS, št. 5/91).
V letu 1997 se predvideva obnova cca 200 ha sadovnjakov.
Upravičenci:
Sadjarji.

Ukrep se bo izvajal v obliki direktnih plačil na žival, razen pri
mladem pitanem govedu v težjih pridelovalnih območjih, kjer se v
letošnjem letu še ohranja plačilo i% kg prirasta žive teže.

Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa in pogodbe.
1471 Sadike hmelja - regres pri nakupu kakovostnih sadik
46.000.000,00 SIT

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Namen ukrepa je zagotovitev brezvirusnih sadik za obnovo v
hmeljarstvu. Brezvirusna sadika namreč daje do 30 % višji,
predvsem pa bolj stabilen pridelek hmelja. Podpora je namenjena
izenačevanju pogojev gospodarjenja v hmeljarstvu. Cilj ukrepa je
vzpodbujanje pridelave, povečevanje konkurenčne sposobnosti
slovenskih pridelovalcev.

Predvideno število živali:
krave dojilje 35.000
mlečne krave 100.000
ovce dojilje 30.000
ovce mlečna reja 7.000
kobile za vzrejo žrebet 2.000
pitanci - govedo 80.000
pitanje telet na višjo težo in program Pohorje beef 2.000
testne postaje - prireja mesa biki 1.200; ovni 300
živali na planinski paši 25.000

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in pridelavo hrane
(Ur. I. RS, št. 5/91).
Upravičenec:
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Upravičenci:
Rejci živali na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo; rejci, zadruge in mlekarne, katerih mlečne proge
potekajo po teh območjih; rejci bikovskih mater; zrejališči Murska
Sobota in Nova Gorica, obrat Logatec, PGT Rogoza.

1401 Podpora vzreji plemenskih živali

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane.

279.696.000,00 SIT

Namen ukrepa:
- jzboljšanje proizvodnje mleka in mesa s spodbujanjem obnove
plemenske črede krav, drobnice, prašičev in konjev ter čebeljih
matic;
- zagotavljanje zadostne prireje mladih živali za obnovo osnovne
črede;
- pospeševanje reje drobnice v za to primernih območjih;
- zadržati prehitro praznjenje hlevov, hkrati pa rejcem govedi
zagotoviti minimalni še sprejemljivi prihodek, da same prireje
govedi nebi opuščali;
- preprečevanje divje vzreje matic in boljše izkoriščanje
razpoložljive čebelje paše.

1498 Razvoj konjereje

Namen ukrepa je vzdrževanje staleža državnih plemenskih
žrebcev, ki so v lasti države in izvajanje drugih ukrepov za razvoj
in ohranjanje slovenske konjereje.
Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. I. SRS, št. 17/78 in 29/86).
Potrebno je vzdrževanje staleža okrog 140 državnih žrebcev.
Ostale naloge se nanašajo na 8.000 slovenskih konj.

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. I. SRS, št. 17/78 in 29/86).

19. avgust 1997

9.231.000,00 SIT

Upravičenci:
Veterinarska fakulteta, rejska združenja in druge organizacije v
konjereji
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Sredstva se uveljavljajo na podlagi letnega programa Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na podlagi sklenjene
pogodbe.

večje konkurence. Ukrep je še zlasti namenjen spremembam, ki
so potrebne zaradi vključitve v EU. Podpora bo namenjena zlasti
skupnim (zadružnim) naložbam, prestrukturiranju primarne
kmetijske pridelave, usposobitvi za skladiščenje in pripravi blaga
za trg, nakupu zemljišč, nabavi specialne in skupne mehanizacije,
naložbam v semenarstvu, razvoju dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, prestrukturiranju in usposobitvi živilsko predelovalne
industrije in podobno.

1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov
120.002.000 SIT
Ukrep je namenjen:
- za pokrivanje 50 % stroškov analiz kakovosti odkupljene pšenice
in rži letine 1997
- regresiranju cene sladkorja čebelarjem za zimsko krmljenje
čebel
- podpori organiziranju pridelave pšenice in rži v zadrugah.

Ukrep se izvaja v obliki regresiranja obrestne mere ali v obliki
nepovratnih sredstev v ustreznem deležu od predračunske
vrednosti.
Pravna podlaga:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št.«5/91)
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91)

Upravičenci so fizične in pravne osebe - investitorji.
Obseg ukrepov:
- predvidoma bo opravljenih 17.000 analiz, cena analize je 3.577,35
SIT
- podpora znaša 15 SIT/kg sladkorja, za predvideno količino
1.750 ton sladkorja
- podpora znaša 1,585 SIT/kg odkupljene pšenice, za predvideno
količino 40.000 ton
i
Upravičenci:
- Zavod RS za blagovne rezerve
- čebelarji
- zadruge, ki so organizirale v letu 1997 pogodbeno pridelavo
pšenice in rži

Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene
pogodbe.
1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora
101.540.000,00 SIT
Sredstva bodo namenjena za podporo tržnih aktivnosti in različnim
oblikam promocije kmetijstva in živilstva na sejmih doma in v
tujini.
Pravne podlage:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91)
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Upravičenci:
Kmetje, kmetijska in živilska podjetja, zadruge in druge oblike
povezovanja.

1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče
proizvodnje
747.703.000 SIT
Cilj ukrepa je razbremenitev stroškov financiranja tekoče
proizvodnje in zalog pri pomembnejših kmetijskih proizvodih,
upoštevajoč njihov ekonomski položaj.

Sredstva se pridobijo na podlagi javnega razpisa in pogodb.
2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
2.307.417.000 SIT

Pravne podlage:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91)
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Ukrep je namenjen podpori izvozu nekaterih pomembnejših
kmetijskih in živilskih proizvodov. Ta ukrep je pomemben del
ukrepov tekoče ekonomske politike v kmetijstvu in živilstvu in se
tekoče uravnava v skladu z gibanjem blagovnih fondov
pomembnejših proizvodov, predvidenih gibanj cen na domačem
in tujem trgu.

Ukrep se tekoče prilagaja ekonomskemu položaju posamezne
panoge, upoštevajoč tudi gibanje obrestnih mer za financiranje
tekoče proizvodnje. V letu 1997 se regresira realna obrestna
mera /r/, vendar največ do višine 8% letno, razen pri prašičih pitancih, kjer se regresira realna obrestna mera /r/ največ do
višine 4 %.
Upravičenci:
Fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.

Pravne podlage:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) Strategija razvoja slovenskega
kmetijstva.
Podlaga za določitev višine nadomestil je gibanje blagovnih fondov
in cen na domačem in tujem trgu.

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Upravičenci:
Izvozniki

1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
738.472.000,00 SIT

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Cilj ukrepa je spodbujati naložbe, ki pomenijo strukturne
spremembe v pridelavi in predelavi kmetijskih in živilskih
proizvodov, upoštevajoč sprejete cilje razvoja ter nujnosti
prilagajanja in usposabljanja za gospodarjenje v pogojih vedno
bolj odprtega trga s kmetijskimi in živilskimi proizvodi in s tem

Nova postavka Financiranje prestrukturiranja zadrug
276.927.000,00 SIT.

poročevalec, št. 42
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Zadružne oblike pridelave, predelave in trženja kmetijskih in
živilskih proizvodov naj bi v naših razmerah gospodarjenja
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Način pridobitve sredstev:
Sredstva se pridobi na podlagi Uredbe in programa

bistveno prispevale k racionalizaciji in stabilnosti kmetijske
dejavnosti. Zato naj bi v bodoče prvenstveno tudi s sredstvi
proračuna podpirali razvojno perspektivne programe skupnega
organiziranja proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih in
živilskih proizvodov, bodisi, da se pojavijo kot povsem nove oblike
in programi, bodisi, da bo šlo za kvalitetne programe
prestrukturiranja obstoječih kmetijskih zadrug. Prednost bo dana
kvalitetnim programom in v primerih, ko se bo na ta način
odpravljalo najbolj kritične točke razvoja bodisi v panogi ali pa tudi
na območju. Tudi v EU so uveljavljene različne oblike tovrstnih
podpor.

2449 Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah
541.322.000,00 SIT.
Cilj ukrepa je dati večji poudarek ukrepom strukturne narave, ki
pomenijo reševanje specifičnih razvojnih problemov na ravni občin
(urejanje zemljišč, izboljšanje zemljiške strukture, razvoj podeželja
ipd.). Hkrati naj bi s poenoteni kriteriji zagotovili večjo izenačenost
ukrepov občin in zagotovili njihovo skladnost s sprejetimi ukrepi
na državnem nivoju. S sofinanciranjem nekaterih občinskih
ukrepov bi dosegli tudi bolj učinkovito ukrepanje in vzpodbudili
občine za večje vključevanje tudi občinskih sredstev v razvojne
programe kmetijstva.

Pravne podlage:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91)
Zakon o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92 in 7/93)
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Pravne podlage:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91).

Upravičenci so kmetijske zadruge (obstoječe in v nastajanju) in
drugi investitorji, ki bodo izpolnjevali principe zadružnega
organiziranja.

Upravičenci so kmetje oz. kmetijska podjetja, vlagatelji zahtevkov
pa občine.

Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa.

Sredstva se pridobiva na podlagi javnega razpisa

Nova postavka Obnova in urejanje pašnikov
46.154.000,00 SIT

Nova postavka Pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč in
gospodarskih škod
399.701.000,00 SIT

Cilj ukrepa je pospeševanje pašne rabe travinja. Ta način rabe
predstavlja okolju prijazno rabo zemljišča, prilagajanje etološkim
zahtevam reje živali, hkrati pa pomeni kvalitetno in sorazmerno
cenejšo prirejo. Ukrep se bo izvajal na podlagi izdelanega
večletnega programa razvoja pašništva v Sloveniji in v obliki
subvencije pri ureditvi pašnika (obnova, ograditev).

Sredstva bodo namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč
in gospodarskih škod v kmetijstvu.
Pravna podlaga:
Program in sklep Vlade RS

Pravne podlage:
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Upravičenci do sredstev bodo kmetje ter kmetijska podjetja in
zadruge.

V letu 1997 naj bi ukrep zajel cca 900 ha pašnikov pretežno v
hribovitih območjih. Subvencija po ha naj bi znašala predvidoma
50.000,00 SIT.

Sredstva se bodo pridobila na podlagi pogodb.
Nova postavka Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu
in interesnemu povezovanju
46.154.000,00 SIT

Upravičenci:
Kmetje in kmetijska podjetja

Cilj ukrepa je spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik
organiziranja kmetov (zveze rejcev, društva), pomoč pri izvajanju
strokovnih prireditev (razstave, tekmovanja, strokovni posveti)
in usposabljanje kmetov za navedene oblike tovrstnega delovanja.
Tovrstna organiziranost in dejavnost lahko predstavlja pomemben
člen v boljši organiziranosti kmetijstva.

Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene
pogodbe.
6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
20.308.000,00 SIT

Pravne podlage:
Zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95)
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva.

Namen ukrepa:
Podpora ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov kot oblike
racionalnejše uporabe kmetijske mehanizacije na kmetijah in
strokovnim prireditvam.

Upravičenci:
Društva, zveze in druge oblike organiziranosti.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91)
- zakon o dohodnini (Ur.l.RS, št. 71/93)

Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa.
2447 Podpora pri usposabljanju laboratorijev v kmetijstvu
46.154.000, 00 SIT.

Višina podpore se bo določila na podlagi števila članov krožka in
števila opravljenih strojnih ur v okviru medsosedske pomoči.
Podpora strokovnim prireditvam pa se bo opredelila s programom.

Namen ukrepa:
Ta vrsta podpore se izvaja od leta 1997 na podlagi programa za
izvajanje sporazuma o pridružitvi EU na kmetijskem in živilskem
področju. Pomoč pri usposobitvi laboratorijev za analize kmetijskih
proizvodov je glede na zahtevnost in visoke stroške, ki pri tem
nastajajo nujna, če želimo pospešiti usposobitev tega področja in

Upravičenci:
Strojni krožki, Zveza strojnih krožkov in drugih organizacij
določenih s programom.

19. avgust 1997

129

poročevalec, št. 42

prilagoditev zahtevam EU. To je ena temeljnih nalog na področju
harmonizacije z EU.

Upravičenci:
Lastniki gozdov.

Pravne osnove:
Zakoni s področja kmetijstva in predelave hrane.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na podlagi načrtov sanacije, izdanih
odločb, prevzema in obračuna opravljenih del.

Sredstva bodo namenjena za usposobitev pridobitve akreditacije
preizkusnih laboratorijev s področja dejavnosti MKGP.

Nova postavka Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov
poškodovanih v naravnih ujmah
250.775.000,00 SIT

Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa.

Namen ukrepa:
Po nazivu z zakonom o gozdovih usklajene postavke je obnova
gozdov na podlagi določil 23. člena zakona o gozdovih. V
proračunu za leto 1998 naj bi ta postavka v celoti nadomestila
postavko 6331.

1407 Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije
3.868.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Zagotoviti najnujnejšo umetno obnovo gozda predvsem na
saniranih žariščih lubadarja;

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93)
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove z
sredstev proračuna RS, program razvoja gozdov v Sloveniji
(Ur.l.RS, št. 58/94).

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Uradni list RS, št.30/93) in
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št.14/96).

Količinski kazalci:
Sredstva skupaj z delom sredstev s postavke 6331 (40 mio SIT)
in sredstvi stalne proračunske rezerve (195 mio SIT) zagotavljajo
izvedbo okoli 26.000 dnin preventivnega varstva gozdov, 2160
ha naravne obnove gozdov in 140 ha umetne obnove gozdov;

Upravičenci:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavijo za opravljena, od Zavoda za gozdove
prevzeta in obračunana dela.
1411 Obnova zasebnih gozdov

Upravičenci:
Lastniki gozdov.

67.622.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev:
Podlagi načrta sanacije in izdanih odločb.

Namen ukrepa:
Sofinanciranje obnove v zasebnih gozdovih, za kar se pri umetni
obnovi zagotavlja sadike gozdnega drevja ustrezne strukture,
ustreznega izvora in kvalitete, pri naravni obnovi pa se s 30%50% sofinancira stroške priprave sestoja za naravno nasemenitev.

1438 Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije
30.000.000,00 SIT

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Uradni list RS, št.30/93),
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Uradni list RS št. 58/94),
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št 14/96);

Namen ukrepa :
Financiranje obžetve, nege mladja, nege gošče in nege letvenjaka
v gozdovih, ki so predmet vračanja in v katerih Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS zaradi skorajšnjega zaključka postopka
vračanja, ne more z gospodarjenjem pridobiti sredstev za vlaganja
v te gozdove;

Višina sredstev zagotavlja izvedbo 38% obnove predvidene v
programu razvoja gozdov v Sloveniji; 744 ha naravne obnove in
1.100.000 sadik gozdnega drevja;

Pravne podlage:
- 98. člen zakona o gozdovih (Ur.l.RS št. 30/93)
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št. 14/96).

Upravičenci:
Lastniki zasebnih gozdov, ki imajo gozdno posest veliko do 100 ha.

Količinski kazalci:
Sredstva zagotavljajo izvedbo 410 ha obžetve, nege mladja, nege
gošče in nege letvenjaka;

Način pridobitve sredstev:
Sadike in sofinanciranje naravne obnove se zagotavlja podlagi
letnega programa, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije in na
podlagi izdanih odločb.

Upravičenci:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

6331 Sanacija pogorišča nad Renčami

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi letnega programa in izdanih odločb ter prevzetega in
obračunanega dela.

100.000.000,00 SIT

Namen ukrepa:
do leta 1997 je bilo potrebno na podlagi projekta sanirati posledice
gozdnega požara nad Renčami, posledice naravne ujme 1995/
96 in delno tudi naravne ujme v gozdovih v zimi 1996/97
(40.000.000,00 SIT).

1441 Nega zasebnih gozdov

Namen ukrepa:
Sofinanciranje obžetve, nege mladja, nege gošče in nege letvenjaka v zasebnih gozdovih;

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih Ur.l.RS, št. 30/93)
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS, program razvoja gozdov v Sloveniji
(Ur.l.RS, št.58/94).
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125.002.000,00 SIT

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93)
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur.l.RS, št. 58/94)
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- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.i.RS, št.14/96).

6329 Protipožarno varstvo na Krasu

Količinski kazalci:
Sredstva zagotavljajo izvedbo 8.060 ha nege v zasebnih gozdovih.
To pomeni, da sredstva omogočajo izvedbo 49 % nege, ki je
določena v programu razvoja gozdov;

Namen ukrepa:
Sofinanciranje ukrepov protipožarnega varstva na Krasu.
Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Ur.i.RS, št. 30/93)
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS
(UR.I.RS, št. 58/94)
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.i.RS, št.14/96).

Upravičenci:
Lastniki zasebnih gozdov, ki imajo gozdno posest manjšo od
100 ha
Način pridobitve sredstev:
Na podlagi letnega programa, izdane odločbe, opravljenih prevzetih
in obračunanih del
6326 Preventivno varstvo gozdov

Količinski kazalci:
Sredstva na tej postavki naj bi omogočila 79% realizacijo ukrepov
določenih v programu razvoja gozdov. V letu 1997 naj bi se zgradilo
okoli 7 km protipožarnih presek, zagotovilo vzdrževanje okoli 80
km protipožarnih presek in 3 km potipožarnih zidov;

123.122.00,00 SIT

Namen ukrepa:
Zagotavljanje izvedbe preventivnih varstvenih ukrepov.

Upravičenci:
Lastniki gozdov na Krasu oziroma izvajalci na podlagi podpisane
pogodbe.

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Ur.i.RS, št. 30/93)
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (UR.I.RS,,št. 58/94)
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.i.RS,št.14/96).

Način pridobitve sredstev:
Sredstva pridobijo lastniki gozdov na podlagi letnega programa,
izdane odločbe, prevzetih opravljenih in obračunanih del.

Količinski kazalci:
Predlagana sredstva omogočajo financiranje okoli 5.900 dnin za
izvedbo ukrepov preventivnega varstva gozdov in financiranje
nabave okoli 24.500 kosov feromonskih vab za podlubnike.

6330 Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdastvu
5.354.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Financiranje in sofinanciranje obiranja in nabiranja storžev in
semenja določenega gozdnega drevja, skladiščenja semenja,
vzdrževanja semenskih sestojev in plantaž.

Upravičenci:
Lastniki gozdov oziroma izvajalci ukrepov preventivnega varstva
gozdov.

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (UR.I.RS, št. 30/93
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračun RS (UR.I.RS, št. 58/94)
-program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.i.RS, št.14/96).

Način pridobitve sredstev:
Na podlagi letnega programa, izdanih odločb oziroma podpisanih
pogodb.
6327 Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih

27.693.000,00 SIT
Količinski kazalci:
Sredstva naj bi zagotovila sofinanciranje okoli 410 delovnih dni za
vzdrževanje semenskih sestojev in plantaž in nabiranje ter
hranjenje semena gozdnega drevja v vrednosti okoli 2,4 mio SIT.

Namen ukrepa:
Sofinanciranje izvajanja ukrepov za zatiranje bolezni in
preprečevanje prenamnožitve predvsem populacij podlubnikov,
zaščita ogroženih sadik gozdnega drevja.

Način pridobitve sredstev:
Sredstva za semenarstvo pridobijo lastniki gozdov oziroma
registrirani semenarji.
Sredstva se pridobijo na podlagi podpisanih pogodb.

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Ur.i.RS, št.30/93)
- odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS, program razvoja gozdov v Sloveniji
(Ur.i.RS, št. 58/94).

6328 Vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v
zasebnih gozdovih
5.231.000,00 SIT

Količinski kazalci:
Sredstva na tej proračunski postavki naj bi zagotovila 61%
realizacijo predvidenega na podlagi programa razvoja gozdov.
Financirala naj bi se potrebna materialna sredstva za zatiranje in
zaščito in zagotovilo sofinanciranje okoli 5.800 delovnih dni za
izdelavo lubadark in izvajanje drugih ukrepov za zatiranje bolezni
in "škodljivcev"gozdnega drevja.

Namen ukrepa:
Sofinanciranje izvajanja določenih ukrepov v življenskem okolju
prostoživečih živali prispevati k večji usklajenosti med okoljem in
potrebami prostoživečih divjih živali (vzdrževanje grmišč,
vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdu, vzdrževanje vodnih
virov in sajenje sadik plodonosnega drevja v zasebnih gozdovih)
in na ta način dodatno prispevati tudi k zmanjševanju škod na
kmetijskih zemljiščih in v gozdovih.
4
Pravne podlage:
- zakon o gozdovih (Ur.i.RS, št. 30/93)
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS( Ur.i.RS, št. 58/94),
-program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.i.RS, št.14/96).

Upravičenci:
Lastniki zasebnih gozdov z gozdno posestjo do 100 ha.
Način pridobitve sredstev:
Na podlagi letnega programa, izdanih odločb in opravljenih
prevzetih in obračunanih del.
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- Mednarodna pogodba RS in RH o sodelovanju na področju
morskega ribištva.

Količinski kazalci:
Predlagana sredstva bodo zagotovila izvedbo le 30 % predvidenega v programu razvoja gozdov v Sloveniji. Omogočila bodo
sofinanciranje 130 %-90 %) 800 delovnih dni;

Sredstva bodo dodeljena na podlagi uredbe ribičem in ribiškim
podjetjem.

Upravičenci:
Lastniki gozdov

Nova postavka Morsko ribištvo - subvencije in socialne podpore
20.000.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev:
Sredstva se pridobijo na podlagi podpisane pogodbe ter prevzetih
in obračunanih opravljenih ukrepov

Namen ukrepa:
Pomoč morskim ribičem pri plačilu prispevkov za zdravstveno in
invalidsko zavarovanje

6772 Financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom
36.924.000,00 SIT

Pravne podlage:
Sklep Vlade Republike Slovenije

Namen ukrepa:
Odkup gozdov pri katerem ima Republika Slovenija na podlagi
47 člena zakona o gozdovih predkupno pravico.

Količinski kazalci:
Zbirnik terjatev s strani ZPIZ

Pravne podlage:
- zakon o gozdovih Ur.l.RS, št.30/93)
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št.14/96).

Upravičenci:
Morski ribiči, imetniki licence za morski ribolov
Način pridobitve sredstev:
Sredstva se uveljavljajo na podalgi uredbe in pogodbe

Količinski kazalci:
Sredstva na tej postavki naj bi omogočila nakup okoli 150 ha
gozdov po ceni od 117.000 sit/ha do 468.000 sit/ha kar predstavlja
32% predvidenega v programu razvoja gozdov.

Druai odhodki

Način pridobitve sredstev:
nakup v imenu in za ime države po pogodbi opravi Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov RS

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi
18.000.000,00 SIT
Sredstva bodo namenjena za izplačilo odškodnin oškodovancem,
ki jim je škodo povzročila zavarovana divjad.

6332 Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim
namenom
13.846.000,00 SIT

Pravne podlage:
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (UL RS 57/93)
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (UL
RS 25/76.)

Namen ukrepa:
Plačilo odškodnine zaradi omejitve uživanja lastnine, ki ga je
povzročila razglasitev gozda za gozd s posebnim namenom v
državnem interesu;

Upravičenci so oškodovanci.
Pravne podlage:
- 46. člen zakona o gozdovih (Ur.l.RS, št.30/93).

7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah

Količinski kazalci:
V letu 1997 se pričakuje povečano uveljavljanje odškodninskih
zahtevkov.

Tudi v letu 1997 bodo poravnane članarine v mednarodnih
organizacijah s področja dela ministrstva.
7293 Humanitarna pomoč

Upravičenci:
lastniki gozdov, ki se jim z razglasitvijo gozda za gozd s posebnim
namenom omejuje lastninska pravica.

Sredstva so namenjena za izvedbo humanitarne pomoči v okviru
organizacije WFP.

Načn pridobitve sredstev
sredstva se uveljavlja na podlagi podpisanega sporazuma med
lastnikom in MKGP.
1859 Ulov plave ribe

4.615.000,00 SIT.

Nova postavka Izvršba odločb ZZG Slovenije
4.615.000,00 SIT
Namen sredstev je omogočiti izvršbo odločb, ki jih je Zavod za
gozdove izdal v upravnem postopku in jih lastniki gozdov niso
izvedli.

28.616. 000,00 SIT.

Subvencioniranje ulova plave ribe za potrebe ribje predelovalne
industrije. S tem ukrepom se financira tudi odškodnina za ulov rib
v hrvaškem teritorialnem morju v skladu z meddržavno pogodbo
oz. tisti del ulova plave ribe, ki gre v predelavo.
Podobne oblike subvencij imajo tudi druge države, člahice EU.

Pravne podlage:
Zakon o gozdovih (UL. RS 30/93)
Upravičenec:
Zavod za gozdove Slovenije

Subvencionira se 20% vrednosti celotnega ulova plave ribe za
predelavo

Nova postavka 7701 Sodelovanje z EU

Pravne podlage:
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)

Sredstva se bodo porabila za pokrivanje stroškov realizacije ciljev
programa predpristopne strategije Republike Slovenije za
vključevanje v EU.
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kmetij je nujen pogoj za ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja. Delež sofinanciranja, ki ga pri tovrstnih naložbah
zagotavlja MKGP, se giblje okrog 10 %, in pomeni zapiranje
finančne konstrukcije v glavnem za tista dela, ki jih ljudje ne morejo
opraviti sami. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki
izhajajo iz projektov CRPOV oziroma projektov vinskih cest.

Investicije in investicijsko vzdrževanje
Kmetijstvo in ribištvo
1458 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba
92.309.000,00 SIT

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Namen ukrepa:
CRPOV izvedba obsega aktivnosti in izvedbo nujnih ukrepov
oziroma projektov na območjih, kjer je bil v predhodni delovni fazi
uveden razvojni projekt. Vsebina posameznih projektov oziroma
ukrepov je izjemno raznolika, MKGP pa sofinancira tiste nujne
ukrepe oziroma projekte, ki so v lokalnem okolju opredeljeni kot
prioritetni, zanje pa zagotavljajo sredstva tudi sami krajani, občina,
lahko pa tudi druga ministrstva.

Upravičenci:
občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s
statutom občine za nalogo, ki jo lahko opravlja samostojno.

Pravne podlage:
-zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Način pridobitve sredstev:
javni razpis in program ministrstva.
3805 Vinske ceste

Namen ukrepa:
Projekt vinskih cest teče v okviru dejavnosti MKGP že od leta
I992 . V zadnjih dveh letih se je začelo tudi trženje že obstoječe
ponudbe na območjih dvajsetih vinskih cest. V letu I997 bo MKGP
prioritetno nadaljevalo s podporami pri trženju vinskih cest,
izobraževanju ponudnikov ter dokončno izdelalo enotne označbe
in celostno podobo. Hkati se bo vključevalo v izvedbo tistih nujnih
ukrepov in projektov, ki bodo omogočali prodajo in ponudbo na
vinskih cestah.

Izračuni temeljijo na določilih Uredbe o finančnih intervencijah za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi in izvedenih javnih
razpisih.
Upravičenci:
občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s
statutom občine za nalogo, ki jo lahko opravlja samostojno.
Način pridobitve sredstev:
javni razpis in program ministrstva.
1508 Vzdrževanje akumulacije Vogršček

Pravne podlage:
-zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

23.462.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Za vzdrževanje sistema Vogršček so v programu za leto I997
predvidena naslednja redna vzdrževalna dela:
-za objekt AK Vogršek: za opazovanje pregrade s potrebnimi
meritvami in primerjalnimi analizami, za materialne stroške za
redno vzdrževanje sistema in servisiranje hidromehanske opreme
ter za stroške posebne ekipe in redno vzdrževanje.
- za objekt osnovnega cevovoda, s črpališčem v Renčah, ter
odvzemnimi postajami: za redno delo, za varovanje, porabljeno
električno energijo (osnovni zagon ob pričetku sezone), ter
servisiranje naprav in redna vzdrževalna dela.

Upravičenci:
občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s
statutom občine za nalogo, ki jo lahko opravlja samostojno.
Način pridobitve sredstev:
javni razpis in program ministrstva.
1409 Sanacija večjih onesnaževalcev

Pravne podlage:
-zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Pravne podlage:
-zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Upravičenci:
so VGP Soča in Poslovni sistem Kmetijstvo Vipava
Način pridobitve sredstev:
program ministrstva

Izračuni temeljijo na izračunih stroškov izgradnje stojišča za
pitance.
/

64.616.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Sofinanciranje kmetijske infrastrukture, to je nekategoriziranih
cest, poti, dostopov do kmetijskih površin oziroma do posameznih
19. avgust 1997

4.231.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Republika Slovenija se je zavezala po dogovoru z Republiko
Avstrijo - Deželo Štajersko v okviru sanacije prašičje farme
Podgrad zgraditi 12.000 stojišč za pitance. Do sedaj jih je zgradila
10.700, dolžna jih je zgraditi še 1.300. Država prispeva k izgradnji
enega stojišča 21.500 SIT (cca 20 - 25 % stroškov izgradnje).

Izračuni temeljijo na revidiranih in skupno usklajenih predračunih
za dela, ki jih je nujno potrebno izvajati za vzdrževanje.

3804 Kmetijska infrastruktura

46.154.000,00 SIT

Upravičenci:
fizične osebe.
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Način pridobitve sredstev:
javni razpis in program ministrstva.

Način pridobitve sredstev:
program ministrstva.
1491 Agromelioracije

3807 Poizkusni centri za namakanje

128.463.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Potrebe na področju namakanja so se v zadnjih letih temeljito
spremenile, kar pomeni, da demonstracije različne namakalne
opreme niso več primerne, saj za to poskrbijo že sami proizvajalci
namakalne opreme. Težišče problematike pri namakanju je na
proizvodnji. Preizkušajo se različne tehnike namakanja in njihov
vpliv na različne rastlinske vrste in sorte. Ugotavlja se učinek na
pridelek ter s tem ekonomičnost pridelave.

Namen ukrepa:
Osnovni namen agromelioracijskih ukrepov je usposobitev
kmetijskih zemljišč v ekstenzivni rabi, za katere so značilni
omejevalni dejavniki, ki se reprezentirajo predvsem v: veliki reliefni
razčlenjenosti (neugodni nagibi), neugodni klimatski specifiki, ki
omejuje širši izbor kulturnih rastlin s številom vegetacijskih dni in
z zelo neenakomerno razporeditvijo padavin, pedološki
heterogenosti, slabi infrastrukturi potne mreže itd. Ti omejevalni
dejavniki vsekakor pomembno zmanjšujejo konkurenčno in tržno
prilagojeno sposobnost slovenskega kmetijstva. MKGP bo v letu
1997 omogočilo izvedbo agromelioracij na cca.1077 ha v
hribovskih predelih Slovenije (od tega ureditev 192 ha pašnikov)
ter 213 ha v nižinskih predelih na območjih z omejenimi možnosti
pridelovanja zlasti zaradi slabših (kraških) pridelovalnih pogojev.

Pravne podlage :
-zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
-zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

Upravičenci:
pravne osebe v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS,št.59/96).
Način pridobitve sredstev :
program ministrstva.

Upravičenci :
fizične in pravne osebe v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS,št.59/96).

6555 Nacionalni program namakanja

1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč
in
1497 Akumulacije

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),

333.081.000,00 SIT
69.616.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Izgradnja namakalnih sistemov in njim pripadajočih akumulacij
oz. drugih vodnih pomenijo direkten ukrep, potreben za
prestrukturiranje kmetijske proizvodnje in istočasno za dosego
konkurenčnosti v smislu zagotovitve stalnosti kvalitete in količine
proizvodnje. Dinamika izgradnje namakalnih sistemov v preteklih
letih se je gibala okrog 500 ha letno, kar pa je smiselno povečati
na največ 800 ha letno. Tej dinamiki še lahko sledi tudi dinamika
ostalih, z namakanjem povezanih aktivnosti. V preteklem letu se
je poraba sredstev na teh proračunskih postavkah koristila deloma
v skladu s programom ministrstva, deloma pa v skladu z javnim
razpisom za dodelitev sredstev. Ta princip je smiselno nadaljevati
tudi v bodoče, saj je tako možno izvajati nacionalne, kot tudi
individualne interese pri uvajanju namakanja.

Način pridobitve sredstev:
program Vlade RS.
Nova postavka Vodooskrba Bele krajine

46.154.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Projekt vodooskrbe Bele krajine je zasnovan kot regionalni projekt
s strokovno in finančno udeležbo za to zainteresiranih ministrstev
in vseh treh občin, t.j. Črnomelj, Semič in Metlika. Obsežen projekt
predvideva fazno izgradnjo in predstavlja rešitev preskrbe z
zdravo pitno vodo za celotno območje Bele krajine. Zaradi izjemno
občutljivih kraških.vodnih virov so v izogib življenjsko nevarnim
nesrečam z onesnaženjem pitne vode že izvedene raziskave
globokih vodnih virov. Raziskave so dale vzpodbudne rezultate,
tako da bo preskrba s pitno vodo pokrita pretežno z vodo iz
globinskih vodnih virov. V letu 1997 so predvidena naslednja dela:
raziskovalne vrtine, črpalne vrtine (projekti in izvedba),
investicijsko-tehnična dokumentacija za vodohrane Črnomelj, Krč,
Blatnik in Dobličica, čistilna naprava Dobličica, ter investicijski in
finančni inženiring.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),
Upravičenci:
fizične in pravne osebe v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS,št.59/96).
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7,000.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Izdelan je že projekt, ki je podlaga za nadaljnje delo, ravno tako
pa je že pridobljen kredit Mednarodne banke za obnovo in razvoj,
aktivnosti pa potekajo v skladu s programom, ki ga je sprejela
Vlada RS.

Način pridobitve sredstev:
javni razpis in program ministrstva.

Višina sredstev :
1494
1497

9.231.000,00 SIT

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6.
člen, 7. člen),
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sladkovodnih rib.
Slovenija je imela na tem področju nizko proizvodnjo in potrošnjo,
pogoje za to dejavnost pa ugodne, zato tudi v letu 1997 nadaljujemo
s tem programom.

- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96: 16. člen,
39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. člen),
Izračuni in ocene temeljijo na predvidenih delih: razikovalne vrtine,
črpalne vrtine, investicijsko-tehnična dokumentacija za vodohrane
Črnomelj, Krč, Blatnik in Dobličica, čistilna naprava Dobličica ter
investicijski in finančni inženiring.

Višina sredstev za leto 1997 bo znašala v povprečju 20%
predračunske vrednosti investicij.

Upravičenci:
občine Črnomelj, Metlika in Semič

Pravne podlage:
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)

Način pridobitve sredstev:
program zainteresiranih ministrstev.

Upravičenci so investitorji.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa in pogodb.

Nova postavka Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. členom
Zakona o kmet. zemljiščih, v smislu zaokroževanja kmetijskih
gospodarstev
2.769.000,00 SIT

6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov
v kmetijstvu
68.363.000,00 SIT.

Pomembna naloga Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije je izboljševanje posestne strukture kmetijskih zemljišč
in zaokroževanje posesti, tako v lasti RS, kot tudi v lasti
zasebnikov. Iz programa razvoja gozdarstva sledi tudi dolžnost
povečevanja površin gozdov v lasti države. Te naloge Sklad lahko
opravlja le preko prometa z zemljišči. Zakon o kmetijskih zemljiščih
(Ur.l.RS, št. 59/96) v 16. členu sicer določa, da se sredstva, ki so
v proračun RS vplačana kot odškodnina zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč, uporabijo tudi za nakupe
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih izvaja Sklad. Za uspešno
prestrukturiranje bi Sklad potreboval okoli 1,5 mio SIT letno. V
letošnjem letu tolikšnih sredstev ne bo mogoče zagotoviti. Iz
proračuna Republike Slovenije se za ta namen namenja le manjši
del potrebnih sredstev. S temi in s svojimi sredstvi naj bi Sklad
postopoma usposabljali za aktivnejšo vlogo pri prometu s
kmetijskimi zemljišči s ciljem učinkovitejšega zaokroževanja in
povečevanja kmetij oziroma njihovih zemljišč v obdelavi (zakup).
To pomeni začetek aktivnejšega spreminjanja posestne strukture,
kar je sicer zelo uveljavljen ukrep v EU.

Namen:
- sofinanciranje usposobitve šolskih posestev in obratov srednjih
kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole,
- financiranje investicijskega programa prehoda na brezvirusni
sadilni material v hmeljarstvu v okviru IHP žaleč,
- usposobitev kmetijsko poskusnega centra KPC Jable za
področje raziskovanja, usposabljanja in svetovanja in izvajanja
strokovnih nalog v kmetijstvu (rastlinska pridelava),
- usposobitev pogojev na javnem raziskovalnem zavodu Kmetijski inštitut Slovenije (sofinanciranje nakupa opreme in
podpora obnove poslovne stavbe),
- usposobitev centrov za izvajanje izobraževanja, raziskovanja
in strokovnih nalog s področja živinoreje (UKRIC Pohorski dvor,
Logatec, Vremščica)
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa usposobitve
javnih zavodov in ustanov, za izvajanje za kmetijstvo pomembnih
programov, ki jih potrdi ministrstvo.

Pravne podlage:
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št. 59/96)

Višina sredstev in medsebojne obveznosti se opredelijo v pogodbi
med ministrstvom in upravičencem.
Pravne podlage:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91)
Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.RS, št.8/91)
Nacionalnim raziskovalnim programom (Ur.l. RS, št. 8/95)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.
RS, št. 12/96)
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva

Upravičenec:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Način pridobitve sredstev:
sredstva uveljavlja na podlagi pogodbe med Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Skladom.
1422 Morsko ribištvo in marikultura

9.231.000,00 SIT.

Upravičenci:
kmetijske srednje šole, kmetijske visoke šole, inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo

Podpora je namenjena razvoju marikulture v slovenskem morju.
Podpora vključuje:
- sofinanciranje investicijskih programov - platform za vzrejo
morskih rib in školjk.
- sofinanciranje programov preusmeritve dejavnosti morskih
ribičev.

6562 Obramba pred točo - oprema

Višina sredstev za leto 1997 bo znašala v povprečju 20%
predračunske vrednosti investicij.

Namen ukrepa:
Nakup talnih generatorjev v poizkusne namene

Upravičenci do sredstev so morski ribiči.

Pravne podlage:
zakon o sistemu obrambe pred točo (Ur.l.RS, št. 33/79)

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane.

Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa in pogodb.
1449 Sladkovodno ribogojstvo

Nakup 50 talnih generatorjev in opreme

11.077.000,00 SIT.

Način pridobitve sredstev:
javni razpis

Podpora je namenjena izgradnji novih kapacitet za proizvodnjo
19. avgust 1997

9.805.000,00 SIT
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Nova postavka Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v
kmetijstvu - oprema
13.840.000,00 SIT

za 6684 1.280.792.000,00 SIT (plače 1.058.629.925,00 SIT,
materialni stroški 222.162.075,00 SIT)

V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS 82/
94 ) je potrebno zagotoviti izvajanje napovedovanja oziroma
prognoze pojava škodljivih organizmov v kmeijstvu na podlagi
ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. V ta namen
je potrebno posodobiti opremo in naprave pri izvajalcih teh nalog.

Namen ukrepa in pravna podlaga:
Sredstva so namenjena za pokrivanje plač in materialnih stroškov
za izvedbo nalog določenih v Zakonu o veterinarstvu (Ur.l.RS, št.
82/94 in 21/95), kijih na sekundarni ravni izvaja Veterinarski zavod
Slovenije, na terciarni ravni pa Veterinarski inštitut Slovenije.
Naloge veterinarskega zavoda so opredeljene v 66.členu Zakona
o veterinarstvu.
Veterinarski inštitut je odgovoren predvsem za izvajanje
najzahtevnejših diagnostičnih preiskav živalskih kužnih bolezni
in uvajanje novih laboratorijskih metod diagnostike živalskih kužnih
bolezni, za analizo ostankov onesnaževalcev okolja in
veterinarsko medicinskih preparatov v živilih živalskega izvora,
za preiskave zdravil, surovin in krmil. Poleg tega sodeluje tudi pri
izdelavi sistema intra in inter laboratorijske kontrole ter izvaja
nadzor imunosti, nadzor zdravil ter razvija in vzpostavlja
informacijski sistem v veterinarstvu v Sloveniji.

1476 Vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih, ki so predmet
denacionalizacije
54.616.000, 00 SIT
Sredstva bodo namenjeana financiranju vzdrževanja gozdnih cest
v gozdovih, ki so predmet vračanja.
Pravne podlage:
Zakon o gozdovih UL RS 38/94
Program razvoja gozdov
Gozdnih cest v teh gozdovih je 744 km. Sredstva bodo zadostovala
za vzdrževanje 56 % cest.

Upravičenci:
za 6683 Veterinarski inštitut Slovenije
za 6684 Veterinarski zavod Slovenije

Upravičenci sredstev so na podlagi pogod občine.
1479 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih
162.437.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev:
za 6683 pogodba
za 6684 na podlagi s strani Vlade Republike Slovenije potrjenega
letnega programa dela se sklene pogodba.

Sredstva so namenjena za sofinaciranje vzdrževanja gozdnih
cest. To v povprečju znaša 35 %, 65 % pa prispevajo lastniki
gozdov.

Plačila storitev

Pravne podlage:
Zakon o gozdovih UL RS 38/94
Program razvoja gozdov.

6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali
503.000.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Tudi v letu 1997 bo na podlagi 58. člena zakona o veterinarstvu
(Ur.l.RS, št. 82/94 in 21/95) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdalo odredbo, na podlagi katere se izvajajo
preventivni ukrepi za odkrivanje in preprečevanje živalskih kužnih
bolezni.
Z omenjeno odredbo Slovenija zagotavlja transparentnost svojega
zdravstvenega stanja in na njeni podlagi izdaja mednarodna
potrdila za nemoteno mednarodno trgovino na področju živali,
živil in surovin ter odpadkov živalskega izvora. Prav tako z njo
izpolnjuje obveznosti do določenih mednarodnih ustanov, kot je
Mednarodni urad za kužne bolezni v Parizu, kateremu mora
mesečno poročati o gibanju kužnih bolezni v Sloveniji.
S omenjeno uredbo pa se omogoča tudi zgodnje odkrivanje
posebno nevarnih kužnih bolezni. Zatiranje kužnih bolezni zahteva
povečan obseg vzorcev, diagnostičnih preiskav in morebitnih
vakcinacij na eni strani, ter plačevanje odškodnin za pobite živali
in uničeno opremo na drugi strani, kar vse povzroča visoke
dodatne stroške. Postavko je povečana za omenjene morebitne
stroške.

V zasebnih gozdovih je 8 520 km gozdnih cest.
Upravičenci do sredstev so občine.
6774 vzdrževanje cest v državnih gozdovih 58.847.000,00 SIT
Namen je enak kot pri cestah v zasebnih gozdovih.
Pravne podlage:
Zakon o gozdovih UL RS 38/94
Program razvoja gozdov.
V državnih gozdovih je 4093 km cest. Proračunski delež
predstavlja 28 % sredstev za vzdrževanje. 72 % predstavljajo
sredstva sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Sredstva
zbrana v takem obsegu omogočajo normalno vzdrževanje okoli
50 % cest.
Upravičenec za proračunski delež je občina oziroma Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Pravne podlage:
- 58. člen zakona o veterinarstvu (UR.I.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/
96)
- Odredba o izvajanju preventivnih in diagnostičnih ukrepov v letu
1997 (Ur.l.RS, št. 16/97)

2312 VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE

Upravičenci:
Dejavnost izvajajo zasebni veterinarji na podlagi sklenjenih
koncesij oz. pogodb z MKGP

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom
6683 Veterinarski inštitut Slovenije
6684 Veterinarski zavod Slovenije
za 6683

Način pridobitve sredstev:
sklenjene pogodbe z zasebnimi veterinarji

425.620.000,00 SIT
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Nova postavka 7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in
izvedenci
6.462.000,00 SIT

8.500.000,00 SIT, oprema laboratorija v Ptuju 27.200.000,00 SIT
in Celju 30.000.000,00 SIT, nakup laboratorijske opreme
21.350.000,00 SIT ter 18.451.000 za nakup avtomobilov,
računalnikov, telefonov, pisarniške opreme.

Namen ukrepa:
Veterinarska inšpekcija ima poleg, z zakonom o veterinarstvu
(Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) določenih pristojnosti in
dolžnosti, v 125. členu določeno tudi, da mora jemati vzorce živil,
surovin, dodatkov in odpadkov, krme, vode, sredstev za varstvo
živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, da se ugotovi
ali ustrezajo predpisom o zdravstveni ustreznosti. V ta namen
morajo biti zagotovljena sredstva tako za pribor (kompleti za
jemanje vzorcev), ki ga potrebuje inšpektor, kot tudi za
laboratorijske preiskave.

Upravičenci:
Veterinarski zavod Slovenije
Način pridobitve sredstev:
javni razpis

2313 UPRAVA RS ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA
Pravne podlage:
125.člen zakona o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/
96)

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom

Upravičenci:
veterinarski inšpektorji ter diagnostični laboratoriji

1842 Republiška kmetijsko svetovalna služba
1.435.000.000,00 od tega plače 1.004.500.000,00 in materialni
stroški 430.500.000,00 SIT

Način pridobitve sredstev:
z odločbo odrejene preiskave

Namen ukrepa
financiranje kmetijsko svetovalne službe

Nova postavka- 2473 Vakcinacija lisic

Pravne podlage
zakon o kmetijskih zemljiščih

73.847.000,00 SIT

Namen ukrepa:
V Sloveniji se že od leta 1990 opravlja vakcinacija lisic proti
neozdravljivi bolezni steklini s ciljem zmanjševanjem stekline pri
divjih živalih in s tem neposredno zmanjševanjem nevarnosti
prenosa bolezni posredno preko domačih živali na ljudi. Vakcinacija
lisic se opravlja koordinirano med posameznimi državami v
centralni Evropi, pod okriljem organizacije WHO. EU je v svoji
zakonodaji sicer predvidela pomoč za države, ki izvajajo to
integralno zaščito, a se sredstva nakazujejo z veliko zamudo.

Količinski kazalci:
količniki zaposlenih v kmetijskosvetovalni službi in materialni
stroški službe
Upravičenci:
oddelki za kmetijsko svetovanje pri območnih kmetijskih zavodih
Način pridobitve sredstev:
pogodbe o izvajanju letnih programov dela oddelkov za kmetijsko
svetovanje, potrjen na MKGP, pogodbe in aneksi k pogodbam

Pravne podlage:
- 58,člen zakona o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94,21/95 in 16/
96)

Plačila storitev
Nova postavka Pospeševalne naloge

Količinski kazalci:
600.000 vab (51.692.900,00 SIT), letalsko polaganje vab
(14.769.400,00 SIT) in osnovna diagnostika (7.384.700,00 SIT)

46.154.000,00 SIT

Namen ukrepa:
prenos znanja iz raziskav v prakso in organizacija prireditev

Upravičenci:
Izvajalci

Upravičenci:
oddelki za kmetijsko svetovanje

Način pridobitve sredstev:
javni razpis

Način pridobitve sredstev:
letni program dela oddelkov za kmetijsko svetovanje

Investicije in investicijsko vzdrževanje
Investicije in investicijsko vzdrževanje
Nova postavka Investicije -VZS
Višina sredstev: 173.541.000,00 SIT

Nova postavka Usposobitev objekta za kmetijsko svetovalno
službo
27.693.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za objekt za zbiranje
kadavrov in obdukcijo živali v območni enoti v Murski Soboti, kjer
niso zagotovljeni osnovni higiensko tehnični pogoji za delo patologa
in za nakup opreme za laboratorije v posameznih območnih
enotah. Za zagotovitev opravljanja dejavnosti v skladu z zakonom
o veterini in zaradi zahtev EU so predvidene investicije nujno
potrebne.

Namen ukrepa:
nakup in adaptacija prostorov za kmetijsko svetovalno službo
Pravne podlage:
pogodbe o nakupu in adaptaciji objektov
Upravičenci:
oddelka za kmetijsko svetovanje Novo mesto in Ptuj

Pravne podlage:
Zakon o veterinarstvu (UL. RS 82/94)

Načn pridobitve sredstev:
javni razpis

Nakup opreme za VHS 68.040.000,00 SIT, žigi za meso
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2314 INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO, LOV IN RIBOLOV

24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN
ZVEZE

Plačila storitev
UVOD
2619 Analize odvzetih vzorcev in izvedenci

8.308.000,00 SIT
Predlog proračuna za Ministrstvo za promet in zveze z vsemi
organi v sestavi je v višini 37.598.767.000 SIT (brez zneska
sredstev za plače, ki znaša 1.355.817.000 SIT). V uvodnem delu
želimo opozoriti na naslednje:

Sredstva so namenjena za plačevanje analiz in izvedeniških mnenj
za povzorčeno blago v prometu.
Pravne podlage :
Predpisi s področja kmetijstva in živilstva.

1. Sklep vlade št. 400-02/97-19 (Zl), z dne 28.7.1997 in druga
alineja 6. točke tega sklepa nalaga, da se sredstva za plačilo
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za Slovenske
železnice zagotovijo tako, da se prenesejo iz postavk Ministrstva
za finance Transferi v ZPIZ na postavke Ministrstva za promet in
zveze. Ta sredstva v višini 335.000.000 SIT so vključena v
postavko 5196 Subvencije storitev v potniškem prometu pri
Ministrstvu za promet in zveze - organ. Glede na izvrševanje
tega sklepa je skupna vsota dodeljena Ministrstvu za promet in
zveze povečana za omenjeni znesek in znaša 37.598.767.000
SIT.
2. Na podlagi predloga gradiva za sejo vlade št. 401-53/96, z dne
28.7.1997, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, ugotavljamo,
da se v bilanci prihodkov in odhodkov pri odhodkih proračuna
oziroma postavki Transferi sredstev občinam ni upoštevalo
zneska 1,7 mlrd SIT, ki bi ga morale dobiti občine na podlagi 2.
člena Zakona o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/1997
uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in
lokalnih cest. V tem gradivu je realizacija transferov občinam v
letu 1996 prikazana v višini 23.038.978.000 SIT. Upoštevajoč
navodila pri planiranju in stopnjo inflacije ter 1,7 mlrd SIT po zgoraj
navedenem zakonu (gre za sredstva bencinskega tolarja) bi
morala postavka znašati 26.812.486.020 SIT, in ne samo
25.900.000.000 SIT.
3. Ministrstvu za promet in zveze je bilo dodeljeno v okviru
proračuna 1997 skupaj s sredstvi plač 38.619.585.000 SIT. Če
upoštevamo dejstvo, da je nujno potrebno izvrševati:
- na novo sprejete zakone v letošnjem letu na našem področju; to
je zlasti zakon o javnih cestah - po tem imamo obveznosti 649
mio SIT;
- da bi morali izvršiti sklepe DZ - po tem imamo obveznosti 866
mio SIT;
- in da so sredstva 2 mlrd SIT iz bencinskega tolarja po
interventnem zakonu že vključene v celoten znesek za
ministrstvo, je pri Ministrstu za promet in zveze indeks 102,6 in
ne 109.
1. Iz obrazcev finančnega načrta je razvidno, da ostane za
Direkcijo RS za ceste v skupnem znesku samo 17.422.331.000
SIT brez sredstev za plače. Po izračunih je v. ta znesek že zajetih
2 mlrd SIT na podlagi interventnega zakona, kakor tudi obveznosti
na podlagi Zakona o javnih cestah (649 mio SIT) in obveznosti po
sklepih Državnega zbora (866 mio SIT), katere se nanašajo na
naslednje investicije:
- Domžale-Črnuče;
- Ptujski železniški nadvoz;
- Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka;
- Vrhovo-Hotemež;
- Radeče-priključek;
- Zelena meja (Bezgarji, Pungart, Trlično-Dobovec, BožakovoDrašiči, Marsiči-Mlini, Meje-Paradiž);
- soudeležba pri programu PHARE za Učjo in Pavličevo sedlo.
Na osnovi tega bi Direkcija RS za ceste realno rabila 19,132 mlrd
SIT. Zato je Direkcija RS za ceste primorana ustaviti izvajanje
interventnega zakona, kljub temu da že potekajo priprave na
njegovo izvrševanje.
1. Prosimo vas, da upoštevate vsa popravljena besedila postavk
za vse organe v sestavi ministrstva.
2. Na podlagi sklepa št. 340-07/97-2 (N), z dne 27.7.1997 želimo,

6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine
12.923.000,00 SIT
Namen ukrepa:
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvaja
izvršbe inšpekcijskih odločb po drugi osebi (285. člen ZUP) in
odškodnine za uničene rastline po zakonu o zdravstvenem
varstvu rastlin. Ukrepanje inšpekcije ob pojavu karantenskih
rastlinskih bolezni je zahteva pri prilagajanju Slovenije EU.
Pravne podlage :
- zakon o upravnem postopku (Uradni list SFRJ, 47/86, 285 člen)
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.82/94)
- zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86)
V letu 1997 je že v postopku nekaj odločb, ki bodo lahko imele za
posledico izvršbo po drugi osebi (I območje kmetijskih zemljišč).
Upravičenci:
pravne ali fizične osebe
Način pridobitve sredstev:
pogodba
2618 Preglednik blaga rastlinskega izvora

1.846.000,00 SIT

Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov pregledov blaga
rastlinskega izvora ob izvozu na tistih območjih, kjer ni stacionirana
fitosanitarna inšpekcija in za druge storitve v zvezi z varstvom
rastlin.
Pravna podlaga:
- zakon o upravnem postopku (Uradni list SFRJ, 47/86, 285.
člen)
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.82/94)
Upravičenci:
izvajalci
Način pridobitve sredstev:
pogodba
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da za plačilo najemnine kanala na satelitu vključijo 1/4 sredstev
od 0,8 mio ECU v letu 1997 tudi Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo
za zunanje zadeve - Urad za zamejce in Slovence po svetu ter
Urad za informiranje. Enako razdelitev plačila najemnine v višini
1,7 mio ECU predlagamo za leto 1998.
3. Pri gradnji železniške povezave z Madžarsko, bo potrebno
spreminjati namembnost kmetijskega zemljišča ali gozda.
Odškodnina za spremembo namembnosti se vplačuje v proračun.
Pri gradnji železniške povezave, ki je bila dogovorjena z
mednarodnim sporazumom med Madžarsko in Slovenijo, se
predvideva za odškodnino okoli 1,6 mlrd SIT. Vlada RS se je v
svojem sklepu št. 400-02/97-19 (Z1) z dne 28.7.1997, pod točko
5, strinjala, da se pri gradnji železniške povezave z Madžarsko
oprosti plačilo tistega dela odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, ki se vplačuje v
proračun Republike Slovenije v predvidenem znesku 1,6 mlrd
SIT. Vlada Republike Slovenije je v istem sklepu naložila Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z
Ministrstvom za promet in zveze pripravi ustrezna gradiva.
V zvezi z navedenim Ministrstvo za promet in zveze ugotavlja,
da v proračunu ministrstva navedena sredstva niso bila
zagotovljena, kar pomeni, da gradnje ne bo mogoče začeti v
predvidenih rokih. Sprememba namembnosti je namreč podlaga
za pripravo lokacijskega načrta. V primeru, da Slovenija železniške
povezave ne bo zgradila v predvidenem roku, bo morala, skladno
z mednarodnim sporazumom, plačati penale. Na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nareč ugotavljajo, da ni pravne
podlage za oprostitev spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč za gradnjo železniških povezav.
Ministrstvo za promet in zveze zato ponovno poudarja, da se mu
morajo zagotoviti sredstva za plačilo odškodnine za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč v višini 1,6 mlrd SIT.

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH
PRORAČUNSKIH POSTAVK ORGANOV V SESTAVI
MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
Materialni in druai stroški
Zakonske osnove pri planiranju vseh postavk (3345, 3669, 5498
in nove postavke 1568) v okviru ekonomske skupine materialnih
stroškov so:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS št. 71/94);
- Pisni sporazum o nastopu dela direktorja TER projekta,
sklenjenega med Ministrstvom za promet in zveze in g. Živec
Borisom z dne 2.8.1996;
- Sklep Vlade RS št. 340-03/94-9/2-8 z dne 25.7.1996, kateri
nalaga izpolnjevati vse obveznosti do g. Živca kot pomočnika
direktorja do 31.12.1996 in direktorja TER projekta v mandatnem
obdobju od 1.1.1997 do 31.12.1998 skladno z dopisom Izvršnega
sekretarja Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo.
3345-403 Materialni stroški

144.000.000 SIT

V letu 1997 in 1998 je treba zagotoviti sredstva za pokrivanje
stroškov vzdrževanja in uporabe avtomobilov, PTT stroškov,
elektrike, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, dnevnic in
ostalih potnih stroškov v RS, izplačil po pogodbah, avtorskih
honorarjev, inšpekcijskih del in popravil, naročnin za časopise,
bencina, tiska vizitk, gostinskih uslug, dela študentov. Povečan
obseg poslovanja oziroma nalog ministrstva bo zahteval nove
zaposlitve na posameznih področjih prometa in zvez. 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, plačila
kotizacij za seminarje. Povečanje stroškov na tej postavki je tudi
posledica selitve v nove poslovne prostore na Langusovi ulici
(objava oglasov v časopisih v zvezi s spremembami naslova,
delo študentov pri preselitvi, selitev pisarniške opreme, varovanje
- Varnost Bežigrad, montaža dodatnih telefonskih aparatov in linij,
večja skupna površina s poslovnimi prostori, večji stroški
vzdrževanja in vsi ostali stroški). Omenjeni stroški selitve so že
v prvi polovici leta 1997 znašali okrog 11 mio SIT.

>
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Specifikacija materialnih stroškov:
v 000 SIT
Številka konta
Znesek
400 Material
4000 Pisarniški material
4007 časopisi, strokovna
literatura
401 Porabljena energija
402 Proizvodne storitve
drugih
4022 PTT storitve in
poštnina
4023 Komunalne storitve
403 Neproizvodne storitve
drugih
4033 Pogodbe o delu
4034 Avtorski honorarji
4035 Najemnine in
zakupnine, garažnine
405 Reprezentančni izdatki
408 Drugi materialni
odhodki
4083 Izdatki za sprotne
potrebe strokovnega
izobražaeevanja
410 Plačila za bančne
storitve
411 Plačila za storitve v
plačilnem prometu
413 Zavarovalne premije
414 Dnevnice za službena
potovanja
415 Dnevnice za službena
potovanja v tujino
418 Drugi odhodki
SKUPAJ

14.000
9.000
5.000
3.000
32.000
27.000
5.000

44.000
10.000
2.000
32.000

10.000
3.000
3.000

200
1.300
500
2.000
4.000
30.000
144.000

3669-409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
52.000.000 SIT

S sredstvi na teji postavki Ministrstvo za promet in zveze
zagotavlja tudi kritje stroškov v zvezi z delitvijo mednarodnih
dovolilnic, ki bodo v letu 1997 povečani iz razloga, ker je število
avtoprevoznikov iz meseca v mesec večje in je obseg dela na
tem področju močno povečan.

Ministrstvo za promet in zveze je po zakonu pristojno za
opravljanje zadev, ki se nanašajo na mednarodne odnose v
prometu. S te postavke se bodo v letu 1997 črpala sredstva za
konference na najvišji ravni in druge mednarodne aktivnosti, ki
vključujejo stroške prevajanja in dodatnega izobraževanja
delavcev v tujini in nabavo tuje strokovne literature, stroški tuje
banke v obliki provizije, letalske vozovnice, rezervacije hotelov v
tujini, stroški službene kartice Eurocard.
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S te postavke se bodo do septembra 1997 krili stroški za g.
Živec Borisa, ki mu pripadajo po sklenitvi Pisnega sporazuma o
nastopu dela kot direktor TER projekta, sklenjenim med
Ministrstvom za promet in zveze in Živec Borisom dne 02.08.1996:
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5498-409 Strokovno razvojne naloge

- januarja 1997 plača ( DEM 5.355,00) in 80 % šolnine v višini
okrog DEM 4.300,00 (odvisno od tečaja USD:DEM) prispevka
za prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
december za ženo v višini okrog SIT 20.000,00
- februarja DEM 5.355,00 ter plačilo prispevka za prostovoljno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za januar za ženo v višini
okrog SIT 20.000,00
- marca DEM 13.389,00 (plača in najem za 3 mesece) ter plačilo
prispevka za prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za februar za ženo v višini okrog SIT 20.000,00
- aprila plača (DEM 5.355,00) in 80% šolnine v višini okrog
2.500,00 DEM (odvisno od tečaja) ter plačilo prispevka za
prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za marec za
ženo v višini okrog SIT 20.000,00
- maja, julija, avgusta, oktobra in novembra DEM 5.355,00 ter
plačilo prispevka za prostovoljno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za pretekle mesece za ženo v višini okrog SIT
20.000,00 mesečno
- junija, septembra in decembra DEM 5.355,00 in najemnina za 3
mesece naprej, skupno torej po DEM 13.389,00 mesečno, s tem,
da bo predvidoma septembra povrnjenih tudi 80% stroškov
šolnine, katere točen znesek pa zaenkrat še ni znan; okvirni
stroški za šolsko leto 1997/98 bodo 3x 3.000,00 USD za mlajšega
in 2.500,00 ECU za starejšega otroka, s tem, da 2.400,00 USD in
1.250,00 ECU v DEM zapade v plačilo predvidoma septembra,
2.400,00 USD in 1.250,00 ECU v DEM predvidoma januarja 1997
in 2.400,00 USD v DEM predvidoma aprila 1997. V breme postavke
bodo tudi plačila prispevka za prostovoljno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za pretekle mesece za ženo v višini okrog
SIT 20.000,00 mesečno.

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:
- priprava predpisov s področja telekomunikacij;
- vzpostavitev optimalnega javnega avtobusnega prometa v RS;
- študija o kombiniranem prevozu;
- izdelava primerjalne analize ureditve prevoznih pogodb;
- izdelava dodatnih strokovnih podlag k predlogu pomorskemu
zakoniku;
- izdelava strokovnih podlag za ureditev področja prometa po
morju in notranjih vodah s predlogom zakona;
- sistem za optimizacijo, vzdrževanje in projektiranje cest;
- študija upravičenosti posodobitve železniškega omrežja;
- reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice d.d.
SLOVENSKE ŽELEZNICE
Slovenske železnice prejemajo iz republiškega proračuna
sredstva za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture ter
za subvencioniranje storitev v železniškem potniškem in
železniškem kombiniranem prometu.
Zakonski podlagi za proračunska sredstva sta Zakon o načinu
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja
Slovenske železnice (v nadaljevanju Zakon o železnici) in
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture.
Zakon o železnici med drugim opredeljuje železniške prometne
storitve, določa pogoje in način njihovega opravljanja v delu, ki ga
zagotavlja država zaradi javnega interesa in ureja gospodarjenje
z železniško infrastrukturo.

Ker je skupni znesek financiranja vseh stroškov, ki se nanašajo
na navedeni sporazum direktorja TER projekta, samo za eno leto
pribljižno 17 mio SIT, predlagamo da se odpre pri Ministrstvu za
promet in zveze - organ nova postavka in se vodijo na njej še
ostala potrebna sredstva od septembra 1997 do konca leta:

Opravljanje in financiranje storitev železniškega potniškega in
kombiniranega prometa ter storitev vzdrževanja in razvoja
železniške infrastrukture so določeni s pogodbami, ki jih sklene
vlada z javnim podjetjem Slovenske železnice. S pogodbami se
izvajalec obveže, da bo pri opravljanju storitev dosledno upošteval
načela smotrnosti in varčnosti ter zagotavljal dogovorjen obseg
in kakovostno raven storitev.

1568-409 Financiranje direktorja TER projekta
4.000.000 SIT
Na osnovi sklepa Vlade RS št. 340-03/94-9/2-8 z dne 17.11.1994
je Ministrstvo za promet in zveze izvedlo kandidacijski postopek
za g. Živec Borisa. V Ženevi je bil 20.10.1995 izvoljen za direktorja
TER projekta. Vlada RS je s sklepom št. 340-03/94-9/2-8 z dne
25. 7. 1996 obvezala izpolnjevati vse obveznosti do g. Živca kot
pomočnika direktorja TER projekta do 31. 12. 1996 in direktorja
TER projekta v mandatnem obdobju od 1.1.1997 do31.12.1998,
kakor tudi v času morebitnega podaljšanja mandata, skladno z
dopisom Izvršnega sekretarja Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo, sporazum o skladu financiranja TER projekta
in pisnim sporazumom med Ministrstvom za promet in zveze in g.
Živcem. Za realizacijo sporazuma med Ministrstvom za promet
in zveze in g. Živcem je bilo pooblaščeno Ministrstvo za promet in
zveze, ki ima v ta namen na postavki 3669 Drugi odhodki za delo
na drugih področjih proračuna Republike Slovenije letno na
razpolago potrebna sredstva za njegovo namestitev, plačo ter
druge materialne stroške. Glede na to, da se iz postavke krijejo
tudi stroški delitve mednarodnih dovolilnic, ki se zaradi vedno
večjega števila prevoznikov in obsega dela na tem področju
povečujejo, prihaja do pomanjkanja sredstev na tej postavki za
kritje stroškov direktorja TER projekta.

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrstrukture
pa je ključni dokument, ki opredeljuje razvoj v naslednjih letih, saj
je ustrezen razvoj železniške infrastrukture odločilen pogoj za
vključenost Slovenskih železnic in Luke Koper v evropske
prometne tokove.
Cilji na posameznem področju so določeni v predlogu poslovnega
načrta za leto 1997 in so:
v železniškem potniškem prometu
: prepeljati 13.929 tisoč potnikov
: opraviti 616 mio potniških kilometrov
: povprečna potovalna hitrost bo znašala 50,12 km/uro
: zamude bodo znašale največ 2,53 minut na 100 vlakovnih
kilometrov
v železniškem kombiniranem prometu
: opraviti načrtovan obseg storitev na linijah, ki so navedene v
obrazložitvah

S sredstvi na teji postavki Ministrstvo za promet in zveze
zagotavlja kritje stroškov namestitve, plače in drugih materialnih
stroškov g. Živca, povezanih z njegovim imenovanjem za direktorja
TER projekta od septembra do konca leta 1997.
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37.500.000 SIT

v železniški infrastrukturi
: zagotoviti nepretrgano in pravilno delovanje sredstev in naprav
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gram vzdrževanja SV in TK naprav in mesečna dinamika porabe
sredstev.

in ustvariti take razmere za odvijanje prometa, ki bodo vsaj na
ravni dosedanjih
: skrbeti za varen in urejen železniški promet
: dokončati investicije oziroma posamezne faze investicij, ki so v
teku in investicije, s katerimi bodo izvršene sanacije objektov in
naprav, ki jih zahteva republiški prometni inšpektorat
: primerno tehnično opremiti vzdrževalne službe (stroji,
instrumenti, vozila) in jim zagotoviti ustrezne pogoje za delo.

Obseg in vrsta del pri sprotnem vzdrževanju SV in TK naprav sta
določena v pravilnikih (Pravilniki 400, 425, 426, 427 in 470) in
spremljajočih navodilih in normativih, neizvršitev načrtovanega
obsega dela bi ogrozila varen in urejen železniški promet.
Sprotno vzdrževanje SV in TK naprav 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 čemer se zagotavlja nepretrgano in pravilno
delovanje železniške infrastrukture.

Plačila storitev
1673-451 Sprotno vzdrževanje SV in TK naprav
1.253.010.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanje
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bo določen letni pro-

Predvidena sredstva bodo zagotovila sprotno vzdrževanje po
naslednjih vrstah del, za kar je predvideno navedeno število ur
vzdrževanja

Načrtovane
ure za
vzdrževanje

Konto

Vrsta dela

33

Sprotno vzdrževanje naprav za ogrevanje
kretnic
Sprotno vzdrževanje telekomunikacijskih
naprav
Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih
naprav
Sprotno vzdrževanje visokih zgradb
Ostala osnovna dejavnost

37
38
39
51

Skupaj

286.479
432.336
2.628
5.600
737.550

elektroenergetskih objektih, s čemer se zagotavlja nepretrgano
in pravilno delovanje železniške infrastrukture, niso pa odpravljene
slabosti in kritične točke na napravah.

1674-451 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov
46.467.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanje
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bodo določeni letni
programi vzdrževanja vozne mreže in elektroenergetskim
napravam in mesečna dinamika porabe sredstev.

Obseg in vrsta del pri sprotnem vzdrževanju vozne mreže in
elektroenergetskih napravah sta določena v pravilnikih (Pravilnika
212 in 213 in Republiški predpisi za vzdrževanje elektro instalacij),
neizvajanje del ogroža varnost železniškega prometa. Po
zakonskih predpisih je potrebno izvajati stalno kontrolo 501 km
vozne mreže in 16 elektronapajalnih postaj ter skrbeti za takojšnjo
odpravo napak.

Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov
se opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega redne preglede,
odpravljanje nepravilnosti, popravljanje manjših poškodb ter
zamenjavo manjših sestavnih delov na vozni mreži in
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10.507

Predvidena sredstva bodo zagotovila sprotno vzdrževanje po
naslednjih vrstah del, za kar je predvideno navedeno število ur
vzdrževanja.

142

19. avgust 1997

Konto

Načrtovane
ure za

Vrsta dela

vzdrževanj
e
330
332
333
388
39
51

Sprotno vzdrževanje stabilnih naprav za električno
vleko
Sprotno vzdrževanje naprav in napeljav jakega toka
Sprotno vzdrževanje naprav za ogrevanje kretnic
Sprotno vzdrževanje elektroalarmnih naprav (ENP)
Sprotno vzdrževanje visokih zgradb
Ostala osnovna dejavnost
Skupaj

1675-451 Sprotno vzdrževanje prog

3.427.143.000 SIT

376.952
29.100
23
3.925
2.000
13.500
425.500

in obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje
manjših poškodb ter posamezno zamenjavo elementov zgornjega
ustroja.

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanje
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bodo določeni letni
programi vzdrževanja prog in visokih zgradb ter mesečna
dinamika porabe sredstev.

Nekoliko večja potreba sredstev, namenjenih za sprotno
vzdrževanje prog in visokih stavb, je izključno posledica povečanja
sredstev za vzdrževanje visokih zgradb, 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 zadostno 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 potencialno ogroža varen pretok potnikov.

Obseg in vrsta del na sprotnem vzdrževanju prog je definirana s
pravilniki 314 in 315 in Zakonom o varnosti in urejenosti
železniškega prometa, neizvajanje del bi ogrožalo varen in urejen
železniški promet.

Predvidena sredstva bodo zagotovila sprotno vzdrževanje po
naslednjih vrstah del, za kar je predvideno navedeno število ur
vzdrževanja.

Sprotno vzdrževanje prog in visokih zgradb, ki spadajo v
železniško infrastrukturo, se opravlja v krajših časovnih presledkih

Predvidena sredstva bodo zagotovila sprotno vzdrževanje po naslednjih vrstah del, za kar je predvideno
navedeno število ur vzdrževanja.

Konto

Načrtovane
ure za

Vrsta dela

vzdrževanje
33

34
35
39
51

19. avgust 1997

Sprotno vzdrževanje pomožnih vozil,
naprav
in opreme infrastrukture
Sprotno vzdrževanje spodnjega ustroja
proge s pripadajočimi objekti in opremo
Sprotno vzdrževanje zgornjega ustroja

16.500
464.981
1.377.260

proge
Sprotno vzdrževanje visokih zgradb
84.525
Ostala osnovna dejavnost
74.850
Skupaj 2.018.116
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4209-451 Upravni stroški

548.686.000 SIT

4211-451 Zavarovalne premije

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrstrukture in opravljanje
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bodo določeni letni
programi vzdrževanja prog in visokih zgradb ter mesečna
dinamika porabe sredstev.

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanje
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bo določena
mesečna dinamika financiranja zavarovalnih premij.
Glede na škodna dogajanja na sredstvih Slovenskih železnic v
preteklih letih in z ozirom na dogovor z Zavarovalnico Triglav o
višini zavarovalne premije za leto 1997, bo znašala zavarovalna
premija za sredstva železniške infrastrukture 274,5 mio tolarjev.

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,
Slovenske železnice opravljajo dela, ki so izkazana kot stroški
upravnih služb, ki se financirajo iz proračuna. Skladno s 25. členom
Zakona o železnici vodijo Slovenske železnice ločeno
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun stroškov
uprave, ki odpade na infrastrukturno in prometno dejavnost. Od
skupnih stroškov uprave odpade na del, ki se financira iz
proračuna 20,2 %.

Subvencije - železnica
5196-453 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu
7.363.106.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in pogodba o
opravljanju voznorednih storitev železniškega potniškega
prometa in zagotavljanju sredstev za njihovo financiranje, ki bo
izdelana po sprejetju Zakona o poračunu Republike Slovenije za
leto 1997.
Pod to postavko so na podlagi sklepa vlade št. 400-02/97-19 (Zl)
in druge alineje 6. tč. tega sklepa vključijo sredstva za plačilo
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za SŽ v višini
335 mio SIT.
Slovenske železnice bodo v letu 1997 organizirale in opravljale
železniški potniški promet v obsegu in kakovosti, ki jih določa
vozni red, ki ga je za obdobje 1997/1998 potrdilo Ministrstvo za
promet in zveze.

Delež stroškov upravnih služb, ki odpade na infrastrukturo, se
ugotavlja na podlagi Pravilnika o zajemu in obračunu stroškov, in
sicer po naslednjem postopku:
- ugotovljeni so načrtovani stroški področja, katerega delavci v
upravi SŽ opravljajo izključno dela za področje infrastrukture,
- ugotovljeni so stroški področij, ki delajo izključno za dejavnost
prometa, to sta področji prometa in trženja,
- stroški štabnih služb in ostalih področij (ekonomika, splošne in
kadrovske zadeve), stroški Upravnega odbora, sindikatov,
soupravljanja delavcev in stroški MPZ, bremenijo proračunsko
postavko v razmerju med stroški plač sekcij infrastrukturne
dejavnosti in prometne dejavnosti, ki znaša 23%,
- stroški splošnega stroškovnega mesta, kjer se evidentirajo
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).
4210-451 Splošni stroški

Iz predloga poslovnega načrta SŽ za leto 1997 izhaja, da bodo
SŽ v letu 1997 prepeljale 13.929 tisoč potnikov in opravile 616
mio potniških kilometrov. Glede na število potniških kilometrov v
notranjem in mednarodnem prometu na magistralnih in stranskih
progah in ob povprečni zasedenosti vlakov, znaša predvidena
subvencija 11,41 SIT za 1 potniški kilometer. Subvencija v tej
višini bo skupaj s prihodki, ki jih bo dejavnost ustvarila sama,
pokrila stroške potniškega prometa.

483.812.000 SIT

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju infrastrukture in opravljanje določenih
del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V dodatku k
teji pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o proračunu RS za
leto 1997 bo določena mesečna dinamika financiranja splošnih
stroškov.

Prihodki, ki so poleg subvencij predvideni v dejavnosti potniškega
prometa, znašajo 5.377,4 mio tolarjev, in sicer:
- transprotni prihodki iz notranjega in mednarodnega prometa 3.699,1 mio tolarjev: ob tem je treba poudariti, da v letu 1997 ni bilo
realizirano predvideno povečanje cen v notranjem potniškem
prometu, saj je bila podražitev odobrena šele s 1.8.1997 v višini
9,6 %, kar pomeni izpad prihodkov okoli 500 mio tolarjev.
- drugi prihodki ustvarjeni na domačem in tujem trgu -1.236,7 mio
tolarjev
- prihodki od financiranja in izredni prihodki - 441,6 mio tolarjev

Skladno s 25. členom Zakona o železnici vodijo Slovenske
železnice ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen
obračun splošnih stroškov, ki odpadejo na infrastrukturno in
prometno dejavnost. Delitev predpisuje Pravilnik o zajemanju in
obračunu stroškov.
Večji stroški, ki bremenijo infrastrukturno dejavnost so: bančne
storitve (237,3 mio tolarjev), vzdrževanje računalniške opreme
(102,2 mio tolarjev), članarine in financiranje projektov
mednarodnih organizacij (21,5 mio tolarjev), nadomestilo za
uporabo mestnega zemljišča (24,2 mio tolarjev), stroški
zdravstvenih storitev (21,5 mio tolarjev), stroški izobraževanja in
štipendiranja (28,2 mio tolarjev) in drugi manjši stroški.

5197-453 Subvencioniranje storitev v kombiniranem
tovornem prometu
603.751.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in pogodba o izvajanju
storitev prevoza kontejnerjev in oprtnih prevozov ter subvencioniranje teh storitev.
Kombinirani transport se v evropskih državah razvija kot ena
izmed perspektivnih oblik transporta v prihodnosti. Zanj je
zainteresirana tudi Slovenija, ki ga s subvencijami vzpodbuja,
seveda pa bo potrebno za širjenje teh oblik prevoza vložiti sredstva
v posodobitev terminalov in prekladalnih postaj ter doseči
skrajšanje prevoznih časov, tako da bo kombinirani transport
postal konkurenčen cestnemu prevozu.

Ob tem bi radi poudarili, da je Ministrstvo za finance v okviru te
postavke do maja 1994 refundiralo stroške bančnih provizij, po
tem obdobju pa so le-te bremenile v celoti Slovenske železnice.
Ta sprememba do sedaj ni bila upoštevana pri priznavanju
proračunskih sredstev, zato na tej postavki prihaja do velikih
razlik, saj stroški bančnih provizij predstavljajo skoraj polovico
vseh splošnih stroškov.
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274.524.000 SIT
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Pri ugotavljanju potrebnih subvencij so bili v izračunu upoštevani
samo direktni stroški goriva, dela, vzdrževanja vozil, amortizacije,
zavarovalnih premij in obresti od kreditov za lokomotive in tovorne
vagone, izdelavni stroški prevzema in predaje pošiljk, izdelavni
stroški organizacije začetno-končnih operacij in čistega prevoza.
Niso pa bili upoštevani režijski stroški sekcij, stroški uprave in

Relacija

1.
KONTEJNERSKI
PROMET
Jesenice m.-Koper KT
Maribor m.-Koper KT
Središče m.-Koper KT

Načrtovani
obseg dela

5.500 TEU
1.500 TEU
11.500
TEU
12.300
TEU
700 TEU
100 TEU
220 TEU
550 TEU
850 TEU
60 TEU
40 TEU
3500 TEU
36.820
TEU

splošni stroški. Celotni stroški teh prevozov so za 306,5 mio SIT
večji,
Pomembnejše relacije, na katerih se bo v letu 1997 opravljal
kontejnerski oziroma spremljani oprtni promet, so naslednje:

Prihodki
Direktni
Razlika
v 000 stroški 2) v 000 SIT
SIT v 000 SIT

Razlika
na
enoto
v SIT

40.623
14.859
110.921

82.005
31.728
288.811

-41.382
-16.869
-177.890

7.524
11.246
15.468

122.913

279.542

-156.629

12.734

6.143
882
1.635
5.209
3.619
429
188
31.495
338.916

9.055
1.252
3.399
9.810
4.687
684
302
39.536
750.811

-2.912
-370
-1.764
-4.601
1.068
-255
-114
-8.041
-411.895

4.160
3.700
8.018
8.365
1.256
4.250
2.850
2.297

10.800 43.795 1)
KAM
Središče m.-Sežana
5.200 KAM 115.474
Središče m.-Nova Gorica m. 3.200 KAM
87.745
Dobova meja-Sežana
7.000 KAM 113.543

94.770

-50.975

4.719

181.532
127.942
148.169

-66.058
-40.197
-34.626

12.703
12.561
4.946

360.557

552.413

-191.856

699.473

1.303.224

603.751

Središče m-Sežana m.
Jesenice m.-Dobova m.
Jesenice m.-Sežana m.
Dobova m. Sežana m.
Dobova m.Koper KT
Koper KT-Sežana m.
Dobova m.-Maribor m.
Koper KT-Ilirska Bistrica m.
Koper KT-Ljubljana KT
SKUPAJ
2. SPREMLJANI OPRTNI
PREV.
Ljubljana KT-Jesenice m.

SKUPAJ

26.200
KAM

(SKUPAJ 1+2)
Investicije - železnica

rekonstrukciji cestnih prehodov. V obsegu sredstev bo možno
realizirati ureditev prehodov:
- Štangler (Slivnica), kjer gre za sofinanciranje treh partnerjev, in
sicer: občine Maribor, SCT d.d. (program izgradnje avtocest) in
SŽ d.d. Celoten delež sredstev SŽ d.d. znaša 14 mio SIT. Delež
SŽ d.d. predstavlja 1/3 predračunske vrednosti rekonstrukcije
prehoda;
- Cestni prehod na območju občine Novo mesto - Muhaber. Občina

2917-471 Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcij cestnih
preh.
30.000.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
V okviru planiranih sredstev bo možna finančna udeležba pri
19. avgust 1997
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Novo mesto pripravlja pogodbo za ureditev potnega prehoda,
sofinancerska pogodba predvideva financiranje 50:50, pri čemer
je deiež SŽ d.d. 16 mio SIT, enako delež občine Novo mesto.

4230-471 Zamenjava kretnic na območju SŽ

V januarju 1997 so bila na postavki 4230 - "Zamenjava kretnic na
območju SŽ" porabljena sredstva v višini 102.000 SIT, in sicer za
kritje stroškov prevzema in prevoza novih kretnic. Ker se bo z
vgradnjo začelo šele v letu 1998, samo ta znesek predstavlja
vrednost vrednost proračunske postavke 4230 v proračunu za
leto 1997.

2926-471 Oprema sekcij za vzdrževanje infrastrukture
40.000.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
V postavki so zajeti nakupi nove opreme kot nadomestilo
popolnoma zastarele in amortizirane opreme, ki jo sekcije
infrastrukture potrebujejo pri svojem delu, oziroma nabava opreme,
ki sodi v sklop zamenjave osnovnih sredstev. Postavka je
namenjena za nabavo opreme v treh sklopih. V prvi sklop sodi
nabava progovzdrževalne mehanizacije, v drugi sklop
elektroenergetskih naprav, merilne opreme, intervencijskih in
dostavnih vozil in v tretji sklop nabava nove opreme v stavbah
infrastrukture. Za uspostavitev interne merilnice za potrebe sekcij
infrastrukture, ki je skladna z Zakonom o standardizaciji in
meroslovju je potrebno nabaviti kalibrator, instrumente za merjenje
napetosti toka in frekvence, generatorje toka napetosti in
frekvence, uporovne normale, računalniško opremo v okviru
projekta posodobitve in racionalizacije poslovanja slovenske
železniške infrastrukture.

4244-471 Povečanje kapacitete proge Divača - Koper
331.000.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
Povečanje kapacitet, prepustnosti, varnosti obratovanja na progi
Divača - Koper s predelavo opreme v ENP Rižana in izgradnjo
ENP Črnotiči, tako kot tudi izgradnjo drugega tira je ena izmed
prioritet RS, saj je kot taka opredeljena v vseh razvojnih
dokumentih in Nacionalnem programu razvoja slovenske
železniške infrastrukture. Celotna sredstva, po aneksu št. 3 k
pogodbi št. 1/96 o vzdrževanju železniške infrastrukture, ki sta jo
MPZ in Sž d.d. podpisala 15.2.1996, je v prvem členu definirano
677,8 mio SIT za realizacijo kompletnega projekta:
Celotna investicija v višini 677.8 mio SIT je razdeljena na naslednje
kategorije stroškov:

Specifikacija opreme:
- drobna progovzdrževalna mehanizacija (tirne žage, tirne
privijalke, mazalne naprave, vrtalke za prage, tenzorje, varilno
opremo za alumo termitsko varjenje, diesel električni agregati);
- merilna oprema;
- intervencijska in dostavna vozila (karavan);
- oprema za stavbe (ogrev., prezrač.,sanitar. oprema);
- ostalo.
2932-471 Projektna dokumentacija

daljnovod (realizirano 1996)
elektroenerget.prispevek
davki, odkupi in takse
ENP Črnotiči

105,0 mio SIT
148,8 mio SIT
4,0 mio SIT
420,0 mio SIT

Projekt se je pričel v letu 1995 s pripravo projektne dokumentacije,
v letu 1996 z gradnjo daljnovoda na relaciji Rižana - Črnotiči,
nadaljeval v letu 1997 z dokončanjem daljnovoda in začetkom
gradnje nove elektro-napajalne postaje Črnotiči in dokončanjem
gradnje v letu 1998.
Gradnja ENP zajema postavitev zgradbe, transformatorjev,
usmernikov, krmilnih naprav in oddaljenega centra vodenja.

159.898.000 SIT

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
Planirana vrednost je namenjena financiranju tehnične in
investicijske dokumentacije za investicije v letu 1997 in planirane
investicije v letu 1998. Sredstva vključujejo tudi pokrivanje stroškov
pri reviziji projektov, izvajanju strokovnega nadzora skladno z
Zakonom o graditvi objektov in izvajanju upravnih postopkov
(gradbena dovoljenja, soglasja, stroški tehničnih pregledov,
lokacijska dokumentacija). Na področju izdelave investicijske
dokumentacije so sredstva namenjena za pokrivanje stroškov
izdelave investicijskih programov za planirane investicije v
tekočem letu.

4400-471 Lastna udeležba - obstoječi krediti
723.000.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
Sredstva so potrebna zaradi zagotavljanja lastnega deleža pri
najetih kreditih EBRD in EIB in skladna s kreditno pogodbo. V
okviru teh sredstev zagotavljamo plačilo spremljajočih stroškov
pri delih na remontih tira, rekonstrukciji vozne mreže in mostovih
ter zidovih (carinske dajatve in davki) ter kompletno izvedbo
objektov iz okvira programa odprava ozkih grl. Znaten delež
predvidenih sredstev je namenjen tudi za lastno udeležbo pri
realizaciji projekta posodobitve sistema telekomunikacijskih zvez.
Po planu investicij v železniško infrastrukturo, izdelanem v okviru
slovenskega železniškega projekta in skladno z lokacijo sredstev
po kreditih EBRD in EIB - A, B, II ter načrtovano dinamiko izvajanja
del so v letu 1997 za lastno udeležbo potrebna sredstva v višini
723 mio SIT. Navedena sredstva bodo v okviru slovenskega
železniškega projekta angažirana v letu 1997 za realizacijo
naslednjih podprojektov: obnova zgornjega ustroja z delno obnovo
prog spodnjega ustroja, sanacija objektov spodnjega ustroja
(mostovi in zidovi), odprava ozkih grl, modernizacija in
avtomatizacija ranžirne postaje Zalog, modernizacija TK omrežja
in rekonstrukcija vozne mreže.

Projekti v okviru te postavke:
- PZR, PZI Predelava el. vozne mreže posameznih odsekov na
progi Ljubljana - Maribor za višje hitrosti
- PZI Sanacija žel. predora Karavanke;
- PZI Obnova viadukta Štampetov most;
- PGD, PZI Podhod Puharjeva v Ljubljani;
- PGD, PZI San. Križni vrh (Zidani most - Šentilj);
- PGD, PZI Remont Grobelno-Ponikva;
- PGD, PZI Vodnjak Hodoš (Madžarska);
- PGD, PZI Prestavitev vklopnih točk CPr, signalov APB, avtostop
naprav na odseku Ljubljana - Maribor;
- PGD, PZI Sanacija predftra Počehova;
- PGD, PZI Predor Šmarje
- PGD, PZI predor Bohinj;
- Razvojni projekti;
- Ostali manjši projekti, investicijski programi, strokovno
nadzorstvo, raziskave, študije, idejni projekti.
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102.000 SIT
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6407-471 Odprava odločb PIRŠ

131.000.000 SIT

Sredstva na tej postavki so namenjena odpravi odločb PIRŠ za
objekte, ki so investicijskega značaja. Objekti zajeti v postavki
so naslednji:

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici

Specifikacija odločb PER.S 1996:
sanacija mostu čez Savo pri Globokem (proga Ljubljana - Jesenice)
št.odločbe 349-1460/96-AR
32,6 mio SIT
sanacija nasipa Dolga gora - Poljčane (proga Zid. Most - Mb - Šentilj)
št.odločbe 349-1612/96-AR
46,1 mio SIT
sanacija preduseka Šmarje
št.odločbe 349-390/97-AR
2,0 mio SIT
kabliranje Ptuj - Ormož - Ljutomer (delno)
št.odločbe 349-1700/96-ŠT
30,0 mio SIT
kabliranje Ljutomer - Murska Sobota (delno)
št.odločbe 349-1570/95-ŠT
20,3 mio SIT
SKUPAJ

6411-471 Sanacija predorov

131,0 mio SIT
7722-471 Elektroalarmne naprave na odseku Ljubljana
- Zidani most
30.000.000 SIT

25.000.000 SIT

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici

Sredstva zadoščajo le za drugo fazo sanacije predora Semič, v
okviru katere bo saniranih 2240 m2 površin in pomenijo
nadaljevanje del pričetih v letu 1996. Z ozirom na to, da je za
dokončanje projekta potrebna še tretja faza, bo sredstva za
realizacijo te faze potrebno zagotoviti iz drugih virov. Sanacija
objekta bo dokončana po izvedbi vseh treh faz. Izdana odločba
PIRŠ je št. 349-390/97-AR.

Sredstva so namenjena za izdelavo povezovalnega sistema
elektroalarmnih naprav (EAN) na področju Renk, kjer je že večkrat
prišlo do izrednih dogodkov, kot posledica padca skal na tem
odseku proge.
Mesečno beležimo po evidencah do 10 padcev skal na tem
progovnem odseku. S povezavo obeh obstoječih elektroalarmnih
sistemov bi bil odsek proge med Savo in Zagorjem v celoti
zavarovan z elektroalarmnimi napravami, s tem pa bi bil promet
varovan neodvisno od človeškega faktorja.

Obseg del, ki bo izveden v okviru planiranih proračunskih sredstev,
je naslednji:

7724-471 Preureditev SVTK Celje - Šentjur

- čiščenje predorske cevi
- injektirane predorske cevi v smislu statične sanacije objekta
- izdelava obloge kamnitega oboka z mikroarmiranim torkretom
- izdelava sistemov za odvodnjavanje
- sanacija portalov predora
Vse navedene postavke se nanašajo na omenjeno kvadraturo
2240 m2.

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
Zaradi dotrajanosti kabelske kanalizacije in kabelskih povezav je
nujno potrebno prestaviti in urediti progovne in energetske kable
na celotni relaciji med Celjem in Šentjurjem in s tem povezano
ureditev naprav progovne telefonije. Izvedba predvidenih del je
za normalno funkcioniranje naprav in zvez progovne telefonije
nujno potrebna, saj obstaja velika nevarnost ponovne prekinitve
dotrajanih povezav na relaciji Ljubljana - Maribor, stanje obstoječih
naprav in zvez pa predstavlja velike stroške vzdrževanja in motnje
pri normalnem odvijanju prometa.

7288-471 Nova železniška povezava z Madžarsko (projekti
in odkup zemljišč)
720.000.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici
Sredstva so namenjena za odkupe zemljišč na trasi proge in
povezovalnih cest s premostitvenimi objekti v dolžini 24,5 km
(zemljišča so definirana v sprejetem lokacijskem načrtu za
madžarsko povezavo), pridobitev projektne dokumentacije in
dokončanje vseh upravnih postopkov za pričetke gradnje
slovensko-madžarske železniške povezave, skladno z dinamiko
iz podpisanega meddržavnega sporazuma. Višina sredstev je
bila potrjena s sklepom vlade RS in podpisanim aneksom št. 2 k
pog. 1/96 med MPZ in SŽ d.d.

19. avgust 1997

30.000.000 SIT

Izvedena bo dobava in polaganje kablov STK (progovni), SPZ
(signalni), TK (telekomunikacijski) kompletni z vsemi izkopi in
zasipi kabelskih kanalov v dolžini ca. 9.000 m, pripadajoča
kabelska oprema, kot so kabelske spojke, kabelski končniki in
kabelski jaški.
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7733-471 Gradnja madžarske proge

Investicijsko vzdrževanje - železnica

720.000.000 SIT

1662-478 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetskih objektov
100.000.000 SIT

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnicah
Skladno z usklajenim sporazumom med vlado RS in vlado
Republike Madžarske o uspostavitvi neposredne železniške
povezave, ki sta ga predsednika obeh vlad podpisala v oktobru
1996, se bodo v letu 1997 pričela dela na izgradnji omenjene
železniške povezave tako na slovenski kot tudi na madžarski
strani. Gradnja je detinirana z Nacionalnim programom razvoja
slovenske železniške infrastrukture in pomeni večje razvojne
možnosti Luke Koper in ostalega slovenskega gospodarstva, saj
bo s tem ustvarjena najkrajša povezava med Slovenijo,
severnojadranskimi lukami, severno Italijo in državami vzhodne
Evrope. Ustvarjene bodo tudi možnosti za zmanjšanje tranzitnega
tovornega prometa, ki predstavlja veliki problem obmejnim krajem.
Pogoji za pričetek gradnje bodo izpolnjeni po realizacijo postavke
7288.

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bodo določeni letni
programi vzdrževanja vozne mreže in elektroenergetskih objektov
ter določeni posamezni objekti in njihovo financiranje.
Potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetskih objektov so določena z obsegom vzdrževalnih
del, ki izhajajo iz pravilnikov 212 in 213, višino sredstev pa določa
tudi stanje omenjenih naprav. Sredstva bodo omogočila odvijanje
varnega in rednega prometa in preprečila dodatne počasne vožnje
in druge motnje v prometu.
Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje naslednjih
objektov:

DELA V LASTNI REŽIJI
Vzdrževanje stabilnih naprav za električno vleko na p.o. Ljubljana-Jesenice,
Ljubljana-Zidani-Most, Zidani most-Dobova, Zidani most-Šentilj, LjubljanaSežana, Divača-Koper, Pivka-Hirska Bistrica
Vzdrževanje naprav jakega toka na območju Sž
STORITVE
Obnova transformatorske postaje Zalog in Polje
Nab. in montaža kondenz. za filterske celice
Mehanizacija
Analiza transformatorskega olja
Zamenjava kablov na postajah
Sanacija temeljev na postaji Krško
Stavbe
Ostalo

6.050
45.000
1.929
9.500
19.282
2.700
2.900
1.000
3.000
4.689

. Potrebna investicijska vzdrževalna dela za SV in TK naprave so
določena s Pravilniki 400, 425, 426, 427 in 470 in stanjem
omenjenih naprav.

1664-478 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprav
200.000.000 SIT
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997 bodo določeni letni
programi vzdrževanja SV in TK naprav in njihova mesečna
dinamika.
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000 SIT
55.000
48.950

Sredstva bodo zagotovila tak obseg vzdrževalnih del, da bo
zagotovljena varnost prometa in preprečene dodatne počasne
vožnje.
Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje naslednjih
objektov:
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000 SIT
DELA V LASTNI REŽIJI
Vzdrževanje visokofrekvenčnih naprav na območju SŽ
Vzdrževanje naprav za prenos podatkov na območju SŽ
Vzdrževanje postajnih relejnih naprav na območju SŽ
Vzdrž. postajnih elektromehanskih SV naprav na območju SŽ
Vzdrževanje mehanskih SV naprav na območju SŽ
Vzdrževanje naprav avtomatskih progovmh blokov na območju SŽ

116.670
1.168
1.169
68.835
31.500
1.165
12.833

STORITVE
Sanacija relejnih skupin
CPr Laško
AKU baterije
MTK
Obnova mehanskih signalov
Ozemljitve
Dobava rezervnih delov za RDZ
Dobava rezervnih delov Iskra
Ostalo

83.330
18.100
1.200
5.500
3.500
4.000
15.000
8.700
9.700
17.630

1665-478 Investicijsko vzdrževanje prog

.

500.000.000 SIT

Predlagana sredstva bodo preprečila uvedbo dodatnih počasnih
voženj in s tem povezanih večjih stroškov, zmanjševanje kvalitete
storitev in s tem zmanjševanje obsega dela in prihodkov. Prav
tako bo mogoče obdržati mednarodno deklarirane osne
obremenitve na posameznih progah in s tem omejitev nakladanja
vagonov, oziroma preusmeritev mednarodnega tranzitnega
tovora. Omogočena pa bodo tudi nekatera dela na investicijskem
vzdrževanju zgradb, zagotovljena bo varnost potnikov in
zaposlenih na SŽ ter preprečeno še večje propadanje že tako
dotrajanih objektov.

ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V
dodatku k tej pogodbi, ki bo izdelan po sprejetju Zakona o
proračunu Republike Slovenije za leto 1997, bodo določeni letni
programi vzdrževanja prog in visokih stavb, določeni objekti in
dinamika financiranja vzdrževalnih del.
Investicijsko vzdrževanje prog obsega večja vzdrževalna dela,
ki zagotavljajo delovanje sredstev in naprav v času trajanja njihove
življenjske dobe.

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje naslednjih
objektov:
000 SIT

DELA V LASTNI REŽIJI
Vzdrževanje potnih prehodov na območju Sž
Obnova zgornjega ustroja v celoti na p o Ljubljana-Jesenice, Ljubljana-Zidam
most, Zidani most-Dobova, Zidani most-Šentilj, Pragersko-Središče, LjubljanaSežana, Divača-Koper, Pivka-Dirska bistrica in na progah I. m II. reda
Zamenjava kretnic, križišč na območju Sž
Zamenjava posameznih sestavin zgornjega ustroja na p o Ljubljana-Jesenice,
Ljubljana-Zidani most, Zidani most-Dobova, Zidam most-Šenolj, PragerskoSredišče, Ljubljana- Sežana, Divača-Koper, Pivka-Ilirska bistrica in na progah
I. in H. reda
Zamenjava posameznih delov kretnic na območju Sž

353.333
3.533
17 .666

STORITVE
Mehanizacija
Izkopi in polaganje drenaž Grobelno-Pragersko
Dobava tirnic
Dobava tolčenca
Ostalo

146.667
65.018
. 4.800
15.000
44.744
17.105
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3.535
282.666

45.933
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postavko, katere višina bo predstavljala seštevek zneskov obeh
spodaj opredeljenih proračunskih postavk (3363 + 5556). Temu
posledično bi morala tudi obrazložitev postavke zajemati obe
obrazložitvi (namena).

2412 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
POMORSTVO
Materialni in drugi stroški
Materialni stroški so planirani na dveh proračunskih postavkah,
in sicer 3363- Materialni stroški in 5556- Materialni stroški za
pomorski promet. Na proračunski postavki 5556 so namreč
planirani specifični materialni stroški Uprave RS za pomorstvo,
torej tisti, ki niso primerljivi z materialnimi stroški drugih upravnih
organov. V kolikor pa bi se pri oblikovanju proračuna striktno
sledilo stališču enotnih proračunskih postavk za materialne
stroške, se lahko oblikuje enotna proračunska postavka 3363,
vendar je pri tem združevanju nujno oblikovati proračunsko

Uprava RS za pomorstvo je imela v proračunskih letih 1995 in
1996 še eno proračunsko postavko 3823-Drugi odhodki za delo
na drugih področjih, katero se je v septembru 1996 predlagalo
tudi za leto 1997, vendar se je skladno z navodili Ministrstva za
finance o združitvi postavk za materialne stroške, izdatke iz tega
naslova vključilo v postavko 3363-Materialni stroški. Postavka
3823 je bila namenjena kritju stroškov, ki izhajajo iz sodelovanja v
IMO in WTO/ GATS.

Pravne podlage za oblikovanje proračunskih postavk v okviru materialnih stroškov:
• Zakon o izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS št. 26/94) in zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna (Uradni list RS št. 40/95);
• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS št. 71/94);
• Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Uradni list Rs št. 10/91)
• Pomorske konvencije: SOLAS, STCW, MARPOL in druge;
• Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS št. 38/94);
• Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) - (Uradni list SFRJ št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89, 29/90);
• Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Uradni list SRS št. 17/88);
• Pravilnik o vsebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih listin in knjig ladij trgovske mornarice... (Uradni
list SFRJ št. 16/80 in 30/85);
• Pravilnik o pomorskih in brodarskih knjižicah ter o dovoljenjih za vkrcanje (Uradni list SRS št. 13/89);
• Dogovor o strokovnem delu izpitnega programa za nazive članov posadk morskih ladij trgovske
mornarice SFRJ (Uradni list št. 16/83 in 37/85);
• Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadk morskih ladij
trgovske mornarice SFRJ (Uradni list SFRJ št. 29/81, 30/83, 17/85, 20/86 in 36/90);
• Odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo ter njihovo izmeritev in višini
stroškov za opravljanje izpitov za voditelja čolna ter preizkusov znanja za upravljanje čolna (Uradni list
Rs št. 5/92);
• Pravilnik o službeni obleki delavcev, ki so zaposleni pri luških kapitanijah, pristaniških kapitanijah in v
ustanovah za vzdrževanje plovnih poti (Uradni list SRS št. 7/77, 21/78, 29/86 in 16/94);
• Navodilo o sestavljanju izpitnih komisij za opravljanje strokovnih izpitov za nazive pomorščakov in o
načinu opravljanja strokovnih izpitov (Uradni list SRS št. 12/74);
• Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97).

3363-403 Materialni stroški

1997 2.700.000,00 SIT.

20.000.000 SIT

Za nabavo materiala se predvideva znesek za leto 1997 skupaj
v višini 3.500.000,00 SIT - od tega :
- za pisarniški material 1.800.000,00;
- za časopise in strokovno literaturo 1.000.000,00;
- za razni drugi material 700.000,00 SIT (navedeni znesek zajema
nabavo čistilnega materiala, nabavo drobnega inventarja in drugo).

Za proizvodne storitve drugih je namenjen znesek v višini
3.060.000,00 - od tega :
- za ptt storitve (telefoni, faxi, znamke) bodo potrebna sredstva v
višini 2.000.000,00 SIT;
- za plačilo komunalnih storitev potrebujemo 300.000,00 SIT;
- za razne druge proizvodne storitve se predvideva znesek v
višini 760.000,00 SIT (med drugim je tu predvidena tudi zaposlitev
študentov v poletnih mesecih, saj se takrat na upravi poveča
obseg dela).

Glede na porabo energije v letu 1996 bodo stroški energije v letu

Za neproizvodne storitve drugih je namenjen znesek v višini

Sredstva iz te postavke so namenjena za kritje klasičnih
materialnih stroškov, ki so spremljajoči faktor rednega poslovanja.
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Vsebinsko predstavljajo navedena dela dvig plovil, pregled trupov
čolnov, barvanje trupa, pregled električnih omrežij in druga
servisna opravila na pogonskih motorjih. Sredstva potrebna za
zavarovanje čolnov znašajo 510.000,00 SIT.

4.200.000,00 SIT - od tega :
- za plačila opravljenih del po pogodbi sredstva v višini 1.100.00,00
SIT;
- za najemnine znesek v višini 900.000,00 SIT;
- za druge neproizvodne storitve v višini 2.200.000,00 SIT: od
tega za organizacijo dneva pomorstva v letu 1997 v višini
200.000,00 SIT; za čiščenje poslovnih prostorov (v Kopru, Izoli in
Piranu) znesek v višini 1.300.000,00 SIT; za RTV naročnino
60.000,00 SIT, za mobitel storitve 500.000,00 SIT in za registracijo
službenih vozil 140.000,00 SIT.

Za tiskanje obrazcev, kot so pooblastila, ki si jih pridobijo
pomorščaki na podlagi opravljanja strokovnih izpitov, posebna
pooblastila članov posadke, ladijski dnevniki, strojni dnevniki,
radijski dnevniki, pomorske knjižice, evidenčni listi za čolne,
izkaznice za voditelja čolna in preizkus znanja, računi za OVP,
knjige za popis posadke, knjige o prihodih in odhodih tujih jaht in
čolnov, na postavki MS za pomorski promet znašajo planirana
sredstva 900.000,00 SIT (vse navedene obrazce se zaračunava
strankam in celoten prihodek iz tega naslova se steka v proračun).
Za sodelovanje zunanjih članov v izpitnih komisijah so potrebna
sredstva v višini 170.000,00 SIT.

Za reprezentančne stroške se predvideva znesek v višini
160.000,00 SIT. Za druge materialne odhodke ( kotizacija za
udeležbo na seminarjih, plačila letalskih vozovnic, nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, ... ) se predvideva znesek
sredstev v višini 2.500.000,00 SIT. Za plačila bančnih storitev se
predvideva sredstva v višini 60.000,00 SIT. Stroški storitev za
plačilni promet so predvideni v višini 120.000,00 SIT.

Uprava RS za pomorstvo na podlagi pogodbe z Obalnim
planinskim društvom Koper plačuje mesečno odškodnino za
uporabo in dostop do naprav, katere so postavljene na strehi
Tumove koče na Slavniku. Planirana sredstva za najemnino
znašajo 770.000,00 SIT. Za uniforme zaposlenih pri Upravi RS za
pomorstvo se predvideva sredstva v višini 1.600,000,00 SIT.

Za premije za zavarovanja, in sicer za kolektivno nezgodno
zavarovanje, za zavarovanje avtomobilov ter za strojelomno in
požarno zavarovanje premoženja je namenjen znesek sredstev
v višini 1.900.000,00 SIT.
Sredstva, namenjena za dnevnice za službena potovanja doma
in v tujini naj bi bila zagotovljena v višini 1.400.000,00 SIT.

Plačila storitev
7664-451 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe
10.080.000 SIT

Za druge odhodke, kot so npr. povračila stroškov za uporabo
osebnega avtomobila, za cestnine in podobno so potrebna
sredstva v višini 300.000,00 SIT.

Pravna podlaga za oblikovanje proračunske postavke:
- Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) - (Uradni list SFRJ
št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90);
- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Uradni
listSRS, 17/88);
- Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Uradni list RS št. 28/93) in Odredba o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS št. 19/94;
- Odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike Slovenije
št. 345-22/91 z dne 24. 4. 1991.

Iz te postavke se ne planira nobenih izrednih odhodkov, ki bi
narekovali nepremočrtno planiranje oz. porabo. Gre namreč za
proračunsko postavko, iz katere se krijejo klasični izdatki za
delovanje organa.
Poudariti je potrebno, da je planiranje ne le realno, temveč skrajno
restriktivno zastavljeno in bi zato kakršnokoli zniževanje sredstev
na teji postavki imelo za posledico nemožnost delovanja do konca
proračunskega leta.
3823-409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih

Po Odredbi o vzdrževanju plovnih poti v morju RS (št. 345-22/91,
z dne 24.10.1991), je Uprava RS za pomorstvo zadolžena za
vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v
obalnem morju RS. V 1997 je bila za vzdrževanje objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh v obalnem morju RS
sklenjena pogodba za mesečni znesek vzdrževanja 800.000,00
SIT. Pogodbeni znesek je bil pogojen z višino sredstev, ki so bila
Upravi RS za pomorstvo dodeljena v začasnem financiranju. V
začasnem finaciranju so bila namreč dodeljena sredstva,
sorazmerna zneskom preteklega leta, zato je bilo potrebno skleniti
pogodbo v znesku, ki ni bil povišan že od leta 1994. To je povzročilo
nemalo težav pri dogovoru o izvajanju vzdrževanja objektov za
varnost plovbe z izvajalcem, saj navedeni znesek naj ne bi
pokrival vseh stroškov, ki jih ima izvajalec iz naslova pogodbe, že
v letu 1997 je moč pričakovati zahtevo izvajalca po povišanju
zneska v te namene. Iz navedenih razlogov se predlaga, da se
v drugi polovici '97 zagotovijo sredstva v višini 880.000,00 SIT,
kar bi bilo na leto v poprečju manj od dopustnega odstotka
povišanja plana '97 glede na '96. V kolikor do te zahteve izvajalca
oz. dogovora v teji smeri ne bo prišlo, se bo razlika dodeljenih
sredstev namenila za druge storitve vzdrževanja objektov in
opreme za varnost plovbe.

Opomba:
Združeno v postavko 3363- Materialni stroški.
5556-403 Materialni stroški za pomorski promet
6.900.000 SIT
Poleg klasičnih materialnih stroškov, torej materialnih stroškov
za kritje klasičnih stroškov za delovanje uprave, administrativnih
stroškov, ki jih imajo vsi upravni organi, nastajajo pri delu Uprave
RS za pomorstvo, še specifični materialni stroški, ki izvirajo iz
opravljanja nadzornih in drugih nalog s področja pomorskega
prometa (nadzor in reševanje na morju).
Predvsem v poletnih mesecih, ko se navtični turizem poveča in je
na morju veliko prireditev {jadralne regate, veslaške regate, skuterji
itd.), je poleg rednega nadzora na morju potrebna tudi stalna
prisotnost plovil Uprave RS za pomorstvo, saj je le tako lahko
zagotovljen učinkovit nadzor nad prometom ladij in čolnov, nadzor
nad opravljanjem dejavnosti in prireditev na morju in nad stanjem
objektov za varnost plovbe.
Tako so na tej postavki predvidena sredstva v višini 1.300.000,00
SIT, ki bodo namenjena kritju stroškov goriva in maziva za plovila
uprave. Za kritje stroškov za osebne klice - paginge se predvidva
sredstva v višini 250.000,00 SIT.
Poleg tega, se na postavki predvideva sredstva potrebna za
redno vzdrževanje čolnov, za ostala manjša popravila čolnov,
telekomunikacijskih naprav ter opreme v višini 1.400.000,00 SIT.
19. avgust 1997

Poudariti je treba, da je zagotovitev zadostnih sredstev na tej
postavki absolutno prioritetna. Pravilno delovanje objektov za
varnost plovbe je namreč nujen pogoj za odvijanje pomorskega
prometa. V kolikor svetilniki ne delujejo brezhibno ima to lahko za
posledico prekinitev pomorskega prometa in s tem tudi zaprtje
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pozicijo plovila na področju Sredozemlja izključili, tako, da ta sistem
pri nas ni več uporaben. Vrednost GPS je 250.000,00 SIT.

pristanišča, kar bi se odrazilo v ogromni gospodarski škodi.
Državi se v proračun iz naslova pristojbin za uporabo objektov
za varnost plovbe (plačujejo jo tuje in domače ladje in čolni) vsako
leto steče veliko sredstev. V letu 1996 je bil ta znesek 1.655.340,
96 USD to je 282.235.632,00 SIT, v letu 1997 se predvideva še
najmanj 10% povišanje tega zneska.

V letu 1997 je predvidena nabava opreme za VHF duplexni kanal.
Zaradi implementacije GMDSS in dopolnitev radijskih zvez za
varnost plovbe pri Upravi RS za pomorstvo bi poleg obstoječega
16. kanala (pozivni kanal oz. kanal za komuniciranje v stiski),
kanala 12 (delovni kanal URSP), kanala 70 (digitalni selektivni
poziv), bilo potrebno vzpostaviti vsaj en duplexni kanal, na katerem
bi bila omogočena nemotena zveza v celotnem obalnem morju.
Za normalno oddajanje sporočil za varnost plovbe in vremenskih
podatkov oziroma opozoril o nevihti bi bil potreben duplexni kanal.
Da bi pokrivali celotno obalno morje, bi VHF oddajnik vgradili na
Slavnik zraven obstoječih oddajnikov in z linkom povezali z URSP
v Kopru. Obstoječe naprave so znamke MOTOROLA in zaradi
poenotenja naprav bi bila priporočljiva nabava naprav istega
proizvajalca. Potrebni napravi sta dve UHF repetitorski postaji za
povezavo Koper - Slavnik s pripadajočimi antenami in ena
duplexna VHF postaja s pripadajačo anteno na Slavniku. Cena po
predračunu je 2.200.000 SIT.

Investicije in investicijsko vzdrževanje
3826-478 Objekti in naprave za varnost v pomorskem
prometu
Opomba:
Združeno v postavko 6256- investicije v pristaniško infrastrukturo
in varnost plovbe.
3830-474 Oprema za varnost pomorskega prometa
3.500.000 SIT
Pravna podlaga za oblikovanje proračunske postavke:
- Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) - (Uradni list SFRJ
št. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90);
- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Uradni
listSRS št. 17/88);
- Pravilnik o redu v lukah in drugih delih obalnega morja (Uradni
list SRS št. 7/77, 21/78, 29/86 in 16/94);
- Pomorske konvencije: SOLAS, STCW, MARPOL in druge.

V letu 1997 je nujna nabava nove radijske opreme za izpostavo v
Piranu, saj bi bilo popravilo obstoječe opreme neracionalno.
Predvidena sredstva znašajo 120.000,00 SIT.
Za čoln KP-10 se predvideva nabava dveh mobilnih telefonov za
nadzorno službo v oddelku za pomorski promet ter oprema za
vgraditev mobilnih telefonov na čoln (cena 400.000,00 SIT) ter
nabava kompasov za plovili IZ-1 in PI-1 v skupnem znesku
50.000,00 SIT.

V letu 1997 je predvidena nabava GPS (satelitski sistem določanja
pozicije) za čoln KP-10. Naprava je potrebna za določitev pozicije
čolna. Dosedanji sistem določanja pozicije čolna je bil elektronski,
in sicer LORAN, ki pa ne deluje več, ker so nekatere postaje, ki
oddajajo signale, na podlagi katerih sprejemnik na čolnu določi

6256-474 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost
plovbe
61.750.000 SIT

Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke:
• Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) - (Uradni list SFRJ št. 22/77, 13/82, 30/85 80/89 in
29/90);
• Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Uradni list SRS št. 17/88);
• Pomorske konvencije: SOLAS, STCW, MARPOL in druge;
• Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97);
• Odredba o vzdrževanju plovnih poti v moqu Republike Slovenije št. 345-22/91 z dne 24.2.1991);
• Resolucija o pomorski usmeritvi RS v povezavi s sklepom Vlade RS št. 340-04/93-2/15-8 z dne
16.6.1995, v katerem je podana tako vsebinska kot količinska usmeritev za načrtovanje proračunske
postavke;
• Sklep Vlade RS št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o obsegu državnega premoženja v družbenem
podjetju Luka Koper;
• Sklep Vlade RS št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o vložitvi sredstev, ki jih je RS z zgoraj citiranim
sklepom pridobila ter o predhodni izločitvi določenih delov premoženja;
• Določila Statuta Luke Koper d.d., ki se nanašajo na dobiček, ki pripada državi iz naslova lastništva
delnic;
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Dolgoročni plan SIS za železniški in luški promet SR Slovenije do leta 2000 (Uradni list SRS št. 34/87);
Lokacijska dokumentacija "Bazen HI", januar 1974;
Projekt za izvedbo "Bazen Dl", januar 1974;
Projekt "Izdelava predobremenitve pomola HI" - predhodna dela za geomehanske raziskave - projekt
za priglasitev del, november 1989;
Študija "Opredelitev infrastrukture v Luki Koper" št. 1238, ki jo je izdelal Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana v letu 1993;
Študija "Strategija razvoja Luke Koper", ki jo je izdelal Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane v letu
1994;
Program izgradnje pomola EH, januar 1990;
Ureditveni načrt "Pomol HI", ki gaje izdelal Investbiro Koper pod št. projekta 93-32 in kateri je bil
sprejet z odlokom o ureditvenem načrtu Mestne občine Koper 29.6.1995 (uradne objave št. 14, z dne
18.7.1995);

Predlog za leti 1997 in 1998

2413 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZRAČNO
PLOVBO

S Sklepom št.340-04/93-2/15-8 z dne 16.6.1995 je Vlada RS
sprejela načelno usmeritev, da se zbrana sredstva iz dividend
prednostnih participativnih delnic RS v Luki Koper d.d. namenijo
za uresničevanje določil resolucije o pomorski usmeritvi RS ter,
da Vlada RS višino in namen teh sredstev predlaga z vsakoletnim
proračunom. Na podlagi tega sklepa je bila v proračun 1996 pri
Upravi RS za pomorstvo vnešena proračunska postavka
Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. Namen
oz. obrazložitev sredstev na tej postavki, je bil poglabljanje III
bazena, nabava reševalnega čolna in sofinanciranje GMDSS.
Zaradi bistvenega znižanja planiranih sredstev na postavki z
rebalansom se je v 1996 iz sredstev na tej postavki izvedlo le del
ene investicije, to je ena faza poglabljanja III bazena v vrednosti
18.000.000,00 SIT.

Pravna podlaga pri planiranju proračunskih postavk za Upravo
RS za zračno plovbo:
- Zakon o zračni plovbi;
- Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (t. i. čikaška
konvencija);
- Mednarodna konvencija Eurocontrol o sodelovanju za varnost
zračne plovbe.
Uprava RS za zračno plovbo je na podlagi Zakona o zračni plovbi
in Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (ter aneksov na
njeni osnovi) dolžna zagotavljati in opravljati nemoten in varen
pretok zračnega prometa. V zvezi s tem mora zagotavljati ustrezno
vzdrževanje vseh sistemov in naprav v predpisanih tolerancah,
ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa (določa jih
mednarodna organizacija za civilno letalstvo). Poleg tega mora
Uprava RS za zračno plovbo načrtovati in izvajati zamenjavo
sistemov in naprav ter ustrezne nadgradnje. V tem kontekstu
mora Uprava RS za zračno plovbo upoštevati tudi priporočila in
standarde EUROCONTROL-a.

Republiki Sloveniji je iz naslova lastništva delnic v Luki Koper d.d.
za leta 1993, 1994 in 1995 letu pripadla dividenda v višini
549.591.000,00 SIT, kar je predstavljalo prihodek proračuna v
1996 letu. Sredstva bodo državi pripadla iz naslova lastništva
delnic v Luki Koper d.d. v 1997 letu, in sicer v višini cca. 195 mio
SIT.

Republika Slovenija, kot podpisnica Mednarodne konvencije
Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe, sodeluje v
evropskem projektu harmonizacije in integracije sistemov za
vodenje zračnega prometa (t. i. "EATCHIP" program - European
Air Traffic Control Harmonisation and Integration Programme).
Na osnovi programa EATCHIP je za vsako državo izdelan
podrobnejši program t. i. Program zbliževanja in izvajanja za
Republiko Slovenijo (Convergence and implementation programme - CIP).Ta dokument določa naloge, ki jih mora posamezna
država izpolniti v dogovorjenih rokih in v povezavi s sosednjimi
državami.

Skladno z zgoraj navedenim vladnim sklepom se predlaga, da se
tudi v letu 1997 v proračunu namenijo sredstva dividend za
investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe, večino
za poglabljanje III bazena v koprskem pristanišču.
Glede na zgoraj navedeno se predlaga, da se sredstva v višini
711.441.000,00 SIT v letu 1997 in 1998 namenijo za investicije v
poglabljanje bazena III ter, da razporeditev sredstev med letoma
1997 in 1998 predlaga Vlada RS skladno z uvodoma citiranim
sklepom. Iz navedenih razlogov smo za leti 1997 in 1998 podali
skupni predlog potrebnih sredstev.
19. avgust 1997
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letu 1996 je bila podpisana pogodba s podjetjem SIEMENS iz
Nemčije) kar znaša za plačilo v letu 1997 1.439.475,00 DEM.
Prav tako je bila v letu 1996 podpisana pogodba in pridobljeno
soglasje Ministrstva za finance za podaljšanje garancije za radar
dolgega dosega s podjetjem SIEMENS z zapadlostjo plačil v letu
1997 v znesku 232.000,00 DEM.

Uprava RS za zračno plovbo v letu 1997 in 1998 načrtuje na
področju investicij le del najnujnejših sprememb na sistemih za
vodenje zračnega prometa in nabav opreme, ki jih narekuje
operativno delo in evropski projekt harmonizacije in integracije
sistemov za vodenje zračnega prometa EATCHIP.
Materialni in druai stroški
3421-403 Materialni stroški

V letu 1993 je bil sklenjen z avstrijsko agencijo za vodenje
zračnega prometa sporazum za pridobivanje podatkov z radarja
Koralpe, vsako leto pa se sklene dodatek k sporazumu, ki določa
višino stroškov za posamezno leto. V letu 1997 bodo ti stroški
znašali cca 40.000.000,00 SIT. Ta strošek kompenzira potrebo
po nakupu drugega radarja dolgega dosega, ker s kombinacijo
radarskih podatkov (enega slovenskega in enega avstrijskega
radarja) dosežemo priporočeni Eurocontrolov standard za
radarsko vodenje letal.

11.000.000 SIT

Ta postavka zajema stroške delovanja uprave brez sektorja za
vodenje zračnega prometa. V tem okviru so zajeti stroški delovanja
oddelka za plovnost letal, komisij za raziskovanje letalskih nesreč
in nezgod in zagotavljanje ter vzdrževanje ustreznih pilotskih
licenc, ki so nujno potrebne za izvajanje testnih letov letal pred
izdajo spričevala o plovnosti letala ter prisotnost na izpitih
letalskega osebja. V registru letal je trenutno registriranih 400
zrakoplovov in 130 motornih zmajev. Poleg tega se letno vpiše v
register povprečno 50 novih zrakoplovov. Strokovnjaki s tega
področja morajo torej letno opraviti najmanj 580 pregledov
zrakoplovov na območju Republike Slovenije. V registru letalskega
osebja pa je vpisanih 2400 različnih dovoljenj za letalsko osebje.
Zaradi pridobivanja novih pooblastil je potrebno letno opraviti
približno 500 izpitov. Torej je letno potrebno opraviti oz. rešiti 1725
vlog za podaljševanje in nova dovoljenja. Vsa ta opravila se izvajajo
na območju celotne Republike Slovenije. Izpitne komisije so
sestavljene iz treh oz. petih članov.
Materialne stroške je potrebno voditi ločeno zaradi izračuna enote
storitve kontrole letenja, ki se zaračunava na podlagi Uredbe o
pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole letenja.

5220-409 šolanje strokovnega osebja kontrole letenja
75.000.000 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 letalstva (ICAO). Šolanje strokovnega osebja je potrebno
zagotavljati na podlagi Zakona o zračni plovbi. Za poklice v
navigacijskih službah zračnega prometa ni rednih šol.
S šolanjem in zaposlovanjem novih strokovnih delavcev mora
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo zagotoviti:
delovanje območnega kontrolnega centra 24 ur/7 dni v tednu
(štirje sektorji), 24-urno odprtost letališča Ljubljana in 12-urno
dnevno odprtost terminalne (letališke) kontrole zračnega prometa
Maribor in Portorož.

3745-409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
5.600.000 SIT
Ta postavka zajema vse stroške sodelovanja in dela Uprave
Republike Slovenije za zračno plovbo v mednarodnih
organizacijah civilnega letalstva, kot so Mednarodna organizacija
za civilno letalstvo - ICAO, Evropska konferenca civilnega letalstva
- ECAC, Združenje letalskih oblasti - JAA, Evropska organizacija
za varnost zračne plovbe - Eurocontrol in druge, razen članarine
v omenjenih organizacijah, ki je zajeta v svoji proračunski postavki.
Predvidoma bodo predstavniki Uprave RS za zračno plovbo v
letu 1997 sodelovali na: šestih sestankih glavnih direktorjev
(ECAC, ICAO in EUROCONTROL) in desetih sestankih delovnih
skupin ECAC-a in ICAO-ja. To pomeni okrog 35 dni službenih
potovanji predvsem v Parizu, Bruslju, Amsterdamu in
Luksembourgu.

Po izračunih glede na sedanji obseg zračnega prometa, števila
registriranih letal in strokovnega letalskega osebja, ter
opremljenosti kontrolnih centrov in razporeditve radionavigacijskih,
telekomunikacijskih, radarskih in računalniških naprav, je potrebno
za opravljanje teh nalog zagotoviti v letu 1997 8 kontrolorjev
zračnega prometa, 10 delavcev v tehničnih službah in 4 v službah
letalskih informacij.
V glavnem se šolanje osebja za vodenje zračnega prometa izvaja
v tujini. Tehnično osebje se šola večinoma pri proizvajalcih
sistemov in naprav (Frequentis, ALCATEL, SIEMENS,
FERNAU,...), kontrolorji letenja in sodelavci za letalske informacije
pa se šolajo v mednarodnih institucijah EUROCONTROL-a v
Luksemburgu in v Angliji.

3815 - 403 Materialni stroški vodenja zračnega prometa
375.000.000 SIT

V preteklih letih je bilo 30 % stroškov šolanja strokovnega osebja
plačano iz proračuna Republike Slovenije, 70 % pa iz programa
PHARE, ki ga za to vejo prometa vodi Eurocontrol. PHARE program je v letu 1996 prenehal šolati letalsko strokovno osebje oz.
zagotavlja sredstva v omejenem obsegu. Zaradi tega je potrebno
zagotoviti tudi v letu 1997 in 1998 sredstva v proračunu Republike
Slovenije.

Ta postavka zajema vse stroške vodenja zračnega prometa in v
zvezi z vodenjem zračnega prometa. Povprečni mesečni stroški
v letu 1996 so znašali 16.000.000 SIT, brez umerjanja
radionavigacijskih naprav in stroškov izmenjave radarskih
podatkov ter pogodbe o vzdrževanju programske opreme sistema
za vodenje zračnega prometa. Materialni stroški vodenja
zračnega prometa zajemajo: porabo električne- energije, najema
zakupljenih in javnih telekomunikacijskih vodov, poraba goriva in
maziva za vozila ter agregate, dnevnice in potni stroški,
zavarovanje objektov in opreme, najemnina prostorov, najem vozil,
redno vzdrževanje, komunalne storitve (čiščenje prostorov,
ogrevanje, kanalizacija,...), fizično varovanje objektov, strokovna
literatura, reprezentančni stroški, pisarniški material vključno s
fax papirjem in "strip" papirem, drugi materialni stroški (zdravniški
pregledi kontrolorjev letenja in tehničnega osebja, provizije in
bančne storitve,...). Letalsko umerjanje radionavigacijskih sredstev
znaša letno približno 24.000.000,00 SIT. Stroški vzdrževanja
programske opreme sistema za vodenje zračnega prometa (v
poročevalec, št. 42

7738-409 Usposabljanje let. in drugega osebja
14.000.000 SIT
Izšolati in stalno izobraževati je potrebno tudi ustrezne
strokovnjake na področju plovnosti letal in letalskega osebja, ki
mora biti zagotovljeno na podlagi polnopravnega članstva v
mednarodnegem združenju letalskih oblasti (JAA) in v skladu z
Zakonom o zračni plovbi. Večinoma se izobraževanje omenjenega
osebja odvija v Amsterdamu in Parizu (direkcija JAA, Amsterdam in Flight Sefety Organisation, Pariz) ter v Oklahomi pri
ameriški upravi za zračno plovbo (FAA). V letu 1997 in 1998 je
potrebno na tem področju izšolati vsaj sedem strokovnjakov.
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radarskih in radijskih ojačevalcev ter podobnih modulov. Nabava
rezervnih modulov in opreme je nujna zaradi nemotenega
opravljanja vzdrževanja naprav in sistemov, ki mora biti v skladu
z Zakonom o zračni plovbi.

7739-409 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa
15.000.000 SIT
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo mora na podlagi
Zakona o zračni plovbi zagotavljati varnost in rednost zračnega
prometa v Republiki Sloveniji. V okviru te postavke se bodo
zagotavljala tudi potrebna sredstva za zagotavljanje alternacije
letališču Ljubljana.

Tako se v letu 1997 predvideva nabava minimalnih količin rezervnih
modulov in opreme za posamezne segmente sistema za vodenje
zračnega prometa. Proračunska postavka je v letu 1997 znižana,
saj so dobavni roki za določene sisteme precej dolgi (6-12
mesecev) tako, da ne bi bila možna realizacija nabave določenih
rezervnih delov v času začasnega financiranja. Glede na to, da v
letu 1997 ne bo zagotovljena zadostna minimalna količina
rezervnih delov se bo v letu 1998 nadaljevalo z nabavo rezervnih
modulov in opreme za naslednje sisteme in naprave: rezervni
moduli za priletni radar, rezervni moduli in oprema za AĐP/MMI,
rezervna oprema za AFTN, rezervni moduli za radionavigacijska
sredstva, rezervni moduli za VCS in rezervna oprema za VHF. Z
nakupom navedenih modulov bo skrajšan čas odpravljanja napak.
Cilj Uprave RS za zračno plovbo je, da v naslednjih treh letih
doseže založenost z rezervnimi moduli in opremo, ki bo
zagotavljala, da izpadi posameznih sistemov ne bodo daljši od 30
minut. S tem še ne' bodo doseženi priporočeni mednarodni
standardi.

1577-409 Izdelava študije za medn. center KL in izdelava
drugih študij
10.000.000 SIT
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo se je v letu 1993
vključila v mednarodni projekt izgradnje srednjeevropskega centra za vodenje zračnega prometa. V omenjeni projekt je poleg
mednarodnih organizacij ICAO in EUROCONTROL vključenih
še sedem držav. Vse sodelujoče države imajo nalogo izdelati
naslednje študije: študija o najprimernejši lokaciji centra, študija o
stroških, ki jih bo posamezna država imela, prometno tehnološka
študija o izboljšanju pretoka prometa,...
Poleg tega se bodo v okviru te postavke izdelale tudi druge študije,
ki so neposredno povezane z uvajanjem novih standardov in
tehnologij. Vključevanje Republike Slovenije v EU pa pomeni tudi
prilagajanje letalske regulative.

7740-478 Adaptacija objektov Portorož

Investicija predvideva sanacijo zamakanja oz. prodiranja vode v
tehnično sobo letališke kontrole letenja Portorož. V okviru te
investicijske postavke se bo pričelo tudi z adaptacijskimi deli na
objektu NDB Portorož in sanacijo prezračevanja sobe za počitek
kontrolnega stolpa.

Investicije in investicijsko vzdrževanje
6261-478 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole
letenja Maribor
8.688.000 SIT

1578-478 Obnova vzletno-pristajalne steze in maneverskih
površin letališča Maribor ter ostale opreme 20.000.000 SIT
predobremenitev 1998
180.000.000 SIT

Investicija je potrebna za dokončanje opremljanja in posodobitve
vodenja zračnega prometa, zagotavljanja varnosti v zračnem
prometu in delovnih pogojev kontrolorjev letenja ter drugega
strokovnega osebja kontrole letenja v terminalni kontroli letenja
Maribor. Tako bo v letu 1997 dokončana rekonstrukcija
kontrolnega stolpa, ki se je začela v letu 1994. Poleg tega pa se
bo pričelo z obnovo prostorov urada letalskih informacij ARO, ki
spada v sklop letališke kontrole letenja Maribor in z nabavo
najnujnejše funkcionalne opreme za delo urada ARO.

Glede na sklep Vlade RS št. 340-05/97-3 z dne 27.03.1997 in
glede na naloge, ki jih je s tem prevzelo MPZ, se bo vloga letališča
Maribor spremenila. Letališče Maribor bo poleg rednih letalsko
transportnih aktivnosti zagotavljalo tudi alternacijo letališču
Ljubljana. Zaradi tega pa morajo biti izpolnjeni osnovni pogoji
zagotavljanja varnosti zračnega prometa. Glede na stanje vzletnopristajalne steze in maneverskih površin ter ostale opreme
(rentgenski aparati za pregled opreme, oprema za gašenje,...) je
potrebno v letu 1997 pričeti s sanacijo vzletno pristajalne steze in
maneverskih površin ter z nabavo najnujnejše opreme, če
omenjena dela ne bodo končana do leta 1999, bo potrebno
letališče zaradi varnostnih vzrokov zapreti

6262-478 Ureditev in posodobitve kontrolnega stolpa na
letališču Ljubljana
6.252.000 SIT
Investicija predvideva najnujnejša adaptacijska dela urada letalskih
informacij letališke kontrole letenja Ljubljana. V okviru adaptacijskih
del so zajete tudi nujne elektroenergetske povezave z obstoječim
sistemom neprekinjenega napajanja in telekomunikacijske
povezave s kontrolnim stolpom ter ostalimi enotami sistema za
vodenje zračnega prometa. Poleg tega bo potrebna nabava
ustrezne funkcionalne opreme za prostore ARO. V okviru te
postavke se predvideva tudi dokončanje obnove strelovodnih
inštalacij in dodatnih namestitev prenapetostnih zaščit.
AERODROM Ljubljana sočasno obnavlja prostore LOADSHEETa in METEO službe. Tako smo s tega stališča soinvestitorji
izgradnje ARO prostorov v smislu zagotavljanja potrebne opreme
in povezav.
6265-478 Rezervni moduli in oprema

5604-471 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega
prometa
60.376.000 SIT
Za tekoče in kvalitetno vzdrževanje ter umerjanje naprav za
vodenje zračnega prometa je potrebno nabaviti dodatno merilno
operno. Višja stopnja odkrivanja in odpravljanja napak zmanjšuje
čas odpravljanja napak in znižuje stroške pošiljanja modulov na
popravilo k proizvajalcem. V letu 1997 bo Uprava Republike
Slovenije za zračno plovbo nabavila potrebno opremo za merjenje
in analiziranje radarskih podatkov RASS - C, v letu 1998 pa
nadaljevala z nabavo opreme za merjenje in analiziranje radarskih
podatkov RASS - S. Glede na to, da je Uprava RS za zračno
plovbo član mednarodne organizacije EUROCONTROL, bodo
programsko opremo lahko koristili brezplačno.

19.584.000 SIT

Glede na to, da gre za rezervne dele in module velike nabavne
vrednosti, ki se skladiščijo in ob napakah menjajo ter pošiljajo na
popravila k proizvajalcu, je smotrno nabave novih delov in
modulov voditi kot posebno investicijo. Gre predvsem za nabavo
rezervnih ekranov in računalniških delovnih postaj, izhodnih
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6.600.000 SIT

Poleg tega je potrebno v skladu s mednarodnimi standardi in
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v urbanem okolju, je potrebno zagotoviti dodatno protihrupno
zaščito diesel-električnega agregata. Poleg tega pa je v okviru te
postavke potrebno izvesti razširitve elektroenergetskega in dela
telekomunikacijskega internega omrežja.

predpisi zagotavljati tudi najnovejše standarde na področju
govornih komunikacij in na področju prenosa radarskih podatkov.
Tako bo potrebno v letu 1997 pričeti z nadaljevanjem nadgradnje
sistema RMCDE (sistem za konverzijo in distribucijo radarskih
podatkov) in z uvajanjem novih standardov na področju govornih
komunikacij (uvajanje digitalne tehnologije in prenosa signalov,
8,33KHz frekvenčni razmak pri oddajno-sprejemnih postajah,...).
Potrebno pa bo začeti tudi z zamenjavo nekaterih radionavigacijskih sredstev, saj so nekatera že stara preko trideset let (NDB
MG, NBD ILB), nekatera pa preko petnajst let (VOR/DME ILB,
NDB PZ, NDB DOL, NDB MR,...). Glede na starost opreme bomo
pričteli z pospešeno zamenjavo nekaterih radionavigacijskih in
telekomunikacijskih sistemov in naprav v letu 1998. Poleg tega pa
se zaradi dotrajanosti antenskega sistema instrumentalnega
pristajalnega sistema ILS na letališču Maribor v letu 1998 načrtuje
zamenjava le tega.

PROJEKT RADAR DOLGEGA DOSEGA
(proračunske postavke: 6268, 6269, 6270, 6257, 6258, 6259,
6780)
6268-471 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne poti
0 SIT
6269-471 Radarska kupola za radar dolgega dosega
0 SIT
6270-471 Dizelelektrična postaja s sistemom za neprekinjeno napajanje radarja dolgega dosega
25.461.000 SIT

6263-471 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za
radionavigacijske naprave
5.538.000 SIT

Glede na začasno zaustavitev projekta postavitve radarja dolgega
dosega se v letu 1997 ne predvideva aktivnosti v zvezi z montažo
radarja dolgega dosega. V okviru postavke 6270 se predvideva
začetek nabave sistemov za neprekinjeno napajanje radarja
dolgega dosega.

V skladu z Zakonom o zračni plovbi in podzakonskimi akti je
potrebno na vseh objektih kontrole letenja zagotoviti rezervno
napajanje električne energije. Zaradi dotrajanosti in neustreznosti
obstoječih sistemov napajanja je potrebna zamenjava dizelektričnih agregatov na nekaterih objektov radionavigacijskih
naprav. Poleg tega je potrebno na vseh objektih inštalirati ustrezne
sisteme prenapetostne zaščite in strelovodne inštalacije. Poleg
tega je zaradi dotrajanosti nujno potrebna zamenjava klimatizacijske naprave v Centru za vodenje zračnega prometa.

6257-471 Izgradnja objekta za radar d. d. z infrastrukturo
2.690.000 SIT
6258-471 Izgradnja ceste do lokacije radarja dolgega dosega
0 SIT

Tako se bo v letu 1997 in letu 1998 nadaljevalo s projektom
obnove strelovodnih inštalacij in prenapetostnih zaščit na
posameznih objektih.

6259-471 Nabava in postavitev energetskih in telekomunikacijskih vodov do lokacije radarja dolgega dosega
0 SIT

6266-471 Nadgradnja in nakup programske opreme za ANS
51.293.000 SIT

Zaradi začasne zaustavitve projekta postavitve radarja dolgega
dosega se v letu 1997 načrtuje poravnava dela tekočih obveznosti
iz pogodb, ki so bile sklenjene že pred začasno zaustavitvijo
projekta (LUZ, VGI).

Po večletnih testiranjih so začeli proizvajalci programske opreme
za vodenje zračnega prometa (na osnovi priporočenih specifikacij
Eurocontrol-a) nuditi različne programske pakete, ki opozarjajo
kontrolorje letenja na nevarna medsebojna približevanja letal ter
letal in ovir na zemlji. Povečanje zračnega prometa zahteva hitrejšo
izmenjavo različnih podatkov o letalih med kontrolnimi centri za
vodenje zračnega prometa. Eurocontrolov eksperimentalni center
je razvil nov sistem prikazovanja podatkov za kontrolorje letenja.
Sistem je že prestal prve teste v dejanskem zračnem prometu.
Vsi navedeni programi so izdelani za neko hipotetično obliko
zračnega prostora in reliefa. Zaradi tega je vse take programske
pakete potrebno prilagoditi konkretni obliki zračnega prostora
(državnim mejam in sektorizaciji zračnega prostora) in reliefa in
vgraditi v obstoječo programsko opremo. Poleg tega bomo v letu
1997 pričeli z naslednjo fazo nadgradnje računalniško
informacijskega sistema ADP/MMI v Centru za vodenje zračnega
prometa (2Kx2K monitorji, STCA, MSAW, podat. Povezave s
lokalnimi enotami na letališčih,...).

6780-471 Oprema za tehnično varovanje in kontrola vstopa
v objekt radarja d. d.
8.200.000 SIT
Ne glede na začasno zaustavitev projekta postavitve radarja se
v letu 1997 načrtuje začetek aktivnosti na področju tehničnega
varovanja radarja dolgega dosega.
PROJEKT Kategorija III na letališču Ljubljana
(proračunske postavke 6271, 6272, 6778)
6271-471 ILS kat III - elektronska oprema

6272-471 ILS kat III - gradb. in inštal. dela na letališču
Ljubljana
0 SIT
6778-471 Operativno uvajanje kategorije III na letal. LJ
6.829.000 SIT

Zaradi uvajanja novih funkcij in nadgradnje sistema ADP/MMI je
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo v letu 1996
podpisala pogodbo s podjetjem SIEMENS iz Nemčije. Omenjena
pogodba v celoti ne bo realizirana v letu 1996, ampak se bo
nadaljevala v letu 1997 in letu 1998. V skladu s prej omenjenim
Eurocontrolovim programom CIP bo treba tudi v letu 1997 in 1998
dokončati z nadgradnjo nekaterih funkcij sistema za vodenje
zračnega prometa.

Investicija je nadaljevanje investicije iz leta 1994. Po vključitvi v
uporabo novega ILS sistema se je povečala zanesljivost in
uporabnost letališča Ljubljana v slabih meteoroloških pogojih. V
prvi polovici leta 1997 je potrebno zagotoviti in preiskusiti vse
pogoje tako glede zanesljivosti kot tudi celovitosti vseh sistemov
za letalske operacije v pogojih kategorije IIIB.
Tehnični sistemi za instrumentalno pristajanje so bili montirani in
umerjeni v letu 1996, v letu 1997 pa je nujno potrebno zaključiti z
izdelavo ustreznih predpisov in navodil ter objaviti predpise o
pravilni uporabi sistemov in predpise o ravnanju posameznih služb
v pogojih kategorije IIIB.

6267-471 Dokončanje energetske postaje v Območni kontroli
letenja Ljubljana
7.000.000 SIT
Glede na to, da se nahaja Center za vodenje zračnega prometa
poročevalec, št. 42
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6779-471 Oprema za tehnično varovanje naprav in objektov
kontrole letenja
7.707.000 SIT

opreme. Permanentna nujnost po pridobivanju novih strokovnih
informacij in znanj s področja telekomunikacij in njihovega
dopolnjevanja, tako doma kot v tujini, pogojuje tudi večje dohodke
za te namene.

V skladu z Zakonom o zračni plovbi in Zakonom o zasebnem
varovanju ter o obveznem organiziranju službe varovanja je
potrebno zagotoviti varovanje naprav in objektov kontrole letenja.
Investicija je potrebna zaradi saniranja prevzetega stanja. V letu
1997 se bo tako začelo s projektom tehničnega zavarovanja
objektov Dolsko, Mengeš, Portorož in Maribor ter nadgradnje
sistema centra za vodenje zračnega prometa.

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 1997 se je v skladu z
izhodišči za pripravo državnega proračuna za leto 1997
upoštevalo:
- doseženo realizacijo v prvih šestih mesecih letošnjega leta,
predvidene odhodke do konca septembra 1997, ki izhajajo iz
uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna RS za Upravo
RS za telekomunikacije;
- v globalu 9% letno rast cen v primerjavi z letom 1996.

1579 - 471 Nabava opreme za letalsko umerjanje
50.000.000 SIT

Velik obseg in intenzivnost dela se v okviru materialnih stroškov
upošteva pri odhodkih za službena potovanja.

V skladu z Zakonom o zračni plovbi in na podlagi mednarodnih
standardov in priporočil je potrebno periodično izvajati letalska
umerjanja vseh radionavigacijskih sredstev, posebej pa še
instrumentalni pristajalni sistem. Za izvajanje letalskih umerjanj
mora Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo letno zagotoviti
cca 24.000.000 SIT, kajti ta umerjanja trenutno lahko opravljajo
samo tuji izvajalci. Po izvedeni analizi se bo strošek investicij
povrnil v cca 4 letih. S tem bi na tem področju postali popolnoma
neodvisni od tujih izvajalcev (dogovarjanje o terminih je zelo
težko), hrati pa bi omenjene usluge ponujali tudi drugim državam.
2567-471 Nabava rentgenskih aparatov

Trend povečanega obsega rednih in izrednih nalog se bo
nadaljeval, kar je povezano z novim vzpostavljanjem sistema
zvez in odpravljanjem omejitev pri telekomunikacijskih napravah,
s pripravljanjem predpisov, ki jih je potrebno še izdati po določilih
predloga zakona o telekomunikacijah, reševanjem zadev v zvezi
s telekomunikacijskimi napravami ter povečevanjem oz.
intenziviranjem nadzora in kvalitete tega nad uporabo
frekvenčnega prostora v državi.

54.740.000 SIT
Reševanje vseh teh zadev pa bo tudi v naslednjih dveh letih
narekovalo potrebo po večjem kontrolno merilnem delovanju na
različnih lokacijah Republike Slovenije, po pogostem sodelovanju
v raznih delovnih skupinah in komisijah doma ter delovnih skupinah
in raznih strokovnih konferencah in obiskih v državah, s katerimi
sodelujemo v mednarodnih organizacijah s področja telekomunikacij (UIT, CCIR, IFRB, ETSI, GSMo, CEPT...).
Omeniti je potrebno, da bodo sredstva za materialne stroške v
planirani višini zadostovala le za pokrivanje rednih izdatkov
povezanih z delom uprave, torej le v primeru, da Uprava RS za
telekomunikacije ne bo obremenjena z večjimi izrednimi plačili ali
večjimi stalnimi plačili, kot so plačila najemnine in obratovalnih
stroškov za najete poslovne prostore na Kotnikovi 19a, ki jih
sedaj na podlagi dogovora med Ministrstvom za promet in zveze
ter Upravo RS za zračno plovbo, poravnava Uprava RS za
zračno plovbo. V primeru, da bi te stroške morala poravnati Uprava
RS za telekomunikacije (na podlagi "Dogovora o urejanju skupnih
zadev" z dne 7.6.1995), bi bilo potrebno za njihovo pokritje
zagotoviti v letu 1997 dodatnih 12.408.000 SIT na postavki
materialnih odhodkov (Op.:Stroški najemnine poslovnih prostorov
so izračunani po kvadraturi poslovnih prostorov, ki jih uporablja
naša uprava na Kotnikovi 19a, na podlagi sklenjene najemne
pogodbe z dne 15.5.1996 med Upravo RS za telekomunikacije,
Upravo RS za zračno plovbo in podjetjem Valkarton o najemu
poslovnih prostorov v poslovni stavbi na Kotnikovi 19a ter
dogovora o urejanju skupnih zadev med Upravo RS za
telekomunikacije in Upravo RS za zračno plovbo sklenjenega
dne 7.6.1995).

V skladu z mednarodnimi priporočili in standardi je potrebno na
posameznem letališču zagotavljati predpisan nivo varnosti. Glede
na pripombe nekaterih držav glede nivoja varnosti na letališču
Brnik je potrebno v letu 1997 zagotoviti vsaj tri rentgenske aparate.
Preostali del opreme za varovanje potnikov in prtljage se bo
nabavljal v letu 1998.
2414 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
TELEKOMUNIKACIJE
Materialni in druai stroški
3422-403 Materialni stroški

26.642.000 SIT

Pravna podlaga za oblikovanje proračunske postavke:
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list RS št. 71/94);
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v
Upravi RS za telekomunikacije, št. 810-007/96-2 z dne 11.11.1996.
Ta postavka zajema vse tekoče stroške delovanja uprave. V letu
1997 je potrebno zagotoviti sredstva za kritje vseh rednih
mesečnih obveznosti iz naslova porabljene energije, poštnih in
telekomunikacijskih storitev, komunalnih storitev, dnevnic za
službena potovanja doma in v tujini, materiala, pisarniškega
materiala, strokovne literature, zavarovalnih premij, vzdrževanja
opreme in avtomobilov. Zaradi velikega povečanja strojne in
programske opreme so se povečali stroški vzdrževanja te
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Specifikacija planirane porabe na postavki 3422:
400
4000
4007
401
402
4022
4023
403

Matenal
Pisarniški material
časopisi, strokovna literatura, Ur.l.in podobno
Porabljena energija
Proizvodne storitve
PTT storitve in poštnina
Komunalne storitve
Neproizvodne storitve drugih

5.278.000,00
2.588.000,00
2.690.000,00
1.382.000,00
2.904.000,00
2.779.000,00
125.000,00
2.096.000,00

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

4033
4034
4035
405
408
4083

Pogodbe o delu
Avtorski honorarji
Najemnine in zakupnine, garažnine
Reprezentančni izdatki
Drugi materialni odhodki
Izdatki za sprotne potrebe strok, izobraževanja

190.000,00
1.612.000,00
294.000,00
798.000,00
4.616.000,00
4.616.000,00

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

410
411
413
414
415
418

Plačila za bančne storitve
Plačila za storitve v plačilnem prometu
Zavarovalne premije
Dnevnice za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v tujino
Drugi odhodki

13/000.00
163.000,00
232.000,00
3.368.000,00
3.178.000,00
2.490.000,00

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

telekomunikacijskem področju. Vsako zaostajanje pri spremljanju
te, za državo zelo pomembne dejavnosti pomeni, da ne moremo
slediti razvojnim težnjam, da se prepočasi približujemo in
vključujemo v evropske tokove ter njihova pravila. Tudi članstvo
v mednarodnih organizacijah nas obvezuje, da moramo opravljati
določene naloge in pripravljati strokovna gradiva.

3746-409 Drugi odhodki za delo na drugih področjih
5.793.000 SIT
Pravna podlaga za planiranje proračunske postavke:
- članstvo v CEPT, ITU in GSM in v zvezi s tem izpolnjevanje
mednarodnih obveznosti;
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni
list št. 71/94).

Vse te zadolžitve pa zahtevajo od delavcev uprave tekoče
izobraževanje in pridobivanje znanja, ki se vrši tako s pomočjo
strokovne literature iz mednarodnih organizacij kot tudi na podlagi
sodelovanja in izmenjave izkušenj s temi organizacijami in drugimi
državami.

Ta postavka zajema stroške meddržavnega sodelovanja in
sodelovanja ter dela v mednarodnih organizacijah s področja
telekomunikacij (UIT, CCIR, IFRB, ETSI, GSMo, CEPT) ter plačilo
članarine za GSM-ou v letošnjem letu).

Stroški dela in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter
nabava tuje strokovne literature predstavljajo precejšnje odhodke.
Pri planiranju višine teh sredstev se je uporabilo enak ključ kot pri
izračunu plana materialnih stroškov in sicer šestmesečno
realizacijo, Uredbo o začasnem financiranju za devet mesecev
letošnjega leta, v globalu pa so tudi odhodki za delo na drugih
področjih za letošnje leto povečani le z devetodstotno
revalorizacijsko stopnjo na realiziran obseg sredstev iz leta 1996.

Zaradi približevanja telekomunikacijske regulative, tehnologije in
organizacijskih rešitev evropskim smernicam in ciljem, je potrebno
v letošnjem in tudi v naslednjem letu nadaljevati s prilagajanjem in
posodabljanjem predpisov in planov v tej smeri.
Potrebno je sodelovanje in vključevanje Uprave RS za
telekomunikacije v mednarodne telekomunikacijske in druge
strokovne povezave ter stalno spremljanje dogajanja na
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Investicije in investicijsko vzdrževanje
1603-471 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in
evidenco TK naprav
15.000.000 SIT

Pravna podlaga za planiranje proračunske postavke:
• Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS št. 35/97).
Planirani odhodki za leto 1997:
1. nadaljevanje izgradnje in vzdrževanja enotnega računalniško
podprtega informacijskega sistema Uprave RS za telekomunikacije
(javni razpis RISŽURSTŽ96) in javni razpis RISŽURSTŽ97
11.000.000,00 SIT
2. posodobitev in vzdrževanje SUN delovnih postaj in aplikacije
CCIR
3. uporaba podatkovnih baz mednarodnih telekomunikacijskih
organizacij in širitev lokalne mreže

2.000.000,00 SIT

2.000.000,00 SIT

Prioritetno je potrebno zagotoviti sredstva za nadaljevanje računalniško podprtega informacijskega
sistema, kije bil načrtovan in se je začel v letu 1996 z izvedbo javnega razpisa RISŽURSTŽ96 in za nov
javni razpis RISŽURSTŽ97 v letu 1997. Sredstva so potrebna za dopolnitve:
za prenos obveznosti iz leta 1996 po pogodbi za izvedbo razpisa RISŽURST5.000.000
za izvedbo razpisa R[SžURSTž97
4.000.000
zaradi novih tehnologij in zastaranja stare strojne in programske opreme
1.000.000
zaradi vzdrževanja načrtovanega sistema, ki ne sme presegati 15% pogodbend.000.000
vrednosti obsoječega sistema

planiranje (CCIR) v enotni informacijski sistem naše Uprave, bo
potreben tudi nov strežnik na Unix segmentu tega sistema.
Trenutna okvirna cena je 30.000 USD.
Za učinkovito delo na področju upravljanja frekvenčnega prostora
in dodeljevanja frekvenc je potrebno mednarodno sodelovanje.
Za dostope do podatkov mednarodnih telekomunikacijskih
organizacij je potrebno plačati uporabo dostopa do podatkovnih
baz in ustreznih programov za uporabo teh podatkov.
Za načrtovanje in izdelavo računalniške obdelave nacionalnih
podatkovnih baz z računalniškim programov, ki poteka v okviru
projekta PHARE 9511 NFSM (National Frequency Spectrum
Management) bo prav tako potrebno zagotoviti sredstva.
Za obstoječo računalniško mrežo, ki trenutno zajema 26 PC
delovnih postaj in dva strežnika, je potrebno zagotoviti
vzdrževanje in posodobitev. Z zaposlitvijo novih delavcev bo
potreben nakup novih PC delovnih postaj in licenc za programsko
opremo. V okviru izgradnje informacijskega sistema v povezavi z
kontrolno merilnim sistemom Uprave, bo potreben nakup tako
računalniške strojne kot tudi programske opreme.
Glede na dejstvo, da zaradi pomanjkanja kadrov (porodniški
dopust delavke, ki je na Upravi Republike Slovenije za
telekomunikacije zadolžena za informatiko) ne moremo opraviti
določenih projektov za črpanje sredstev iz obravnavane postavke,
smo bili prisiljeni predlagane proračunske odhodke za I. 1997
skrčiti in tako obseg predvidenih odhodkov za I. 1997 ne dosega
nominalnega obsega iz 1.1996.

Obrazložitev prenosa obveznosti:
Izvajanje razpisanih nalog za enotni računalniško podprti
informacijski sistem Uprave RS za telekomunikacije je bilo
načrtovano v več fazah. Pričetek del je bil oktobra 1996, ostali
računi za naloge iz razpisa se prenesejo na proračun za leto
1997. Prva faza enotnega informacijskega sistema Uprave
Republike Slovenije za telekomunikacije zajema poenotenje baz
na upravi z vzpostavitvijo aplikacijskih programov za njihovo
uporabo. Aplikacijski programi zajemajo izdajanje radijskih
dovoljenj in dovoljenj za priključevanje telekomunikacijske opreme
v javno telekomunikacijsko omrežje. V letošnjem letu se pripravlja
nov razpis, ki naj bi dopolnjeval prejšnjega in nekatere naloge še
razširil, predvsem naj bi zajel tudi pisarniško poslovanje in
predstavitev Uprave Republike Slovenije za telekomunikacije na
internetu.
Nadaljevati je potrebno tudi posodobitev obstoječe računalniške
opreme, ki zajema SUN delovne postaje in je potrebna za
načrtovanje in upravljanje radiofrekvenčnega spektra. V letu 1996
je bila izvedena posodobitev strojne opreme (menjava
procesorjev in diskov na dveh postajah), v naslednjem letu pa bi
bilo potrebno posodobiti programsko opremo. Za obnovitev
pogodbe s podjetjem GisData, ki je potrebna zaradi novih digitalnih
reliefnih zemljevidov in novih verzij programskega paketa Arclnfo,
na katerem temelji nujno potrebna obstoječa aplikacija, je okvirna
cena za namestitev in vzdrževanje, ki zajema tudi prezplačne
nove verzije programske opreme, 500.000 SIT. S posodobitvijo
programske opreme in integracijo aplikacije za frekvenčno
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3818-471 Oprema in montaža kontrolno-merilnega sistema
URST
8.000.000 SIT

komisija za telekomunikacije pri Ministrstvu za promet in zveze
leta 1995 proučila, ocenila in odobrila. V letu 1997 je bila na osnovi
tega projekta izdelana izvedbena varianta, ki upošteva realne
možnosti, ki jih omejujeta zlasti restriktivna kadrovska politika in
spoznanje, da so postopki za pridobivanje lokacij za nadzorno merilne postaje izredno dolgotrajni in ekološko - politično nabiti.

Pravna podlaga za planiranje proračunske postavke:
- Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS št. 35/97).
Z ratifikacijo Mednarodne konvencije za telekomunikacije je
prevzela državna uprava, pristojna za telekomunikacije med
drugim tudi obvezo, da nadzira radijski spekter. Nadzor tega izhaja
tudi iz zahtev Pravilnika o radijskem prodmetu (RR), Zakona o
sistemih zvez in Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev. V skladu s potrebami po nadzoru radijskega spektra,
izhajajočimi iz zgoraj navedenih dokumentov je Uprava Republike
Slovenije za telekomunikacije izdelala "Idejni projekt Radijskega
nadzornega sistema Slovenije". Zadevni projekt je strokovna

1. faza:
Zap.
št.

Pričujoči časovni plan investicij je pripravljen tako, da je v čim višji
meri prilagojen
- tehnologiji dela in širitvi operativne sposobnosti radijske nadzorne
službe pri URST;
-sredstva se glede na 34.člen Zakona o izvrševanju proračuna
RS delijo na tista, ki jih mora načrtovati SSS (Servis skupnih služb
Vlade RS) in na tista, ki morajo biti zagotovljena na postavki 3818
(= "Oprema in montaža kontrolno-merilnega sistema URST').

leto 1997
Plan potrebnih Plan
sredstev pri
potrebnih
SSS:
sredstev
pri URST:

Naloga:

Vključitev lokacije Poljane v prostorski plan RS
Vključitev lokacije Golovec v prostorski plan RS
Vključitev lokacije Jeruzalem v prostorski plan RS
Razpis za izbiro projektantske organizacije za
izdelavo proj.dokum.
Pndobitev soglasij lokalnih skupnosti za lokacijo
Poljane
Pridobitev soglasij lokalnih skupnosti za lokacijo
Golovec
Pndobitev lokacijskega dovoljenja za RNMP-Poljane
Pndobitev lokacijskega dovoljenja za RNMPGolovec
Nakup zemljišča (gradbene parcele) za RNMPPoljane
10
Izdelava projekta za pndobitev gradb. dovoljenja za
RNMP-Poljane
11
Izdelava projekta za pndobitev gradb. dovoljenja za
RNMP-Golovec
12
Razpis za izbiro gradbene organizacije za gradnjo
RNMP-Poljane
1
Gradnja objekta skupaj s komunalnimi pnključki
(l.faza v 1997)
14
Instaliranje avtomatskih RNP št. 1-3 (meni. oprema
že kupljena)
15
Nakup manjših menlnih inštrumentov
SKUPAJ (z dajatvami 8%):
RNMP= obljudena radijska nadzorno-menlna postaja
RNP= avtomatska radijska nadzorna postaja
poročevalec, št. 42
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5.000.000,00

20.000.000,00
7.620.000,00
380.000,00
25.000.000,00 8.000.000,00
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Preostale proste zmogljivosti televizijskega kanala bodo trzene
med ostalimi potencialnimi uporabniki.

V letu 1997 bodo postavljene in funkcionalno usposobljene 3
avtomatske nadzorne postaje na že izbranih lokacijah. Lokacije
so planinske koče, naprave pa so Airma-postaje iz predhodnih
nabav. Pri tem bomo zbirali izkušnje in preverjali uporabnost te
opreme z namenom, da bi v naslednjih proračunskih letih
nadaljevali z izgradnjo mreže avtomatskih postaj tega tipa. Sicer
pa je v letu 1997 težišče na nakupu zemljišča in na začetku
izgradnje obljudene RNMP-Poljane nad Koprom.

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture
RTV Slovenija
146.060.000 SIT
Pravna podlaga za planiranje proračunske postavke:
- Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS 18/94);
- Statut javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS št. 57/95).

7804-471 Najem satelitskega kanala za slovenski program
144.000.000 SIT

Višina sredstev je planirana v skladu z izhodišči za planiranje
proračunskih odhodkov za leto 1997, z upoštevanjem 9% letne
rasti cen v primerjavi z realiziranim obsegom sredstev iz leta
1996 za leto 1997.

Pravna podlaga za planiranje proračunske postavke:
- Sklep Vlade RS št. 340-07/97-2 (N) z dne 27.6.1997.

Planirana sredstva proračuna RS za leto 1997, ki so namenjena
za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
Slovenija, bodo porabljena za :
- sekundarno mrežo za programeTV Slovenija 1 in 2, RA Slovenija
1,2 in 3;
- oddajno mrežo ob meji.

Satelitska distribucija radiotelevizijskih programov je tehnična
izpopolnitev in dopolnitev zemeljske distribucije. Z 24-urnim
zakupom satelitskega kanala na satelitu EUTELSAT bo s
slovenskim televizijskim in radijskim signalom pokrita vsa zahodna
Evropa, tako da bo program dosegljiv izseljencem, zdomcem in
narodnostnim manjšinam. V prvi fazi bo RTV Slovenija oddajala
televizijski signal med 19.00 in 23.00 in radijski signal 24 ur.
Dopolnilno pokrivanje
Lokacija

Oprema

1. Ambrus

infrastruktura
2x 10 W
infrastruktura
2 x 500 W
infrastruktura
2x 10 W
infrastruktura
2x 10 W
infrastruktura
2x 10 W

2. Krkavče
!. Polšnik
4. Socka
5. Vintaijevec

Pokrivanj g
in tehnologija Ambrus, Kal, Kamni vrh
Pnmča vas, Brezovi dol
in tehnologija ob reki Dragonji od
Kožbane do Kaštela
in tehnologija Polšnik, Renke, Tepe
Rozine, Loše, Šumnik
in tehnologija Socka

Vrednost SIT

5.350.000
12.900.000
5.850.000
5.850.000

in tehnologija Vintai]evec, Kot, črni
Potok, Jazbine, Brezje

5.850.000
36.300.000

SKUPAJ za dopolnilno pokrivanje
Oddajna mreža ob meji
Lokacija
1. Beli Križ
2. Beli Križ
j. Beii Križ
4.
5. Sveta Gora
6. Pohorje
7. Lendava
8. Orešje

Oprema

Vrednost SIT

5 kW, TV2 oddajnik, z merilno opremo
5kW, TV1 oddajnik
RA oddajnik za tretji RA program z dodatno opremo
stojala za TV PTV
500W, TV oddajnik za 1. TV program
Obnovitev FM oddajnikov z merilno opremo
lxl00W, 2. Madž.program
2x5W, TVS1, TVS2

109 760.000

SKUPAJ za oddajno mrežo ob meji

146.060 000

SKUPAJ
19. avgust 1997

22.980.000
24.500.000
14.000.000
1.500.000
6.000.000
30.500.000
5.400 000
4.880.000
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7277 Vzdrževanje iri obratovanje omrežja za lokalne in
nekomercialne postaje
29.734.000 SIT

Med investicije in investicijsko vzdrževanje so uvrščeni vsi
odhodki investicijskega značaja, ki zajemajo izdatke za nabavo
novih osnovnih sredstev, za rekonstrukcijo in zamenjavo
obstoječih osnovnih sredstev ter njihovo investicijsko vzdrževanje.

Planirana sredstva proračuna RS za leto 1997 bodo porabljena
za vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne
postaje.

Lokacija

Oprema

Vrednost SIT

2. Plešivec
RA antene, energija
i. Obnova mikrovalovnih zvez centralnih tras, po katerih prenašamo tudi
signal nekomercialnih postaj (oscilatoi]i 8GHz, 4 GHz)
1 Ra Cerkno
zamenjava oddajnika Lajše
zamenjava zvez Cerkno-Lajše
širitev pokrivanja Lajše-Kuk
4. Radio Murski val Murska Sobota
rezervno napajanje - agregat Pečarovci
širitev pokrivanja (nova točka)
zveza Murska Sobota (nova točka)
5. VTV Velenje, oddajnik Laško Maiič
TV PTV, antenski sistem

1.000.000 •.
10.634.1 iO

150.000
600.000
600.000
9.000.000
550.000
600.000
6.750.000

SKUPAJ

29.734.110

SKUPAJ p.p. 7276 in 7277

175.794.110

2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE

Materialni stroški

UVODNA POJASNILA

Zakon o javnih cestah nalaga Direkciji RS za ceste nove
obveznosti (upravljanje in varstvo državnih cest), kar zahteva
večje število zaposlenih in s tem tudi višje materialne stroške
(dnevnice in drugo), tako v zvezi s terenskim delom, kot tudi
izdajanjem najrazličnejših dovoljenj, soglasij, zapor, itd.
Vzpostavljena bo tudi nova služba za "Kolesarske poti", ki bo
morala pripraviti celoten sistem od plana do gospodarjenja z
državnimi kolesarskimi potmi.

Cilji, naloge in obveznosti delovanja Direkcije RS za ceste so
opredeljeni z:
- Zakonom o javnih cestah in podzakonskimi predpisi sprejetih
na njegovi osnovi;
- Zakonom o temeljih varnosti v cestnem prometu in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi;
- Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sprejetih
na njegovi osnovi;
- Zakonom o graditvi objektov;
- Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor;
- Zakonom o železnicah;
- Zakonom o zemljiški knjigi in drugimi zakoni.
- Direkcijo RS za ceste zavezujejo tudi sklepi Državnega zbora
(zelena meja, sprejete obveznosti države v zvezi z najetimi krediti
EBRD, EIB, PHARE).

V skladu s podatki Servisa skupnih služb Vlade RS so na Direkciji
RS za ceste predvideli tudi ustrezno večje stroške tekočega
vzdrževanja nove poslovne stavbe na Tržaški.
Storitve
Pri postavkah, ki niso vezane na nove naloge iz zakona o javnih
cestah, je upoštevano predpisano povečanje za 9%.
Predlog predstavlja še vedno zmanjšanje storitev, predvsem na
postavkah prometne varnosti. Uvedene so nove planske
postavke, ki jih kot obvezno narekuje zakon o javnih cestah,
redni pregledi objektov pa so prenešeni iz materialnih stroškov,
ker tja ne sodijo. Prav tako so uvedene postavke za sofinanciranje
vzdrževanja cestno-železniških nivojskih križanj, saj zadnjih nekaj
let te obveznosti nismo izpolnjevali, zavarovanje opreme cest v

Iz priloženih preglednic in obrazložitev so razvidni predlogi
potrebnih sredstev za plače in materialne stroške Direkcije RS
za ceste s prispevki, storitve v zvezi z vzdrževanjem državnih
cest in vrednosti za investicije in investicijsko vzdrževanje v ceste
in objekte. Predlog Direkcije RS za ceste je izdelan na osnovi
sledečih izhodišč:

poročevalec, št. 42
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primeru neznanega storilca (strošek je mnogo manjši kot
vsakoletno obnavljanje v nesrečah poškodovane opreme) in
drugo.

Postavke investicijsko vzdrževanje in investicije v glavnem
pokrivajo že sprejete pogodbene obveznosti za dokončanje iz
leta '96 ali prej začetih gradbišč in v manjši meri pripravljalnim
delom (projekti, odkupi, odškodnine) za nova dela.
Predvsem pa je v največji možni meri poudarjeno obnavljanje in
ohranjanje cest pri čemer je tudi za leto 97 predvidena postavka
"obnova uničenih in poškodovanih vozišč". Vsi poškodovani odseki
iz zime 95/96 niso bili sanirani, za kar je potrebno zagotoviti
sredstva v proračunu za leto '97.

Postavke redno letno in zimsko vzdrževanje cest so povečane
predvsem zaradi primanjkljaja iz zime 95/96.
Ustrezno večje so postavke za opremo in signalizacijo, saj
nekajletno nezagotavljanje potrebnih sredstev za obnovo le-te
bistveno ogroža prometno varnost (že nekaj let se tako ne
obnavljajo talne označbe v ustreznem ciklusu, popolnoma pa so
opuščene robne črte, itd.). O potrebnosti pričajo tudi množice
odločb PIRS-a o vzpostavitvi ustreznega stanja (n.pr. za
postavitev zaključnic pri odbojnih ograjah je odločb že za 110 mio
SIT).

Upoštevan je tudi interventni zakon za po zimi 96/97 poškodovanih
vozišč v višini 2 mrd SIT.

Do konca leta 97 je potrebno izdelati predlog Nacionalnega
programa vzdrževanja in gradnje državnih cest (brez AC). Do
sedaj je že izdelana analiza stanja cest in objektov na njih,
metodologija vrednotenja ukrepov in določanja prioritet in
predlagane vrste ukrepov glede na, neustreznosti.

Predlog zagotavlja izključno pokrivanje pogodbenih obveznosti
na večini postavk (velik je delež predobremenitev za dela, končana
v letu '96), za nekatere rekonstrukcije (predvsem večje, kot so
Domžale-Črnuče, Vrbanski plato, Lenart, Duplek....) pa tudi to ne
v celoti. Prav tako je bistveno manjši delež predviden obnovam
poškodovanih vozišč in objektov ter prepotrebnim sanacijam
plazov in brežin.

Glede na to, da je bila zadnja Prometna študija Slovenije narejena
že davnega leta 1975, je nujno izdelati novo. Le raziskave, ki so
potrebne za to, bodo dale tiste konkretne podatke, ki bodo
prispevali tudi k odločitvam o prometni politiki. Vse raziskave
narejene za predlagano prometno politiko so namreč temeljile na
relativno starih podatkih ter poznavanju prometnih obremenitev
iz letnih štetij in anket na mejah, ki jih izvaja Direkcija RS za ceste
že več kot 40 let.

Ta predlog ponovno predstavlja nadaljnje propadanje že tako
slabih vozišč in onemogoča kakršna koli vlaganja v rekonstrukcije
in ureditve, ki so potrebne predvsem skozi naselja za zagotavljanje
prometne varnosti. Ker občine želijo sanirati ali zgraditi svojo
komunalno infrastrukturo, ta pa pogosto poteka ob ali v državnih
cestah, je sočasnost dela na ureditvah pločnikov neobhodna.
Materialni in drugi stroški

Novi zakon o cestah predvideva vzpostavitev kolesarskih poti
za kar bo v začetni fazi potrebno opraviti nekaj raziskovalnih
projektov oziroma študij (dimenzioniranje, oprema in signalizacija,
določitev možnega poteka državnih kolesarskih poti),
inventarizacijo stanja ter pričeti s pripravo konkretnih projektov,
da bi v naslednjih letih lahko pričeli s postopno izgradnjo državnega
kolesarskega omrežja cest.

3415-403 Materialni stroški
predlog DRSC
predlog proračuna 97

107.300.000 SIT
107.300.000 SIT

Ta postavka pokriva potrebe materialnih stroškov za delo
delavcev Direkcije RS za ceste in funkcioniranje poslovne stavbe.
Z novim zakonom o javnih cestah bo Direkcija dobila nove naloge,
ki bodo bistveno povečale obseg materialnih stroškov.
Vzpostavljene bodo nove službe za upravljanje in varstvo cest,
ki bodo opravljale pretežno terensko delo.

-
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Materialni stroški so razdeljeni na naslednji način:

3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415
3415

400
4000
4007
401
402
4022
4023
403
4033
4034
4035
405
408
4083
410
411
413
414
415
418

Proračunsko leto
Material
Pisarniški material
časopisi, strokovna literatura. Ur.1. in podobno
Porabljena energija
Proizvodne storitve drugih
PTT storitve in poštnina
Komunalne storitve
Neproizvodne storitve drugih
Pogodbe o delu
Avtorski honorari
Najemnine in zakupnine, garažnine
Reprezentančni izdatki
Drugi materialni odhodki
Izdatki za sprotne potrebe strok, izobraževanj a
Plačila in bančne storitve
Plačila in storitve v plačilnem prometu
Zavarovalne premije
Dnevnice za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v tujino
Druai odhodki

1997
16.400.000
8.250.000
5 200.000
8.000.000
20.000.000
4.100.000
5.000.000
30.000.000
8.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
7.000.000
600.000
400.000
1.500.000
5.000.000
4.500.000
7 500.000
5.000.000

Zmanjšanje sredstev bi onemogočalo izvajanje določil zakona o
javnih cestah, za kar Direkcija RS za ceste oziroma njen direktor
tudi kazensko odgovarja.

V skladu z navodili Ministrstva za zunanje zadeve, da ne bo več
plačevalo članarin mednarodnim organizacijam, v katere je
včlanjena RS, so predvidena sredstva namenjena plačilu
članarine v PIARC.

1130-409 Informiranje
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Storitve

3.500.000 SIT
3.500.000 SIT

1581-451 Kontrolne preiskave in meritve
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Ta postavka pokriva financiranje informiranja javnosti z
informacijskimi in prezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih
strokovnih in vzgojno izobraževalnih del ter s predstavitvijo dela
strokovne službe, stanja cest in cestnih programov.

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. Sredstva po osnovnem
proračunu so namenjena predvsem kontolam izvajalca za
kvalitetno opravljena dela.

Zmanjšana sredstva ne bodo omogočala ustreznega obveščanja
javnosti.
1131-409 Izobraževanje
predlog DRSC
predlog proračuna 97

5.000.000 SIT
5.000.000 SIT

Izpad sredstev za te naloge onemogoča pridobiti ustrezne
objektivne osnove za načrtovanje ukrepov.

S to plansko postavko se bo financiralo organizacijo strokovnih
srečanj in specializiranega izobraževanja za delavce Direkcije
za ceste ter omogočalo sodelovanje na tujih strokovnih srečanjih.

1008-451 Razvojno-raziskovalne naloge
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Zmanjšana sredstva bodo strokovnjakom Direkcije onemogoči'a
nujno kontinuirno 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.
1580-409 Plačilo članarin
predlog DRSC
predlog proračuna 97
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80.000.000 SIT
80.000.000 SIT

100.000.000 SIT
60.000.000 SIT

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 obseg potrebnih študij in
raziskav, ki bodo omogočile izvedbo novega zakona o javnih
cestah in podpirale odločitve na cestah ter spodbujale razvoj
stroke. Nekatere raziskovalne naloge se že izvajajo in bodo

600.000 SIT
600.000 SIT

164

19. avgust 1997

uradnih evidenc o zemljiščih.

končane 97, nekatere pa so bile šele izbrane na osnovi javnega
razpisa in bodo potekale v naslednjih letih.

Z zmanjšanimi proračunskimi sredstvi ne bodo odmerjeni vsi
odseki M in R cesto, ne bo da ne bo mogoča tudi dokončna
premoženjsko-pravna ureditev.

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

1127-451 štetje prometa
predlog DRSC
predlog proračuna 97

1114-451 Kasneje ugotovljene obveznosti
predlog DRSC
100.000.000 SIT
predlog proračuna 97
80.000.000 SIT

40.000.000 SIT
35.000.000 SIT

Ta postavka pokriva 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 mestih.
V te stroške so všteti tudi stroški vzdrževanja starih in nabave
novih avtomatskih števnih naprav. Prav tako bo potrebno uvesti
štetje na novih državnih cestah bodisi na novo kategoriziranih ali
na novo zgrajenih. Ker so bila v letu '96 sredstva na tej postavki
bistveno zmanjšana, bo potrebno v letošnjem letu nadoknaditi
nabavo števnih naprav, sicer bo pridobivanje podatkov oteženo.

Sredstva bodo omogočila poravnavo obveznosti, ki nastanejo po
zaključenih rekonstrukcijah ali obnovah (tehnični pregledi itd) in
poravnavo zapadlih obveznosti najetja kreditov iz prejšnjih let. V
konktretnem primeru gre za:
- plačila izvržb po sklepu sodišča,
- plačila zamudnih obresti,
- plačila pogodbe za pripravo dokumentacije za preslikavo na
mikrofilm, ker nam v rednem programu 96 kljub sklenjeni pogodbi
niso bila zagotovljena sredstva,
- in drugo.
Sredstva zato morajo biti zagotobljena sicer sledi prisilna izterjava.

Zmanjšana sredstva ne omogočajo posodabljanja števnih naprav,
ogrožajo pa tudi fond statističnih podatkov, s katerimi razpolagamo
že od leta 1962.

1120-451 Kontrola osnih pritiskov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

1141-451 Redno vzdrževanje magistralnih cest
predlog DRSC
900.000.000 SIT
predlog proračuna 97
750.000.000 SIT

18.000.000 SIT
18.000.000 SIT

Ta sredstva so namenjena za pokrivanje primanjkljaja več
stroškov iz leta 96 in celoletno redno vzdrževanje obstoječih
magistralnih cest in tistih, predvidenih z novo kategorizacijo.

Iz proračunske postavke se financira vzdrževanje tehtnic za
kontrolo osnih pritiskov.
Glede na to, da je predviden sprejem Zakona o javnih cestah še
v letošnjem letu, predlagamo, da se v letu 1997 kontrola osnih
pritiskov odda z javnim razpisom. Obstoječe tehtnice se predajo
v uporabo izbranemu izvajalcu, kar bo pomenilo v prvi fazi precej
nižje stroške pri izvajanje meritev.

V okviru postavke se izvajajo predvsem dela, ki so nujna za
zagotavljanje prevoznosti in varnosti. Ta dela so redni in izredni
pregledi cest (vključno z vsemi deli, ki se lahko opravljajo ročno),
košnja trave in obsekovanje rastlinja ter ročno krpanje. Sredstva
so namenjena tudi plačilu pripravnosti in akcij intervecijskih skupin,
ki nudijo pomoč ob prometnih nesrečah.

Zmanjšanje obsega sredstev onemogoča potrebno servisiranje
tehtnic in izvajanje nadzora, kar povečuje možnost poškodovanja
cest zaradi preobremenjenih vozil.
1124-451 Ekspropriacija M in R cest
predlog DRSC
predobremenitev proračuna 97
predlog proračuna 97

Predvidena sredstva zagotavljajo samo znižan standard letnega
vzdrževanja teh cest glede na programe, ki jih predvideva pravilnik
o vzdrževanju cest. Opuščanje posameznih del zato že ogroža
prometno varnost (neutrjene bankine, neočiščenje lovilne mreže
na strmih skalnih pobočjih....).

200.000.000 SIT
100.000.000 SIT
100.000.000 SIT

Znižanje sredstev na tej postavki bi zahtevalo opustitev nekaterih
vzdrževalnih del letnega vzdrževanja na cestah, kar bi zmanjšalo
prometno varnost.

Proračunska postavka je namenjena za plačilo stroškov
predobremenitve in stroškov v zvezi z odmerami cest in
udeleževanjem investitorja na podlagi pooblastila Javnega
pravobranilstva RS v postopkih:
-

1142-451 Redno vzdrževanje regionalnih cest
predlog DRSC
1.100.000.000 SIT
predlog proračuna 97
920.000.000 SIT

ugotavljanja in zamejičenja posestnih meja,
prenosov posestne meje v naravo,
parcelacije zemljišč,
javne razgrnitve podatkov o izmerah cest.

Ta sredstva so namenjena za pokrivanje primanjkljaja več
stroškov iz leta 96 in celoletno redno vzdrževanje dosedanjih
regionalnih cest in tistih, ki bodo na novo kategorizirane in jih bo
predvidoma okoli 1000 km.

V letu 1997-98 predvidevamo odmero vseh rekonstruiranih cest,
ki bodo do konca tekočega leta dane v uporabo. Prav tako se iz
te proračunske postavke koristijo sredstva za plačilo odmer cest,
ki so bile rekonstruirane v preteklih obdobjih.

V okviru postavke se izvajajo predvsem dela, ki so nujna za
zagotavljanje prevoznosti in varnosti. Ta dela so redni in izredni
pregledi cest (vključno z vsemi deli, ki se lahko opravljajo ročno),
košnja trave in obsekovanje rastlinja ter ročno krpanje. Sredstva
so namenjena tudi plačilu pripravnosti in akcij intervecijskih skupin,
ki nudijo pomoč ob prometnih nesrečah.

Postopka odmere ceste ni mogoče vedno izvesti po končani
gradnji zaradi neizvedenih kmetijskoprostorskih ureditvenih
operacij (komasacije, arondacije in drugi posegi v urejanje in rabo
kmetijskih zemljišč).

Povečanje sredstev glede na leto 1997 je potrebno za zagotavljanje
opravljanja že tako minimalnih programov del. Opuščanje le-teh
ponekod že ogroža prometno varnost (neutrjene bankine,
neočiščenje lovilne mreže na strmih skalnih pobočjih....).

Na podlagi sklepa vlade št. 463-01/93-2/24-8 z dne 9.6.1995 smo
pristopili tudi k programu izvajanja geodetskih del v zvezi z odmero
infrastrukturnih in drugih objektov, ki so potrebna za ureditev
19. avgust 1997
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Po javnih razpisih za postavitev novih smernikov bo v letu 1996
zaradi pomanjkanja sredstev in dokončanja del v mesecu
decembru, del sredstev angažiran že iz plana za leto 1997. Ker
vsi razpisi še niso zaključeni je višina teh sredstev ocenjena.
Ocena vrednosti del:
5.000.000 SIT

7269-451 Redno vzdrževanje - zimska služba M in R cest
predlog DRSC
2.420.000.000 SIT
predlog proračuna 97
1.500.000.000 SIT
V okviru te službe se izvajajo pripravljalna dela, kot so: postavitev
snežnih kolov in dodatnih prometnih znakov, priprava deponij
posipnih materialov ter dežurstvo in pripravnost. Izvajajo se še
vse akcije pluženja, ki so odvisne od vremenskih pogojev
(povprečno 9 na leto) in posipanja.

2 javnimi razpisi se oddaja obnova dotrajane vertikalne
signalizacije, ki jo je potrebno za zagotovitev njene funkcionalnosti
zamenjati vsakih 10 let. V okviru teh del se letno zamenja: 3500
prometnih znakov in 180 kažipotnih tabel.
Ocena vrednosti del:
53.000.000 SIT

V času dežurstev in pripravnosti, v primeru da ni zimskih
aktivnosti, delavci zaradi racionalizacije izvajajo dela režijskega
značaja, ki bi se sicer morala izvajati v letnem času.

Na cestah, ki niso opremljene s smerniki se z javnimi razpisi
odda delo postavitve novih smernikov. Ti imajo predvsem v nočnem
času in ob zmanjšani vidljivosti velik pomen za varno odvijanje
prometa. Postavitve se večinoma izvajajo na regionalnih cestah
(magistralne ceste so s smerniki opremljene v celoti), na katerih
ni robnih črt, zato so smerniki edina označba roba vozišča. Letno
se postavi cca 30.000 smernikov.
Ocena vrednosti del:
48.000.000 SIT

V zimi 95/96 so bila zaradi znanih vremenskih razmer (samo od
1. 1. 96 - 8.4.96 je bilo 67 dni z uvedeno povečano stopnjo
pripravnosti, več je bilo dežurstev, stroškov strojev in tovornih
vozil; samo za pluženje je bilo opravljenih cca 28.000 ur, za
posipanje pa 32.000 ur itd.) porabljena celoletna sredstva za
zimsko službo, tako da je bil izkazan precejšen primanjkljaj (skoraj
1/3) in je v planiranih sredstvih za leto '97 upoštevan. V zimi 97/98
je potrebno računati s cca 1000 km več državnimi cestami, ki
bodo predvidoma razvrščene po novem zakonu o javnih cestah
in jih bo treba vzdrževati.

V letu 1996 pričeta dela vzpostavitve novega sistema vodenja
prometa (predvidevamo, da bo projekt delno zaključen pomladi
1997), ki bo zahteval povečano obnovo dotrajane kažipotne
signalizacije in dopolnitev še ustrezne. V okviru tega predvidevamo
zamenjavo vsaj 100 kažipotnih tabel in večje popravke še
ustreznih (prelepitev s folijo).
Ocena vrednosti del:
20.000.000SIT

Vsakršno zmanjševanje sredstev na postavki neposredno ogroža
prometno varnost v zimskem času in zastoje v prometu, ki
povzročajo škodo v gospodarstvu.
1143-451 Posipni materiali za M in R ceste
predlog DRSC
375.000.000 SIT
predlog proračuna 97
415.000.000 SIT

Ob zmanjšanih sredstvih ne bo izvedeno:
V letu 1997 in 98 se predvideva zaradi nove kategorizacije
obstoječih cest sprememba obstoječih kilometrskih tablic, ki jih
bo potrebno opremiti z novimi številkami cest. Predvideno je
prelepljenje 8.780 tablic. Ocena vrednosti del: 4.500.000 SIT

Sredstva so namenjena opravljanju storitev posipanja cestišč
proti poledici. Planirana je nabava približno 23.000 ton soli, kar naj
bi zadoščalo za izvedbo posipanj v normalni zimi. Povečanje
sredstev glede na planska sredstva iz leta 1996 je potrebno
zaradi v celoti porabljenih sredstev spomladi in zaradi povečane
dolžine državnih cest v zimi 97/98.

Za predvideno prekategorizacijo približno 1000 kilometrov lokalnih
cest ne razpolagamo s podatki o signalizaciji na njih. Na teh cestah
bo potrebno poleg vzdrževanja prometnih znakov postaviti tudi
nove kilometrske tablice. Za vzdrževanje vertikalne signalizacije
na njih je podana le ocena vrednosti del, prav tako je glede na
dolžino bodočih državnih cest ocenjeno število kilometrskih tablic,
ki jih bo potrebno postaviti (2500 komadov).
Ocena vrednosti del:
80.000.000 SIT

Nezagotavljanje sredstev ogroža normalno dejavnost zimskega
vzdrževanja s tem pa bistveno zmanjšuje prevoznost in prometno
varnost v zimskem času, ki je sicer določena z Zakonom o
varnosti cestnega prometa in Zakonom o cestah.
1144-451 Obnova vertikalne signalizacije
predlog DRSC
predlog proračuna 97

342.000.000 SIT
200.000.000 SIT
Za potrebe označevanja objektov je v letu 1997 in 98 predvidena
postavitev evidenčnih tablic na vseh objektih razpetine nad 3
metre. Teh tablic bo predvidoma 2900.
Ocena vrednosti del:
24.600.000 SIT

Iz proračunske postavke se financira:
- zamenjava poškodovanih prometnih znakov in uničenih
smernikov,
- obnova dotrajanih prometnih znakov,
- postavitev novih prometnih znakov po odločbah upravnih
organov,
- postavitev novih smernikov na cestah, ki z njimi še niso
opremljene.

Za izboljšanje prometne varnosti je potrebno izboljšati označevanje
naletnih strani objektov, ograj in drugih ovir, ki segajo v prosti ali
prometni profil ceste. Poleg tega bi bilo smiselno dodatno
označevanje robnikov na mostovih in viaduktih.
Ocena vrednosti del:
15.000.000 SIT

Po pogodbah z vzdrževalci cest, so le-ti dolžni tekoče menjavati
poškodovane prometne znake in nadomeščati uničene smernike.
V okviru teh del se letno zamenja:
- 22.000 smernikov,
- 2100 prometnih znakov,
- 45 kažipotnih tabel.
V kolikor bo za pokrivanje teh stroškov v letu 1997 sklenjena
pogodba z zavarovalnico, naj se del teh sredstev nameni za
zavarovalno premijo.
Ocena vrednosti del:
92.000.000 SIT
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Vsako zmanjšanje sredstev ne bo mogočalo izvedbe
predvidenega programa. Večje zmanjšanje pa bi pomenilo tudi
opustitev vzdrževanja dotrajane signalizacije, ki zaradi svoje
zbledelosti ni več funkcionalna.
1145-451 Vzdrževanje signalnih naprav
predlog DRSC
predlog proračuna 97

140.000.000 SIT
125.000.000 SIT

V okviru proračunske postavke se izvaja redno in investicijsko
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Postavitve ograj na drugih odsekih, ki so jih predlagale občine ali
posamezniki in smo na terenu ugotovili njihovo upravičenost.
Ocena vrednosti del:
2.800.000 SIT

vzdrževanje svetlobnih signalnih naprav na magistralnih in
regionalnih cestah. Število teh naprav, vključno z napravami za
katere predvidevamo, da bodo prevzete v upravljanje do konca
leta je naslednje:
- 41 semaforjev,
- 205 osvetljenih prehodov za pešce,
- javna razsvetljava na 40 odsekih cest in križiščih,
- javna razsvetljava v 6 tunelih,
- spremenljiva prometna signalizacija - 21 prometnih znakov.

Za vzdrževanje obstoječih in postavitev novih varnostnih ograj
na bodočih regionalnih cestah je mogoče podati le oceno potrebnih
sredstev, ker ne razpolagamo s podatki o potrebah.
Ocena vrednosti del:
25.000.000 SIT
Zmanjšanje sredstev na postavki lahko pomeni, da bo na
obstoječih magistralnih in regionalnih cestah obseg del manjši,
tako, da bo možno obnavljati le obstoječe poškodovane ograje in
v minimalnem obsegu dotrajane. Postavitev novih ograj razen
izjemoma ne bo možna. Prav tako je vprašljivo izvajanje odločb
PIRS-a. Posledica tega bo bistveno zmanjšana prometna varnost,
saj so na mnogih cestnih odsekih evidentirana prepadna mesta
na katerih manjkajo ograje.

Zaradi povečanja števila naprav se planski znesek glede na
predhodno leto realno poveča za 15%.
Ocena vrednosti del:
125.000.000 SIT
Ob zmanjševanju sredstev ne bo izvedeno:
Za naprave na bodočih regionalnih cestah podajamo le oceno
predvidenih stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja.
Ocena vrednosti del:
15.000.000 SIT

1148-451 Električna energija
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Kakršnokoli zmanjševanje sredstev na tej postavki ni smotrno,
ker pomeni opustitev vzdrževanja določenega števila naprav
neposredno ogrožanje varnosti prometa.

Iz proračunske postavke se financirajo stroški porabljene
električne energije za svetlobne signalne naprave in stroški
urejanja in vzdrževanja odjemnih mest, ki so v upravljanju Direkcije
Republike Slovenije za ceste.

1147-451 Obnova in nove varnostne ograje
predlog DRSC
283.000.000 SIT
predlog proračuna 97
160.000.000 SIT

Na tem področju pa nastajajo določeni stroški tudi z urejanjem in
vzdrževanjem odjemnih mest, ki pa jih je vnaprej težko ocenjevati
Za poenostavitev plačevanja teh del, ki so izključno v pristojnosti
elektropodjetij predlagamo, da se ime postavke dopolni, tako da
se glasi: "Električna energija in elektroenergetski priključki".

Stanje opremljenosti slovenskih cest z odbojnimi ograjami je zeio
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.

Zaradi zmanjšanja te postavke lahko pride do odklopov električne
energije in s tem posrednega ogrožanja prometne varnosti.
1154-451 Talne obeležbe na M in R cestah
predlog DRSC
653.000.000 SIT
predlog proračuna 97
450.000.000 SIT

Iz proračunske postavke se financira:
- zamenjava poškodovanih varnostnih ograj,
- zamenjava dotrajanih ograj in dvig prenizkih na pravilno višino,
- postavitev novih ograj.

Iz proračunske postavke se financira obnova talnih označb na
magistralnih in regionalnih cestah po normativih, ki zagotavljajo
vidnost označb skozi vse leto. Vsako leto je potrebno obnavljati
vse osne in ločilne črte, ter prečne in ostale označbe razen
označb na avtobusnih postajališčih in polj za usmerjanje proftieta.
Obnova teh označb in robnih črt se izvaja vsako drugo leto.
Pravtako se vsako četrto ali peto leto obnavljajo talne označbe
izvedene iz hladne plastike. Iz obnove so izvzete označbe v
območjih rekonstrukcij, obnov, preplastitev in strojnih
krpanj. Za izvedbo teh označb po končanih delih morajo poskrbeti
izvajalci gradbenih del.

Po pogodbah z vzdrževalci cest, so le ti dolžni tekoče menjavati
poškodovane varnostne ograje in to tako jeklene kakor tudi
betonske in ostale. Letno se v okviru teh del zamenja cca 5000
metrov jeklenih ograj, popravila ostalih pa se evidentirajo le kot
režijsko delo. V kolikor bo za pokrivanje teh stroškov sklenjena
pogodba z zavarovalnico, bo del teh sredstev namenjen za
zavarovalno premijo.
Ocena vrednosti del:
62.600.000 SIT
Za postavitev novih ograj, je bila v letu 1996 zaradi pomanjkanja
sredstev sklenjena dvoletna pogodba za postavitev novih ograj
na magistralni cesti M 10 med Šentiljem in Ljubljano.
Ocena vrednosti del:
12.052.653 SIT

Letni normativ obnove označb tako zajema:
- 1.850.000 metrov osnih in ločilnih črt,
- 1.600.000 metrov robnih črt,
- 143.000 kvadratnih metrov prečnih in ostalih označb z ban/o,
- 950 kvadratnih metrov prečnih in ostalih označb iz plastike (20
% površin).

Prometni inšpektorat Republike Slovenije je vzdrževalcem cest
izdal odločbe za zamenjavo polkrožnih zaključnic z vkopanimi in
za postavitev novih ograj. Konkretne lokacije in količine postavljenih
ograj so podane v posebnih tabelah.
Ocena vrednosti del:
97.792.500 SIT

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi ponudb izvajalcev
izbranih na javnih razpisih in znaša 627.900.000 SIT

Ob zmanjšanih sredstvih ne bo izvedeno:

Tudi ta dela ne bodo realizirana ob zmanjševanju sredstev v
proračunu.

Za postavitev novih ograj smo glede na prometne obremenitve in
prometno varnost predvideli postavitev novih ograj na magistralnih
cestah M 10 med Ljubljano in Koprom (izpuščen je odsek med
Vrhniko in Divačo) ter na M 10 - 10.
Ocena vrednosti del:
107.008.000 SIT
19. avgust 1997

40.000.000 SIT
40.000.000 SIT

Za izboljšanje prometne varnosti bi bilo potrebno z uporabo
trajnejših materialov - hladna plastika izboljšati vidnost označb v
daljšem časovnem obdobju. Uporaba teh materialov dolgoročno
pomeni tudi prihranek pri stroških obnove označb, v prvi fazi pa
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zahteva večja vlaganja. Predlagamo, da se letno 4000 kvadratnih
metrov označb namesto z barvo obnovi s hladno plastiko.
Ocena vrednosti del:
25.000.000 SIT

2778-451 Krpanje
predlog DRSC
predlog proračuna 97

1626-451 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko
predlog DRSC
20.000.000 SIT
predlog proračuna 97
20.000.000 SIT

Ta postavka je namenjena krpanju poškodovanih vozišč. Tovrstni
ukrep je potreben predvsem po pomladanski odjugi in na tistih
cestnih odsekih, ki se v letu 1997 in '98 še ne bodo obnavljali, so
pa že zelo poškodovani. Odseki za krpanje bodo določeni po
pregledu cest po končani zimi, saj je takrat znan obseg
poškodovanosti vozišč, ki je odvisen od števila in vrste odjug v
zimskih in pomladnih mesecih. Povečanje sredstev v letu '98 je
potrebno zaradi novih državnih cest.

S to postavko se bo financiralo vzdrževanje in razvoj informacijske
opreme v Direkciji RS za ceste. Prav tako bo potrebno za
vzpostavitev novih služb urediti informacijsko opremo in povezave.
Zakon o javnih cestah bistveno razširja zahteve po vzpostavljanju
informacijske tehnologije.

Zaradi premajhnega vlaganja v obnavljanje, cestna mreža
razpada in se s krpanjem le delno sanira. Sprotno krpanje je ne
samo nujno za varnejši potek prometa, ampak tudi najbolj
gospodarno: zmanjševanje sredstev na tej postavki pa pospešipropadanje vozišč, kar bo v naslednjih letih zahtevalo še večja
sredstva za sanacijo.

Eventualno zmanjšana sredstva ne bodo omogočala normalnega
posodabljanja opreme, ki je pri racionalizaciji zahtevnega dela
nujna, realizacija nekaterih nalog pa bo s tem dejansko ogrožena.
2737-451 Zalivanje reg in razpok
predlog DRSC
predlog proračuna 97

80.000.000 SIT
80.000.000 SIT

4761-451 Obnova makadamskih vozišč
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Ukrep zalivanja reg in razpok je izredno učinkovit za ohranjanje
cestnega telesa. Če je izveden pravočasno, prepreči dostop vode
v spodnji ustroj, s tem pa zaščiti celotno cestišče, zlasti pred
zimsko zmrzaljo.

100.000.000 SIT
50.000.000 SIT

Postavka služi za vzdrževanje prevoznosti na makadamskih
voziščih, ki jih je na državnih cestah trenutno še 360 km, z novo
kategorizacijo pa jih bo cca 600 km. V okviru postavke se sanira
odvodnjavanje vozišč zaradi zaščite pred erozijo in se vzdržuje
zgornji ustroj. Postavka ni namenjena asfaltiranju. Vsakoletno je
pripravljen poseben program obnov, ki sloni na pregledu in
evidentiranju poškodb po jesenskih deževjih in spomladanskih
odjugah.

Zmanjšana sredstva ne zagotavljajo potrebnega ohranjanja cest.
2738-451 Sanacije sredinskega stika
predlog DRSC
predlog proračuna 97

450.000.000 SIT
400.000.000 SIT

30.000.000 SIT
30.000.000 SIT

Drug relativno cenen vendar učinkovit 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. Ker so se v preteklih
letih ta dela opravljala v primernem obsegu in zaradi spremenjene
in učinkovitejše tehnologije pri vgrajevanju asfalta, potrebe po
tovrstni sanaciji upadajo.

Z zmanjšanjem sredstev bomo prepustili propadu in neprevoznosti
dodatne km cest, ki so že danes v zelo slabem stanju, saj je
veliko cestnih odsekov s strmimi vzponi, na katerih so poškodbe
zaradi erozije zelo pogoste. Prav tako ne bodo vzdrževane na
novo kategorizirane državne ceste, ki bo makadamskih predvidoma novih 300 km.

Zmanjševanje sredstev na tej postavki bistveno vpliva 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.

Iz te postavke se bodo pokrivali stroški nastali v zvezi s pobiranjem
letnega povračila za uporabo cest (1,75% provizije pogodbenikov,
tiskanje obrazcev, spremembe računalniškega programa, itd.) in
stroški v zvezi z izdajanjem soglasij po novem Zakonu o javnih
cestah (soglasja za izredne prevoze, soglasja za posege v ceste
in varovalni pas, itd.)

7296-451 Letna povračila za uporabo cest
predlog DRSC
90.000.000 SIT
predlog proračuna 97
100.000.000 SIT

2776-451 Obnova odvodnjavanja M in R cest
predlog DRSC
200.000.000 SIT
predlog proračuna 97
100.000.000 SIT

Zmanjšanje sredstev za te namene pomeni, da ne bo mogoče v
celoti pokriti stroškov v zvezi s pobiranjem letnega povračila za
uporabo cest in to kljub temu, da se bo iz tega naslova v letu 1997
steklo v proračun RS predvidoma 7,35 mrd SIT. S tem parlament
prevzema odgovornost za nepobrane registrske takse in izpad
na strani prihodkov proračuna, saj MPZ-DRSC ne bo mogla
skleniti pogodb z izvajalci.

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
letih 1997 in '98 po posebnem programu zagotovila najnujnejša
obnova odvodnjavanja na delu magistralnih in regionalnih cest.
Obenem je to tudi preventivni ukrep za preprečevanje škode, ki
nastaja ob elementarnih dogodkih.

1584-451 Redni pregledi objektov na državnih cestah
predlog DRSC
40.000.000 SIT
predlog proračuna 97
40.000.000 SIT

Zmanjševanje sredstev je neodgovorno, ker neurejeno
odvodnjavanje zelo vpliva na nastanek poškodb vozišč, kar bi
zahtevalo v naslednji letih večja sredstva za sanacijo, hkrati pa
bistveno vpliva na ohranitev cestnega telesa.
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Vsako leto je potrebno opraviti redne preglede objektov na cestah
(viaduktov, mostov, nadvozov, podvozov in predorov), ki
omogočajo načrtovanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. Ti se
izvajajo v dveletnem ciklusu. V letu 97 je na vrsti več kot polovica
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podatkov, ki so v primeru prometnih nezgod lahko ključnega
pomena pri ugotavljanju odgovornosti. Bazo podatkov signalizacije
in opreme za nove državne ceste načrtujemo v letu '98.

objektov na obstoječih cestah, poleg tega pa trenutno še
nepoznano število in stanje objektov na novih državnih cestah.
Zmanjšanje sredstev pomeni, da bodo na nekaterih objektih, kjer
so predvideni glavni pregledi, lahko izvedeni le redni pregledi, kar
ima za posledico lahko tudi, da se spregleda poškodba, ki bi bila
lahko usodna.

Nezagotavljanje sredstev ne omogoča korektne uporabe
podatkov, ki so potrebni zaradi vse zahtevnejše podpore pri
planiranju in gospodarjenju s cestami predvsem pa pri podpori
prometne varnosti, ki je vse bolj pomembna.

7743-451 Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP)
predlog DRSC
10.000.000 SIT
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

7746-451 Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv DRSC
predlog DRSC
20.000.000 SIT
predlog proračuna 97
20.000.000 SIT

Zagotavljanje ažurnih baz podatkov je osnovna dejavnost Direkcije
RS za ceste napisana v "Zakonu o cestah" in "Pravilniku o evideci
o javnih cestah in objektih na njih ter tehničnih podatkih za te
ceste". Te podatke dnevno uporabljata tudi Ministrstvo za notranje
zadeve in Ministrstvo za obrambo. Prav tako je Direkcija nosilec
posredovanja podatkov po zakonu o nacionalnem statističnem
raziskovanju za področje prometa in cest, ter s podatki vključena
tudi v mednarodne statistične publikacije.

Zaradi posodobitve arhiviranja investicijsko-tehnične dokumentacije, ki nastaja pri upravljanju z državnimi cestami, predvsem
pa zaradi pomanjkanja arhivskega prostora (Direkcija RS za ceste
je dolžna trajno hraniti vse projekte izvedenih del za državne
ceste in objekte na njih), je bil na Direkciji RS za ceste ustanovljen
mikrofilmski center. Obstoječo dokumentacijo načrtujemo v nekaj
naslednjih letih preslikati na mikrofilmski medij skladno s
predvidenim projektom, ki je bil verificiran tako na MNZ kot v
Arhivu Slovenije. Tekočo dokumentacijo pa bi preslikovali sproti.

Banka cestnih podatkov je temeljna dejavnost DRSC in se v tej
sferi vodi že od leta 1953, računalniško pa že od leta 1974.

S predvidenimi sredstvi bodo plačane storitve priprave
dokumentacije za preslikavo (urejanje, šifriranje, vzpostavitev
baze podatkov, čiščenje arhiva,...) in samo delo na preslikavi.
Najeta je firma in z njo sklenjena večletna pogodba (do dokončanja
preslikave obstoječega arhiva) s koriščenjem sredstev vsako
proračunsko leto posebej. Sodobnejši način arhiviranja bo tudi
olajšal delo z dokumentacijo.

Iz te postavke se financira redno vzdrževanje baz podatkov o
cestah in objektih na njih, zagotavlja pridobivanje novih podatkov
skladno s širjenjem potreb in nalogami DRSC, izvaja se projekt
posodobitve oziroma prenos celotnih baz podatkov v novo okolje
(ORACLE, Microsoft) in v končni fazi bomo vzpostavili oziroma
uvedli GIS orodja (geografski informacijski sistem) za prostorsko
prikazovanje podatkov o cestah ter analiziranje stanja cest, ki jih
ta tehnologija omogoča. Ker so ceste predvsem prostorski
podatek je ta kakovostni prestop v nova orodja nujen, če želimo
še slediti potrebam po informacijah, predvsem pa te zagotavljati
uporabnikom.

Nezagotavljanje sredstev za to delo pomeni prekinitev pogodbe,
predvsem pa pomeni, da bo treba najkasneje v letu najeti nove
arhivske prostore, za katere bo treba plačevati najemnino, delo z
dislociranim arhivom pa bo nevzdržno, saj se projekti dnevno
uporabljajo pri rednem delu. Ta problem se že pojavlja na Arhivu
Slovenije, ki v sedanjih razmerah od nas ni pripravljen sprejeti
papirnatega arhiva ampak mikrofilmsko kopijo.

Nezagotavljanje sredstev za vzdrževanje in posodabljane
podatkovnih baz pomeni neodgovoren odnos do osnovne baze
vseh planskih dokumentov v cestnem gospodarstvu. Vsakršna
prekinitev del predstavlja tudi nepopravljivo škodo v statistiki.
Vedno večji fond podatkov, ki izhaja iz vedno večjih potreb in
zahtev uporabnikov, nujno zahteva posodabljanje informacijskega
sistema BCP.

7747-451 Cestno-železniška križanja na M in R cestah
predlog DRSC
20.000.000 SIT
predlog proračuna 97
20.000.000 SIT
Na M in R cestah v Sloveniji je 80 nivojskih križanj z železnico, ki
jih je potrebno redno vzdrževati. Za te stroške je predvideno 50%
sofinanciranje DRSC, v skladu z zakonom o železnicah.

7744-451 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste
predlog DRSC
10.000.000 SIT
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

Nezagotavljanje sredstev pomeni tako kršenje zakona kot
zmanjšano prometno varnost na cestno-železniških prehodih.

Ker bo predvidoma kategorizirano cca 1000 km novih državnih
cest, bo v skladu s Pravilnikom o evidenci javnih cest potrebno
vzpostaviti banko cestnih podatkov. V ta namen bo potrebno izvesti
terenske meritve in te podatke računalniško ter grafično obdelati.

7748-451 Manjša popravila zidov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

V kolikor ne bodo zagotovljena ta minimalna sredstva v prihodnje
ne bo mogoče korektno planirati potrebnih ukrepov v smislu
gospodarjenja s cestami oziroma za te nove ceste ne bo mogoče
dolgoročno oceniti potrebnih ukrepov ter jih ustrezno vključiti v
nacionalni program vzdrževanja in izgradnje državnih cest

Sredstva iz te postavke so namenjena manjšim popravilom zidov,
obnovam kron zaradi montaže ograj in druga popravila, ki ne
posegajo v stabilnost zidu. Stanje zidov ob pregledu izvršenem
pred nekaj leti je pokazalo 60% iztrošenost, saj je večina zidov še
iz časov pred drugo svetovno vojno.

7745-451 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme
predlog DRSC
10.000.000 SIT
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

7749-451 Kolesarske poti
predlog DRSC
predlog proračuna 97

V letu '94 in '95 je bila vzpostavljena nova baza podatkov
signalizacije in opreme na večini danes kategoriziranih državnih
cest. Pri terenskem snemanju in seveda obdelavi so bili izpuščeni
vsi odseki, ki so bili takrat v gradnji in za katere je potrebno
dopolniti podatke, da bi bili podatki kompletni. Bazo podatkov je
potrebno sprotno ažurirati, saj sicer ne zagotavlja korektnosti
19. avgust 1997

20.000.000 SIT
20.000.000 SIT

10.000.000 SIT
10.000.000 SIT

Novi zakon o javnih cestah določa tudi novo kategorijo javnih poti
- kolesarske poti, za katere bo potrebno pripraviti takorekoč vse:
predpise o projektiranju, izhodišča za planiranje, konkretne
projekte rešitev.
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97 so že bila uporabljena posebej za to označena parkirišča,
zastojev zaradi slabo opremljenih tovornih vozil je bilo manj.

Ker je to popolnoma novo področje dela, ki ga na Direkciji šele
uvaja novi zakon, bodo letošnja sredstva namenjena predvsem
tem organizacijskim potrebam.
7750-451 Zavarovanje opreme cest
predlog DRSC
predlog proračuna 97

V letu 1997 bi pričeli v letu 1998 pa nadaljevali z urejanjem novih
površin za izločanje, na obstoječih pa je potrebno nabaviti
predvsem posode za smeti in izvesti obnovo zgornjega ustroja.

50.000.000 SIT
20.000.000 SIT

Sredstva iz te postavke so namenjena sistematskemu urejevanju
pridobivanja teh lokacij oziroma plačevanju odškodnin ter
dodatnemu opremljanju za potrebe parkiranja tovornih vozil.

Sredstva iz te postavke bi bila namenjena zavarovanju opreme
cest ki je potrebna zamenjave, pa storilec poškodb ni znan. Obseg
potrebnih zamenjav je vsako leto tolikšen, da bi se tako
zavarovanje predvidoma izplačalo.

7753-451 Kopiranje, tisk, ostalo
predlog DRSC
predlog proračuna 97

V kolikor postavka ne bi bila realizirana, je potrebno povečati
sredstva na postavkah "Obnova in nove varnostne ograje" in
"Obnova vertikalne signalizacije".
7751-451 Nacionalni program
predlog DRSC
predlog proračuna 97

16.000.000 SIT
16.000.000 SIT

Ta postavka je namenjena predvsem kopiranju in tiskanju
dokumentov in publikacij, ki jih mora izdelovati Direkcija RS za
ceste, prav tako pa nabava strokovne literature, ki je nujno
potrebna za strokovno delo Direkcije. V letu '97 in '98 bo zaradi
novega zakona o cestah in sprememb v zvezi z njim bistveno
povečanje publiciranja strokovnih gradiv, ki so nujna pri rednem
delu.

10.000.000 SIT
10.000.000 SIT

Za potrebe gospodarjenja s cestami, v katerega poleg rednega
vzdrževanja cest in objektov na njih nedvomno sodi tudi
rekonstruiranje in obnavljanje le-teh, je skladno z zakonom o
javnih cestah potrebno izdelati nacionalni program (štiriletni plan).
Ta bo predstavljal temeljni dokument za pripravo letnih planov in
omogočil pravočasno pripravo investicijsko-tehnične dokumentacije. Glede na velike spremembe v prometnih tokovih, do
katerih je prišlo z osamosvojitvijo Slovenije in z družbenimi
spremembami v velikem delu Evrope, se bistveno spreminjajo
dosedanje osnove za planiranje ukrepov. Prav tako pospešeni
program izgradnje avtocest spreminja prioritete in vrste ukrepov
na posameznih delih cestnega omrežja.

Nezagotavljanje sredstev bi onemogočilo normalno delo, posledica
pa bi bila, da ne bodo izdelane tako redne (SPISEK CEST '97,
BILTEN - PODATKI O CESTAH '96, PROMET '96, ANALIZA
STANJA) kot tudi izredne publikacije in druga gradiva potrebna
za delo DRSC, kot pripomoček drugim organom odločanja in
posameznikom.
Opozorimo naj, da bo potrebno nujno izdelati nove karte cestnega
omrežja tako za potrebe upravljanja kot pripomoček drugim
uporabnikom in izvajalcem.

Izdelana je bila podrobna analiza stanja cest, pripravljene so
metodologije vrednotenja ukrepov in določanja prioritet, v letu 97
pa ga bo treba pripraviti za sprejemanje v Državnem zboru.

7752-451 Prometna študija Slovenije
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Za dokončno pripravo plana, to je določitev ukrepov, prioritet in
finančno oceno bo potrebno izdelati še nekatere študije in analize,
za kar bi bila namenjena sredstva iz te postavke.

Prometna študija Slovenije je bila nazadnje narejena pred
dvajsetimi leti in njeni podatki niso več uporabni. Ker je potrebno
izdelati in sprejeti več temeljnih dokumentov (strategijo, nacionalni
program, prostorski plan RS), je za korektne odločitve nujno
izdelati nov prometno študijo Slovenije. Projekt bo interdisciplinaren, zahteval bo obsežne terenske raziskave in bo trajal
najmanj dve leti.

Nezagotavljanje sredstev bo onemogočilo planiranje ukrepov za
naslednja leta in pravočasna priprava investicijsko-tehnične
dokumentacije za te ukrepe, ki je praviloma dolgotrajna. Prav
tako, pa ne bo mogoče argumentirano sodelovati pri pripravi
prostorskega plana Slovenije, ki ga izdeluje MOP.
7755-451 Upravljanje in varstvo cest
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Sredstva bi omogočila pričetek terenskih raziskav kot osnovo za
izdelavo prometne študije.
Event. zmanjšana sredstva ne bodo omogočala korektne priprave
omenjenih temeljnih dokumentov RS oziroma MPZ in MOP.

60.000.000 SIT
60.000.000 SIT

1582-451 Sofinanciranje javnih del (BCP za občinske ceste)
predlog DRSC
6.600.000 SIT
predlog proračuna 97
6.600.000 SIT

Novi zakon o javnih cestah prenaša pristojnosti v zvezi z
upravljanjem in varstvom cest na Direkcijo RS za ceste. Ker so
dela in naloge v zvezi s tem do sedaj opravljala cestna podjetja je
predvideno, da do drugačne organizacije službe in ker to zakon
omogoča v letu 1997 in 98 Direkcija to delo odda po pogodbi.

V soglasju z Ministrstvom za finance bi v letu 97 MPZ, MOP in
občine sofinancirale vzpostavitev banke cestnih podatkov za
občinske ceste skozi inštrument javnih del. Gre za problematiko
vodenja evidenc o javnih cestah, kot bodo predpisane s pravilnikom kot podzakonskim aktom k novemu zakonu o javnih cestah.

Sredstva na tej postavki so namenjena pokrivanju teh stroškov.
7754-451 Mesta za izločanje tovornih vozil
predlog DRSC
200.000.000 SIT
predlog proračuna 97
20.000.000 SIT

1583-451 Revizije projektov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Izdelana je bila študija možnih lokacij za izločanje tovornih vozil v
zimskem času predvsem pred sneženjem, če ta nimajo ustrezne
opreme ali ker bi zastoji onemogočali izvajanje zimske službe.
Izdelan je bil popis stanja, opreme, lastništva in drugo. V zimi 96/
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10.000.000 SIT
5.000.000 SIT

36.000.000 SIT
36.000.000 SIT

Sredstva iz te postavke so namenjena plačevanju stroškov
revidentov. Predvideno je izvesti cca 240 revizij raznih projektov
na leto.
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9501-451 Informiranje o stanju na cestah
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bi onemogočilo
najnujnejše sanacije objektov, kar bi imelo zelo hude posledice za
cestne povezave med posameznimi območji v Sloveniji.

15.000.000 SIT
0 SIT

1004-471 Projekti za zagotovitev prometne varnosti
predlog DRSC
20.000.000 SIT
predlog proračuna 97
20.000.000 SIT

Z novim zakonom o javnih cestah je Direkcija RS za ceste dolžna
organizirati službo za informiranje uporabnikov cest.
9502-451 Priprava tehničnih predpisov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

35.000.000 SIT
5.000.000 SIT

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.

Na osnovi Zakona o javnih cestah je v različnih rokih potrebno
pripraviti celo vrsto podzakonskih predpisov - predvsem tehničnih
predpisov in tehničnih specifikacij, pa tudi okoli tisoč standardov.
To bo predvidoma nekajleten projekt, za katerega bo potrebno
angažirati precejšen del slovenske strokovne javnosti.

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bo imelo
negativne posledice na realizacijo nalog, onemogočilo pa bi tudi
sistematično pripravo rešitev prometno-tehničnih izboljšav za
prihodnja leta.
1005-471 Projekti večje rekonstrukcije
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Subvencije
1117-453 Sredstva AMZ
predlog DRSC
predlog proračuna 97

50.000.000 SIT
100.000.000 SIT

100.000.000 SIT
80.000.000 SIT

Na osnovi Zakona o cestah je MPZ-DRSC dolžan pokrivati
nekatere stroške poslovanja Avto-moto zveze Slovenije za
izvajanje službe "Pomoč-informacije". Sredstva bodo ta strošek
le delno pokrila. Po mednarodnih sporazumih je R Slovenija dolžna
zagotoviti ustrezen nivo tovrstne službe.

Iz te postavke se realizirajo projekti za večje rekonstrukcije cest
za realizacijo programa v naslednjih letih, ki zahtevajo obsežnejše
projekte in dolgotrajnejše postopke. Prav zato jih je potrebno pričeti
pripravljati eno do dve leti prej, preden lahko ukrep uvrstimo v
plan realizacij. Povečanje vrednosti je potrebno zaradi zelo dragih
projektov presoj vplivov na okolje, ki so obvezni po zakonu o
varstvu okolja.

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

Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bo imelo
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih.

Investicije - ceste

1007-471 Projekti-novogradnje (obvoznice)
predlog DRSC
30.000.000 SIT
predlog proračuna 97
30.000.000 SIT

1001-471 Projekti - obnove
predlog DRSC
predlog proračuna 97

110.000.000 SIT
50.000.000 SIT

Predvidena sredstva omogočajo projektiranje in vodenje upravnih
postopkov, za nekatere 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.

Sredstva so namenjena izdelavi projektov obnov (ojačitev,
preplastitev in investicijskega vzdrževanja) 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 na leto.
Manjšanje sredstev za projektno dokumentacijo bo imelo
negativne posledice na realizacijo nalog v prihodnjih letih.

1036-471 Črni Kal
predlog DRSC
M10/311: v km 7,800 v dolžini 720 m

1002-471 Projekti geomehanika
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Dela na tem kontu so končana.

50.000.000 SIT
50.000.000 SIT

1040-471 Aver-Gračišče
Predlog DRSC
R309/1059: v km 1,770 v dolžini 4230 m
predobremenitev 97
pre ''og proračuna 97

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 usadov, ki
zahtevajo polovično zaporo ceste in je pri tem resno ogrožena
prometna varnost ter druge geološke in geomehanske projekte
in raziskave za vzdrževanje in gradnjo cest.

PLDP = 2000 voz/dan od tega 6 avtobusov in 71 tovornjakov
(konična obremenitev do 5000 voz/dan).

60.000.000 SIT
50.000.000 SIT

V planu 1996 ni bilo predvideno dovolj sredstev za dokončanje
celotnega navedenega odseka. V jeseni '96 razpisana dela se
bodo izvajala na stasionaži 4,0 - 5,0 km, sanirali pa se bodo tudi
3 usadi in uredilo 7 brežin. Vrednost investicije po razpisu je bila

Vsako leto bomo pripravili dokumentacijo skladno s planom sanacij
in izgradnje, kot so prikazane v tabelah (postavke 6801 in 6802)
ter tiste, za katere predvidevamo realizacijo v naslednjih letih.
19. avgust 1997

92.000.000 SIT
občina: Koper
80.000.000 SIT
130.000.000 SIT

Cesta predstavlja navezavo Slovenije preko mednarodnega
mejnega prehoda z Istro. Kot mednarodna daljinska povezava je
zlasti v turistični sezoni zelo obremenjena. Cesta bo obdržala to
funkcijo tudi po izgradnji avtoceste do Kopra, saj predstavlja
dostop do tstre. Zato je ukrep upravičen tudi za planirano obdobje.

Zagotovljena sredstva običajno ne zadoščajo za vsa potrebna
tovrstna dela, kakršnokoli zmanjšanje pa bi imelo negativne
posledice na realizacijo v prihodnjih letih.
1003-471 Projekti objektov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

0 SIT
občina: Koper
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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.

160,0 mio SIT. Vsled pomanjkanja finančnih sredstev je bil s
projektanti, izvajalcem in predstavniki AKTIMA izveden predlog
racionalizacije na tej proračunski postavki. Z opustitvijo opornih
zidov (z delnim zamikom osi ceste), opustitvijo izvedbe odtočnih
jarkov s segmenti iz polovičnih betonskih cevi in optimalizacijo
zgornjega ustroja je potrebno za dokončanje del na novem odseku
zagotoviti poleg pogodbenega zneska še 35 mio SIT

1054-471 Zg.Dolič - Vitanje
predlog DRSC
R367/1350: v km 5,460 v dolžini 702 m

S tako predvidenimi sredstvi v predlogu plana bo možno dela po
pogodbi končati.
1041-471 Pobegi - Sv. Anton
predlog DRSC
R310/1061: v km 4,000 v dolžini 3100 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

0 SIT
občina: Vitanje

Dela na modernizaciji so končana. Sprožil se je plaz, ki se raziskuje.
Ko bo pripravljen projekt sanacije bo saniran iz postavke plazovi.
1059-471 Zg. Besnica - Trebeljevo
predlog DRSC
R330/1189: v km 16,120 v dolžini 2970 m

80.000.000 SIT
občina: Koper
22.000.000 SIT
27.000.000 SIT

0 SIT
občina: Litija

Dela na modernizaciji so končana.
Gre za obremenjeno primestno cesto, ki poteka v tem delu skozi
naselje. Potrebna je rekonstrukcija in ureditev križišč, avtobusnih
postaj, varnostnih ograj, javne razsvetljave in drugo. Občina dela
sofinancira zaradi sočasne ureditve komunalne infrastrukture. S
predvidenimi sredstvi se bodo nadaljevala v letu 1992 začeta
dela na tem odseku. V letu 1995 je bila planirana rekonstrukcija
ceste do km 7,100, to je do in skozi naselje Sv. Anton, za kar je bil
izdelan v juniju 95 tudi projekt. Za dokončanje rekonstrukcije ceste
do Dvorov, kot je načrtovana v občinskih prostorskih planih, saj
ima občina tam glavno komunalno deponijo, pa je potrebno projekt
še pripraviti. Tako bi se dela lahko v naslednjih nekaj letih končala.

1080-471 Križišče Jurčkove in Ižanske ceste v Ljubljani
predlog DRSC
0 SIT
R372/1360: v km 0,700 v dolžini 200 m občina: Ljubljana
Križišče je bilo v letu 1995 funkcionalno zaključeno zaradi
prometne varnosti. Izvedeno je bilo v celoti, razen asfaltbetona in
dokončanja protihrupnih ograj. Mesto Ljubljana, ki vodi investicijo
je izkoristilo tudi sredstva 96 za sofinanciranje.
Prometna obremenitev - PLDP = 5852 vozil/dan od tega 58
avtobusov in 399 tovornjakov (21 tov >7t).

Prometna obremenitev - PLDP = 3469 vozil/dan od tega 16
avtobusov in 184 tovornjakov.

1097-471 Zahodna obvoznica v Mariboru
predlog DRSC
715.000.000 SIT
M3/245: v km 20,000 v dolžini 3500 m
občina: Maribor
predobremenitev 97
,
385.000.000 SIT
predlog proračuna 97
390.000.000 SIT

V letu 1996 so se izvajala dela na rekonstrukciji ceste od km
4,000 v skupni dolžini 1800 m. Istočasno z rekonstrukcijo ceste
so se zgradili naslednji komunalni objekti: pločniki, meteorna
kanalizacija, elektrovodi, PTT vodi in vodovodno omrežje. Ko se
je izvajala rekonstrukcija ceste do Čežarjev, je bil izveden fekalni
kolektor in večina opornih zidov na trasi bodoče rekonstrukcije.
Sofinancerski delež občine Koper je znašal 14 mio SIT Ker ni bilo
dovolj denarja, je bil odsek naknadno skrajšan za 300 m. S
predividenimi sredstvi bodo dela v naselju Sv.Anton končana, ne
bodo pa se nadaljevala na naslednji etapi, za katero je projekt
PGD/PZI rekonstrukcije ceste Čežarji - Sv. Anton od km 5,8 v
dolžini 1300 m pripravljen.
1050-471 Ostalo in sofinanciranje
predlog DRSC
predlog proračuna 97

V novembru '96 je bil za promet odprt "Koroški most" z začasnimi
cestnimi priključki. Sredstva iz proračuna 97 so namenjena plačilu
že izvedenih del. Ker je dogovorjeno fazno nadaljevanje del, je za
prihodnji proračun možen naslednji potek (odvisno od možnosti
financiranja) :
1. faza: plačilo dodatnih del na začasnem priključku, obvezen
odkup dveh hiš (Petek in Jurič) ter nadaljevanje z drugimi odkupi
do Erjavčeve, dokončanje del na levem bregu na M3 od Fontane
do Turnerjeve ter izdelavo dokumentacije za naslednje etape
znaša minimalno 450 mio SIT.

150.000.000 SIT
50.000.000 SIT

2. faza: izgradnja križišč, potrebni odkupi in tehnična
dokumentacija; gradbena dela na desnem bregu se ne bodo
izvajala, na levem pa končala kar znaša novih 370 mio 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. Glede na neizvedena in predlagana
dela iz leta 95 ter potrebe naselij po urejanju prehodov predvsem
iz prometno-varnostnega vidika sredstev zagotovo ne bo d; volj.

3. faza: nadaljnji odkupi do Erjavčeve in gradbeno dovoljenje novih
90 mio SIT
Prometna obremenitev sedanje ceste M 3 na poteku skozi mestno
jedro presega 25 000 vozil/dan.

Predvideno je plačilo že izvedenih del skozi Gorišnico na M 3/250
v km 7,750 in dolžini 1060 m rekonstrukcijo križišča v Malem
Mokrem polju;
'

Izdelana študija upravičenosti izkazuje visoko stopnjo prometnoekonomske upravičenosti projekta. Če se dela na izgradnji
cestnega omrežja ne bodo izvedla istočasno z dograditvijo mostu,
oziroma čimprej, bo učinkovitost naložbe v most bistveno
zmanjšana, saj sistem ne bo funkcioniral.

Pričeli bi z:
rekonstrukcijo Gorenjske ceste v Ribnici,
rekonstrukcijo R 381 skozi Pivko,
na odseku Šentvid-Grobelno in
drugimi, za katere bo pravočasno pripravljena dokumentacija
Pripravili za začetek: rekonstrukcijo R 326 v Trebnjem pri obrtni
coni in
R 321 v Lescah.
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Za dokončno izvedbo bi bilo potrebno pripraviti Protokol o ureditvi
medsebojnih razmerij pri izgradnji Zahodne obvoznice v Mariboru,
ki bi predvidoma zahtevala naslednjo dinamiko financiranja:
leto 1998
172

1,500 mio SIT
19. avgust 1997

leto 1999
leto >2000
1118-471 Odkupi in odškodnine
predlog DRSC
predlog proračuna 97

1,900 mio SIT
2,200 mio SIT

tovornimi vozili.
PLDP = 2208 voz/dan s koničnimi turističnimi obremenitvami, od
tega je 50 avtobusov in 189 tovornjakov.

990.000.000 SIT
400.000.000 SIT

Zmanjšega proračunskega zneska bi pomenilo nezagotavljanje
pogodbenih obveznosti oziroma plačila že izvedenih del.

Finančna sredstva te proračunske postavke se uporabljajo za:

1585-471 R345/1279 špitalič-kartuzija
predlog DRSC
100.000.000 SIT
R345/1279: v km 3,532 dolžini 1468m občina: SI. Konjice
predlog proračuna 97
1.000.000 SIT

- reševanje starih nerešenih premoženjskopravnih zadev
(odškodnin za zemljišča, objekte, naprave, nasade,...) v zvezi z
gradnjami in rekonstrukcijami M in R cest, za katere v tekočem
proračunskem obdobju ni odprta investicijska postavka;

Nadaljevala se bo modernizacija za turizem zelo pomembne ceste,
saj se obnavlja znamenita žička kartuzija, ki bo obnovljena v
maju 97. Projekt za modernizacijo bo pripravljen.

- izplačevanje odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih
zemljišč v primerih, ko je odločba o spremembi namembnosti
izdana po zaključeni investiciji:

PLDP = 450 voz/dan (ocena), pričakuje se več avtobusov.

- izplačevanje odškodnin lastnikom nepremičnin ob cestah na
podlagi pravnomočnih sodnih odločb (imisije v zvezi z odvijanjem
prometa);

1586-471 R 336/1218 Separacija v Zagorju
predlog DRSC
0 SIT
M10/300: v km 0,000 v dolžini 1300 m
občini: Ljubljana in Brezovica
predlog proračuna 97
0 SIT
predlog proračuna 98
150.000.000 SIT

Z zmanjšanimi sredstvi ne bomo realizirali aktivnosti za
zemljiškokatastrsko ureditev vseh dosedaj zgrajenih M in R cest
ob upoštevanju 137. čl. Zakona o zemljiški knjigi (Ur.l.RS št.33/
95); aktivnosti so zajete v programu urejanja zemljiškokatastrskega stanja zemljišč uporabljenih za gradnjo M in R cest,
ki ga je na podlagi sklepa vlade z dne 8.6.95 izdelala MPZ Direkcija RS za ceste.
1119-471 Inženiring in ostale storitve
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Ker je rudnik Zagorje v zapiranju ima v sanacijskem programu
predvidena tudi dela na urejanju naselja, novih delovnih mestih in
drugo. V ta namen bo potrebno sofinancirati projekt predtavitve
dela regionalne ceste v območju Separacije, ki je predvidena za
tehnični spomenik.

560.000.000 SIT
560.000.000 SIT

1587-471 M10/300 Brezovica - Sinja Gorica
predlog DRSC
0 SIT
M10/300: v km 0,000 v dolžini 1300 m
občini: Ljubljana in Brezovica
predlog proračuna 97
0 SIT
predlog proračuna 98
100.000.000 SIT
predobremenitev proračuna 99
40.000.000 SIT

S temi sredstvi bodo financirana dela v zvezi s tistimi deli iz
naslova gospodarjenjem s cestami, ki jih Direkcija za RS ceste
lahko oddaja na javnem razpisu. Sklenjena je večletna pogodba
z Družbo za državne ceste, d.o.o., Zil Inženiring, Ljubljana in
Constructo d.o.o, Celje. Po potrebi pa bodo dela oddana tudi drugim.
Gre v glavnem za dela v zvezi z izvajanjem nadzora nad rednim
vzdrževanjem cest in nadzora nad izvajanjem investicij.

Magistralna cesta M 10 ima na nekaterih odsekih zelo dotrajan
zgornji ustroj, ki zahteva temeljito sanacijo. Ob njej se neprekinjeno
vrstijo naselja; na cesti in ob njej (po vzporednem makadamskem
pasu) je tudi precej nemotornega prometa.

Eventuelno zmanjševanje sredstev na tej postavki bi zahtevalo
ponovno vzpostavitev močnejše službe v državni upravi, ker bi
del strokovnih nalog morali prenesti nazaj v upravo, kar pa je
praktično težje izvedljivo.

PLDP = cca 13.000 mv/dan od tega 203 avtobusi in 821 tovornjakov
(172 tov. >7t)

1249-471 Dvor - Soteska
predlog DRSC
0 SIT
R327/1176: v km 0,200 v dolžini 2055 m občina: Novo mesto

Za odsek od km 0,000 v dolžini 1300 m so bile izvedene 3
lokacijske obravnave. Prebivalci imajo vedno znova dodatne
zahteve. Izdeluje se PVO, ki bo končan maja 97. Projekt bo izdelan
v skladu z lokacijsko dokumentacijo. Ker je bilo vozišče popolnoma
uničeno je bilo v letu 96 obnovljeno in se projekt ureditve skozi
naselje lahko primerno pripravi.

Dela na rekonstrukciji in izgradnji avtobusnih postaj so končana.
»
1263-471 Ljubno - Luče
predlog DRSC
150.000.000 SIT
R340/1249: v km 4,220 v dolžini 2760 m
občina: Ljubno
predobremenitev 97
150.000.000 SIT
predlog proračuna 97
150.000.000 SIT

1588-471 R 339/1245 Višnja vas - Dobrna
predlog DRSC
R 339/1245: v km 1250 v dolžini 2500 m
predlog proračuna 97
predlog proračuna 98

Za sredstva , ki so bila angažirana s predobremenitvijo proračuna
97 bodo končana dela na rekonstrukciji tega pododseka.
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. Predvideni elementi nove
ceste so za karakteristike terena in pomembnost ceste normalni,
sicer bi bil tako kot dosedaj moten predvsem promet z avtobusi in
19. avgust 1997

0 SIT
občini: Vojnik
0 SIT
100.000.000 SIT

Na turistično in gospodarsko pomembni povezavi so nekateri
pododseki v zelo slabem stanju; zgornji ustroj je poškodovan,
tehnični elementi ceste pa tudi ne ustrezajo. Pred leti je že bila
pričeta rekonstrukcija, ki pa je ostala nedokončana. Nadaljevali bi
po veljavnem projektu.
PLDP = 3104 mv/dan od tega 49 avtobusi in 276 tovornjakov (52
tov. >7t)
173
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2712-471 Študije
predlog DRSC
predlog proračuna 97

1589-471 R 335/1212 Črnomelj
predlog DRSC
5.000.000 SIT
R 335/1212: v km 8500 v dolžini 1200 m občini: Črnomelj
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

S to postavko se krijejo stroški in pogodbene obveznosti pri
izdelavi feasibility študij, ki so potrebne za vse investicije, ki se
sofinanciranjo 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 in
druge).

Zelo slabo vozišče iz kock, neurejeno stanje Belokranjske in
Kolodvorske ceste glede prometne varnosti v Črnomlju zahteva
nujno rekonstrukcijo.
Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. Projekt za izvedbo bo revidiran
v kratkem. Lahko se bo začelo pridobivati zemljišča. Občina bo
dela sofinancirala.
PLDP = 2856 vozi/dan, od tega 84 avtobusov in 260 tovornjakov
(33 tov.>7t) - (plus lokalni promet v mestu)
1853-471 Železniški nadvoz v Laškem
predlog DRSC
M10-3/328: v km 11,770 v dolžini 15 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

30.000.000 SIT
30.000.000 SIT

2714-471 Svetovalne storitve
predlog DRSC
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

50.000.000 SIT
občina: Laško
40.000.000 SIT
50.000.000 SIT

40.000.000 SIT
38.000.000 SIT
55.000.000 SIT

S to postavko se krijejo stroški pogodbenih obveznosti pri
svetovalnih storitvah za ukrepe tujih in domačih svetovalnih
organizacij.

Zgrajen je bil nov železniški nadvoz v Laškem, ker je bil star
neustreznih dimenzij in konstrukcije, nahaja pa se na eni
najpomembnejših magistralnih cest. Za dokončno rešitev varnega
in nemotenega prometa pa je potrebno rekonstruirati in kompletno
opremiti s strojno in hidromehansko opremo črpališče. Spomladi
1996 je podvoz že bil poplavljen v času visoke vode Savinje.
Izveden je bil razpis za izvedbo in nabavo opreme; dela se izvajajo.

2717-471 Rakitna - Cerknica
predlog DRSC
R372/1362: v km 4,845 v dolžini 3605 m
predlog proračuna 97

4.000.000 SIT
občina: Cerknica
4.000.000 SIT

PLDP = 9000 mv/dan od tega 96 avtobusov in 1082 tovornjakov
(330 tov >7t)

V letu '96 bi bila dokončana 3,6 km dolga modernizacija ceste, ki
predstavlja zaključeno celoto med naselji. Izvedena so dela v
bitodrobirju. Za asfaltbeton sredstev ni bilo dovolj. Predvidena
planska sredstva bodo namenjena postavitvi odbojnih ograj in
dokončanju odvodnjavanja.

2681-471 Obvozi v času gradnje objektov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

15.000.000 SIT
15.000.000 SIT

PLDP = 453 voz/dan od tega 3 avtobusi in 18 tovornjakov s
turističnimi konicami.

S to postavko se bodo pokrivali večji stroški, ki nastajajo z ureditvijo
obvozov v času gradnje novih objektov. Ti obvozi potekajo tudi
po neprimernih lokalnih cestah, ki so po koncu obvoza precej
poškodovane zaradi povečanega prometa, ter jih je zato potrebno
obnoviti. Ker smo v letu 95 in 96 omejili nosilnost kar 50 objektom,
bodo stroški obvozov presegali običajne.

2732-471 obvoznica Šentjur
predlog DRSC
35.000.000 SIT
M10-8/1274: v km 9,300 v dolžini 1900 m
občina: Šentjur pri Celju
predlog proračuna 97
35.000.000 SIT
Dela na obvoznici so končana. Potrebno je vrniti kredit, ki ga je
najela občina za ime države v skladu z dogovorom.

V primeru nezadostnih sredstev bodo stroški, ki nastanejo z
obvozi bremenili osnovne proračunske postavke, ki sedaj tega
ne upoštevajo, to pa bo imelo za posledico nedokončanje enega
ali dveh nadomestnih objektov.

2744-471 Radeče - Loka pri Zidanem Mostu
predlog DRSC

2704-471 Todraž - Brebovnica
plan DRSC
25.000.000 SIT
R324/1144: v km 2,800 v dolžini 2391 m
občina: Gorenja vas-Poljane
predobremenitev 97
25.000.000 SIT
predlog proračuna 97
25.000.000 SIT

0 SIT

R330/1192: v km 0,400 v dolžini 640 m
občini: Radeče in Sevnica
Dela so končana.
t
2770-471 Impoljca - Zavratec
predlog DRSC
R363/1337: v km 0,275 v dolžini 1650 m
v km 1,925 v dolžini 950 m
predlog proračuna 97

Pred leti je bila pričeta modernizacija 2,4 km odseka regionalne
ceste. Projekt je predvideval večje posege zaradi zahtevnega
terena in poteka skozi delno naseljeno področje. Izvedena so
zemeljska dela, zidovi, regulacija potoka, projekti in odkupi. Dela
na opornem zidu dolgem 130 m so končana. V proračunu
predvidena sredstva so namenjena plačilu teh del.

75.000.000 SIT
občina: Sevnica
75.000.000 SIT

PLDP = 415 voz/dan od tega 14 avtobusa in 31 tovornjakov.

Rekonstrukcija regionalne ceste na 1.650 m dolgem odseku bo
končana, za kar je potrebno zagotoviti 7,0 mio SIT. V letu '96 je bil
izveden zgornji ustroj ceste, betonski mostovi s pripadajočo
regulacijo potoka v njihovem območju in druga zaključna dela.

V izdelavi je tudi sprememba projekta, ki pradvideva racionalnejše
in cenejše rešitve. Ko bo izdelan, bo predlagano nadaljevanje del.

Za predvidena sredstva pa bi dokončali modernizacijo še na
preostalem 1075 m dolgem odseku, kjer je gradnja v teku in
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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 Depale vasi do
občinske meje Ljubljana v dolžini 3,5 km, v nadaljevanju pa še
pododsek do Črnuč v dolžini 900 m. Rekonstrukcija se bo izvajala
fazno tako, da se bo najprej zgradila nova polovica nato pa
rekonstruirala še stara polovica ceste. Skupna vrednost je bila
ocenjena na 2.200 mio SIT.

zgradili nadomestni most na mestu dosedaj lesenega na začetku
odseka. Prav tako bo potrebno obnoviti lokalno cesto, ki je služila
v času popolne zapore ceste za obvoz.
PLDP = 400 voz/dan (ocena); ko bo cesta normalno prevozna
bomo ponovno šteli promet.
2771-471 Vrbanski plato
predlog DRSC
M3/245: v km 18,500 v dolžini 2400 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97
predlog proračuna 98

312.000.000 SIT
občina: Maribor
100.000.000 SIT
211.000.000 SIT
346.000.000 SIT

PLDP = 32842 voz/dan od tega 337 avtobusov in 3782 tovornjakov
(1547 tov. >7t)

Začelo se je 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.

Za domžalski del trase je bil v letu 1995 izdan lokacijski odlok, na
osnovi katerega se je v letu 1996 začelo z pridobivanjem zemljišč
za potrebe rekonstrukcije. Do konca leta 1996 je bilo pridobljenih
cca 85% potrebnih zemljišč. Pridobljena še niso zemljišča
pritožnikov, ki jih je osem in objekti, ki se rušijo (štirje). Za potrebe
rušencev so kupljene štiri parcele.

Prometna obremenitev - PLDP = 8000 voz/dan od tega 96
avtobusov in 393 tovornjaki (89 tov. >7t)

V novembru je bil za investitorja pozitivno rešen spor glede
ustavnosti in zakonitosti sklepa občinskega sveta občine Domžale
o sprejemu Odloka o lokacijskem načrtu na Ustavnem sodišču
RS, tožbe pritožnikov na Vrhovnem sodišču RS pa v letu 1996 še
niso bile obravnavane. Kljub intenzivnim pogajanjem s pritožniki
ni bil dosežen sporazum z njimi, na osnovi katerega bi bile tožbe
umaknjene.

Za sredstva iz leta 1996 v vrednosti 74.4 mio SIT (in sof. MO MB
56 mio SIT) so bila izvedena pripravljalna dela ob obstoječi trasi
na dolžini 400 m. Pri tem gre za dela, ki so se izvajala izven
obstoječega cestnega profila:
- izgradnja premostitvenega objekta na potoku Kamniška graba
v P 31,
- izgradnja propusta čez Kamniški potok v P 56-57,
- izgradnja propusta čez Rošpoški potok v P 66-67,
- izgradnja zidu F v profilu P 51-54,
- fekalna kanalizacija ter nekatera zemeljska dela med P 50 -70.

Za domžalski del trase je izdelan in revidiran projekt PGD, PZI,
izdelan pa je tudi projekt za razpis za celotno traso.
Novembra je bilo izdano lokacijsko dovoljenje za ljubljanski del
trase, ki zaenkrat še ni pravnomočno, v teku je razpis za izdelavo
projekta PGD, takoj po pravnomočnosti LD pa se bodo začela
pridobivati zemljišča, za kar bo potrebno zagotoviti 157 mio SIT.
če ne bo pritožb, bi lahko zemljišča pridobili do marca 97.

Po predlaganem načinu financiranja v letu 97 in 98 bi bila dela v
celoti končana.
2774-471 Petrovo Brdo - Podrošt
predlog DRSC
R314/1074: v km 6,100 v dolžini 2000 m

V letu '97 se bodo nadaljevale aktivnosti za pridobitev zemljišč.
Pogoj za pridobitev na domžalskem delu je izvensodna rešitev
tožb, ki so vložene pri vrhovnem sodišču. V kolikor ne bo
sporazumne rešitve, se bo pristopilo k postopku razlastitve.

0 SIT
občina: Železniki

Dela po tem kontu so zaključena.
Če bo realizacija možna, bodo v letu '97 pričeta dela na enem od
odsekov. Po predvidenem programu bodo dela v celoti zaključena
v letu 98.

2780-471 Kranj (Zavarovalnica - Jaka), most
predlog DRSC
0 SIT
R322/1135: v km 1,700 v dolžini 2000 m
občina: Kranj

2786-471 Zelena meja (Zavrč)
predlog DRSC
0 SIT
L 6237: v km 0,500 v dolžini 1000 m občine: Zavrč, Osilnica

Dela katera je financirala država, so končana. Občina Kranj, ki je
bila sofinancer, noče zagotavljati svojega deleža. Izvajalec je dela
končal in terja za plačilo DRSC, s katero je imel pogodbo. Gre za
70 mio SIT in zato za celoten projekt še nima uporabnega
dovoljenja. Ker ima izvajalec del celotno pogodbo samo z MPZDRSC obstoja možnost tožbe za ta sredstva.

Dela na novogradnji lokalne ceste so končana.
2906-471 Ptuj železniški nadvoz (EBRD)
plan DRSC
M3/248,249: v km 0,600 v dolžini 630 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Za dokončanje projekta je potrebno še pridobiti zemljišča in
rekonstruirati del Oldhamske ceste. Vendar vse v skladu s
sofinancersko pogodbo z občino.
2784-471 Domžale - Črnuče (EBRD)
plan DRSC
1.000.000.000 SIT
M10/294,295: v km 1,800 v dolžini 4400 m
občini: Domžale in Ljubljana
predobremenitev 97
300.000.000 SIT
predlog proračuna 97
294.000.000 SIT
predlog proračuna 9
1.850.000.000 SIT
predlog proračuna 99
300.000.000 SIT

V gradnji je izvennivojsko križanje magistralne ceste z železnico
v središču naselja. Za ukrep, ki se bo sofinanciral tudi s kreditom
EBRD, je izdelana študija upravičenosti, ki izkazuje visoko stopnjo
prometno-ekonomske upravičenosti. Prav tako svoj delež
zagotavljajo Slovenske železnice.
Prometna obremenitev - PLDP = 22000 voz/dan (ocena).
V letu 96 je dela pridobilo italijansko podjetje COOPSETE. Dela se
izvajajo skladno s terminskim planom kljub začetnim težavam.

Cesta je prometno tako obremenjena, daje potrebna štiripasovnica.
19. avgust 1997

300.000.000 SIT
občina: Ptuj
270.000.000 SIT
354.000.000 SIT
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m je bila dopolnjena lokacijska dokumentacija, dela pa fizično v
glavnem izvedena. Za sredstva iz proračuna 97 je predvideno
dokončanje del (oprema, signalizacija) na celotni modernizaciji.

Nezagotavljanje sredstev bo sankcionirano v skladu s pogodbo.
V soglasju Slovenskih železnic je tudi pogoj, da mora biti takoj po
izgradnji nadvoza za železnico zgrajen tudi podhod za pešce in
kolesarje, da bi tako ukinili nivojsko prečkanje s progo. Projekt
podhoda je v izdelavi. Izvedba bo sofinancirana v tretinjskih
deležeih Občina, Sž in MPZ. Za gradnjo bo potrebno zagotoviti
predvidoma še 40 mio SIT. Sporazum še ni dogovorjen.
3812-471 Oprema za kontrolo cest
predlog DRSC
predlog proračuna 97

PLDP = 605 voz/dan od tega 15 avtobusov in 29 tovornjakov.
4822-471 Vresje - Sorica
predlog DRSC
R321C/1128:
v km 0,000 v dolžini 2000 m
v km 2,000 v dolžini 2600 m
predlog proračuna 97

40.000.000 SIT
10.000.000 SIT

V letu 97 bi skupaj z DARS-om pričeli sistematično nabavljati in
vgrajevati potrebno opremo za vremenske postaje, ki bi
pripomogle k boljši organiziranosti akcij zimske službe, na daljši
rok pa tudi k pocenitvi le-te. Sistem bo kompatibilen tudi z
informacijskim sistemom Hidrometeorološkega zavoda.

PLDP = 185 voz/dan od tega 27 tovornjakov, z izrazitimi sezonskimi
konicami sezonske obremenitve.
4981-471 meja Madžarska - Kobilje
predlog DRSC
R351/1299: v km 0,000 v dolžini 4130 m

3839-471 Dravograd
predlog DRSC
10.000.000 SiT
M 10-8/1257: v km 0,250 v dolžini 470 m občina: Dravograd
predlog proračuna '97
12.000.000 SIT

0 SIT
občina: Kobilje

Dela so končana.
4986-471 Poljčane - Zg. Poljčane
Predlog DRSC
0 SIT
R338/1237: V km 0,000 v dolžini 1500 m
občina: Slovenska Bistrica

Dela na rekonstrukciji so končana. Zaradi nestrinjanja enega
lastnika je bilo potrebno preprojektirati betonski zid. Sredstva so
namenjena poravnavi že izvedenih del in dokončanju del zaradi
sprememb.

Dela po tem kontu so končana. Za nadaljevanje rekonstrukcije je
predviden nov konto.

PLDP = 9000 voz/dan od tega 200 avtobusov in 900 tovornjakov
(320 tov. >7t)

PLDP = 2233 voz/dan od tega 38 avtobusov in 228 tovornjakov
(52 tov. >7t).

3887-471 Ljubljanica - Kurja vas
predlog DRSC
4.000.000 SIT
R324/1144: v km 12,600 v dolžini 1500 m
občina: Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
predlog proračuna 97
0 SIT

4989-471 Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka
predlog DRSC
100.000.000 SIT
L 3619: v km 0,000 v dolžini 3875 m
občina: Osilnica, Kočevje
predobremenitev 97
50.000.000 SIT
predlog proračuna 97
35.000.000 SIT

Gradbena dela so gotova, manjkajo še odbojne ograje in druga
oprema po projektu.
PLDP = 415 voz/dan od tega 8 avtobusov in 25 tovornjakov

Ukrep predstavlja delno novogradnjo, delno modernizacijo
obstoječega omrežja lokalnih cest. Cesto je potrebno zgraditi po
sklepu DZ kot regionalno povezavo obkolpske doline z notranjostjo
države.

50.000.000 SIT
50.000.000 SIT

V letu 95 se je izvajala modernizacija odseka lokalne ceste
Kočevska Reka-Borovec v dolžini 4,585 km. Dela so končana. V
letu 96 je plaz v dolžini 110 m delno poškodoval cesto. Tudi na
odseku pred naseljem Borovec je delno odtrgano vozišče.
Trenutno še ni predvidena sanacija, na osnovi geotehnične
preiskave bo najprej izdelan projekt sanacije.

Iz sredstev te postavke se bodo financirale izdelave investicijskih
programov, ki so po zakonodaji obvezni za vse investicije vrednosti
> kot 100 mio SIT.
Event. zmanjšana dela bi omejila možnosti realizacije posameznih
planskih postavk ter preprečila pridobivanje ustreznih osnov za
planiranje ukrepov v prihodnje.

S sredstvi iz leta 96 so se nadaljevala dela na odseku BorovecDragarji v dolžini 3875 m. Izvedena so zemeljska dela in asfalt.
Urediti je potrebno še obcestje, za kar so predvidena sredstva iz
proračuna 97.

4762-471 Žužemberk - Dobrava
predlog DRSC
30.000.000 SIT
R326/1159: v km 1,260 v dolžini 2182 m občina: Novo mesto
predlog proračuna 97
30.000.000 SIT

Za odsek Osilnica-Čačič je izdano lokacijsko dovoljenje, izdelana
je PVO in dopolnitev PVO, hidrotehnično poročilo in geološko geotehnično poročilo. PGD, PZI se bo pripravil, izvedeni bodo tudi
odkupi. Problem predstavlja nadaljevanje, kjer nasprotuje MOP.

Dela so se dela pričela izvajati v oktobru 1995 na odseku od km
2,200 do km 3,442 , za zadnji pododsek od km 1,26 v dolžini 940
poročevalec, št. 42

občina: Bohinji
občina: Železniki
5.000.000 SIT

V letu 1996 so se nadaljevala dela na odseku km 0,000 do km
2,000. Izvedena je bila modernizacija na odseku od km 0,0 v
dolžini 900 m. V prihodnjih letih se bodo dela nadaljevala na tem in
še zadnjem odseku od km 2,000 do km 4,600, s čimer bo celotna
cestna povezava med Škofjo Loko in Bohinjsko Bistrico preko
Soriške planine modernizirana. Predviden je racionalni profil, ki v
večji meri poteka po obstoječi cesti.

Da bi lahko ustrezno načrtovali posege na cestah in objektih na
njih, je potrebno izvajati določene meritve in opazovanja in zato je
potrebno imeti ustrezno opremo. Postavka je namenjena razvoju
merilne opreme za ugotavljanje stanja cest in razvoju števne
opreme. Za predvidena sredstva bo nabavljena oprema za
ugotavljanje drsnega trenja vozišč.

4708-471 Investicijski programi
predlog DRSC
predlog proračuna 97

40.000.000 SIT
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5611-471 Stročja vas - Ljutomer
predlog DRSC
10.000.000 SIT
R358C/1327: v km 0,200 v dolžini 2100 m občina: Ljutomer
predlog proračuna 97
0 SIT

Njihovo mnenje je, da poseg v prostor ni mogoč. Gradnja bo
pričeta iz sredstev proračuna 98 in 99.
Za odsek Dragarji-Čačič je izdelan IP cestne povezave, PVO,
geološko - geotehnično poročilo in hidrološko poročilo. V izdelavi
je še hidrogeološko poročilo. Normalni prečni profil ceste je: širina vozišča 2 x 2.50m = 5,00m - bankina 2 x 0,50m = 1,00m
Občina Osilnica je naročila lokacijsko dokumentacijo.
4990-471 Vrhovo - Hotemež
plan DRSC
M10-3/332: v km 3,100 v dolžini 2140 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Dela po tem kontu so končana.
Po opravljenem tehničnem pregledu Slovenske železnice ne dajo
soglasja k uporabnemu dovoljenju, dokler se ne reši križanje z
železnico (postavitev signalizacije, rešitev med tirnicami). Stroški
so ocenjeni na 10 mio SIT.

60.000.000 SIT
občina: Radeče
50.000.000 SIT
60.000.000 SIT

6460-471 most čez Kotredeščico v Zagorju
predlog DRSC
0 SIT
R336/1219: v km 1,790 v dolžini 50 m
občina: Zagorje ob Savi
predlog proračuna 97
0 SIT

Rekonstrukcija magistralne ceste je bila potrebna kot posledica
ukrepov v zvezi z izgradnjo HE Vrhovo.
Končana so dela na odseku Vrhovo-Hotemež. Na odseku skozi
Vrhovo pa je treba zgraditi še pločnike, propust, položiti asfaltbeton
in zgraditi avtobusno obračališče. Nezagotavljanje sredstev
pomeni neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Predvidenih del, kljub dveletnemu prizadevanju ne bo mogoče
izvesti, saj se prizadeti krajani pod nobenim pogojem ne strinjajo
z gradnjo.
6461-471 most čez Vuhredšico v Orlici
predlog DRSC
0 SIT
R370/1353: v km 3,450 v dolžini 300 m
občina: Podvelka-Ribnica

PLDP = 4921 voz/dan od tega 41 avtobusov in 487 tovornjakov
(88 tov. >7t).
4991-471 Radeče - priključek M 10-3
predlog DRSC
R330/1191: v km 27,000 v dolžini 900 m
predlog proračuna 97

30.000.000 SIT
občina: Radeče
20.000.000 SIT

Dela po tem kontu so končana.
6462-471 most čez Dravinjo v Majšperku
predlog DRSC
0 SIT
R346/1284: v km 15,030 v dolžini 50 m občina: Majšperk

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. Dela se izvajajo
po gradbenem dovoljenju, ki so ga pridobile Savske elektrarne,
vendar se to nanaša na gradbiščno cesto. Zgrajenih je 710 m
ceste, nadaljujejo pa se dela na odseku od potoka Sopota do M
10-3 na spodnjem in zgornjem ustroju. Še vedno je problem
lastništvo enega zemljišča zato dela trenutno stojijo.

Dela po tem kontu so končana.
6465-471 Most čez Bukovnico v Dobrovniku
predlog DRSC
35.000.000 SIT
R357/1318: v km 11,000 v dolžini 100 m
občina: Moravske Toplice
predlog proračuna 97
35.000.000 SIT

PLDP = 2500 voz/dan brez lokalnega prometa.

Sedanji leseni objekt sicer razpetine manjše kot 5 m je tako v
slabem stanju, da predstavlja na cesti Martjanci-Dobrovnik-Dolga
vas oviro predvsem za tovorni promet, ki ga je vse več zaradi
bližine mejnega prehoda. V septembru 96 se je pričela gradnja
novega mostu, potem ko so bili izvršeni vsi odkupi in plačana
sprememba namebnosti, ki je investicijo podražila. Objekt bo gotov
31.5.97.

S predvidenimi sredstvi bi dokončali dela na novogradnji tega
dela ceste. Obstoja pa tudi zahteva Savskih elektrarn po povrnitvi
vloženih sredstev pri izgradnji mostu čez Sopoto in še nekaj
drugih delih.
5558-471 Kapca - Hotiza
predlog DRSC
M10-1/322: v km 4,550 v dolžini 2930 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

90.000.000 SIT
občina: Lendava
50.000.000 SIT
50.000.000 SIT

Prometna obremenitev - PLDP = 3000 vozil/dan od tega 200
tovornjakov (ocena).
6466-471 Mostova čez Pako v Hudi Luknji
predlog DRSC
100.000.000 SIT
M10-8/1260: v km 4,500 v dolžini 150 m
občina: Velenje
v km 4,660 v dolžini 150 m
predlog proračuna 97
78.000.000 SIT

Odsek predstavlja še edini nerekonstruiran del magistralne ceste
v dolžini 2,0 km na potezu Murska Sobota-Lendava. Vozišče je bilo
pred leti preplaščeno, elementi skozi naselje pa za ta promet niso
najboljši. Ker se je pridobivanje projektne dokumentacije zaradi
soglasodajalcev in siceršnje zahtevnosti rekonstrukcije zakasnilo,
so bila dela oddana šele v septembru 96. Skozi naselje Hotiza se
predvideva izgradnja pločnikov in kolesarskih stez, izven naselja
pa tudi ureditev traktorskih poti. Predvideva se sofinanicranje
občine, ki pa to ostro zavrača. Trenutno se izvajajo dela v dolžini
550 m, po pogodbi pa bi se morala na 780 m, za kar je potrebno še
36 mio SIT. Poleg tega je pripravljen projekt še za 3 km rekonstrukcije
magistralne ceste v profilu kot je od MS do Lendave že zgrajena.

Na zelo pomembni magistralni cesti sta še vedno dva lesena
mostova čez Pako. Sta v slabem stanju, na njih se izvaja stalna
sanacija, kar predstavlja že prevelike stroške. Zgraditi je potrebno
nova mostova, ki imata omejeno nosilnost na 101 in del magistralne
ceste med njima.

PLDP = 5718 vozil/dan od tega 82 avtobusov in 679 tovornjakov
(434 tov. >7t).

Šele v avgustu 96 je bila pridobljena lokacijska odločba, gradbeno
dovoljenje pa izdano feb.97. Od oktobra 96 se izvajajo dela na

19. avgust 1997

PLDP = 5777 vozil/dan od tega 105 avtobusov in 712 tovornjakov
(197 tov. >7t).
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Investicijo je možno deliti na več faz. S predvidenimi sredstvi
bomo pričeli z odkupi in odškodninami seveda, če bo občina dela
sofinancirala.

stabilizaciji brežin, obeh mostovih, regulaciji Pake ter izveden
začasni obvoz. Dela bodo predvidoma končana jeseni 97.
6467-471 Most čez Sočo v Trenti
predlog DRSC
R302/1029: v km 0,000 v dolžini 100 m
predlog proračuna 97

6475-471 Obvoznica Novo mesto
predlog DRSC
M4/253: v km 2,000 v dolžini 842 m
predlog proračuna 97

50.000.000 SIT
občina: Bovec
50.000.000 SIT

Na pred leti rekonstruirani cesti je potrebno zgraditi še štiri
nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani, predvsem pa
neustrezne širine, saj so večinoma samo enosmereni z
neustreznimi dostopi. Po številnih pogovorih z Upravo Triglavskega
narodnega parka je bilo v septembru 96 le izdano gradbeno
dovoljenje. Dela so se pričela takoj. Pri izkopu za temelje objekta
je bilo ugotovljeno drugačno stanje, kot pa je bilo predvideno s
projektom. Zato so bili izvedeni piloti, kar bo gradnjo ustrezno
podražilo. Most bo predvidoma zgrajen sredi julija 97.

Obvoznica Novo mesto l.faza bo razrešila problem nivojskega
križanja ceste R331 z železnico in zožitve ceste na bršljinskem
mostu in prispevala k primernemu urbanističnemu razvoju Novega
mesta, ki se s svojimi primestnimi bivalnimi naselji širi na desni
breg Krke.
PLDP ceste M 4, ki na tem področju prevzema tudi funkcijo mestne
ceste, je ca 13.000 voz/dan; od tega naj bi se po prognozah na
obvoznico preselilo ca 8.000 vozil/dan.

Izgradnja tega mostu je v navezi z izgradnjo mostu čez Limarico,
saj sta funkcionalno in trasno povezana.

Pridobljena je LD za obe fazi, izdelana je predinvesticijska zasnova
in investicijski program za obe fazi, ki pa še ni potrjen. Izdelan je
projekt za izvedbo I. faze, ki zajema odsek od Bučne vasi do
Muhaberja od km 2,000 v dolžini 842 m ter projekt viadukta,
opravljen je razpis za oddajo del.

PLDP = 522 vozil/dan od tega 5 avtobusov in 10 tovornjakov z
izrazitimi sezonskimi konicami.
Nezagotavljanje sredstev bo povzročilo' otežkočen promet tako
domačinom kot turističnim tokovom Gornjesoške doline, saj je
most praktično neprevozen za avtobuse, promet je bil urejen
izmenično enosmerno.

Za II. fazo - odsek od Bučne vasi do Ločne v dolžini 2175 m se
izdeluje projekt za izvedbo, odkupujejo se zemljišča. Gradnja bo
v celoti potekala fazno vendar v zaključenih celotah in v odvisnosti
od financiranja.

6470-471 Gornja Radgona - Mele
plan DRSC
61.000.000 SIT
M10-1/366: v km 2,100 v dolžini 700 m
občina: Gornja Radgona
predobremenitev 97
45.000.000 SIT
predlog proračuna 97
50.000.000 SIT

6476-471 Velenje - križišče Šaleške-Goriške
predlog DRSC
14.000.000 SIT
M10-8/1260: v km 11,000 v dolžini 100 m
občina: Velenje
predlog proračuna 97
14.000.000 SIT
Križišče na magistralni ceste je še zadnje neurejeno križišče v
centru Velenja tik pred predorom Šalek. Ker je v bližini še
bencinska črpalka, je ustrezno odvijanje prometa dodatno
oteženo. Potrebno je urediti zavijalne pasove.

V septembru 96 so se pričela dela na rekonstrukciji 400 m ceste
brez odseka pri črpalki, ker ga bo Petrol financiral samostojno.
Kljub gradbišču je bila cesta pozimi normalno prevozna. Zaradi
nenosilnih tal so nastala dodatna dela. Dela so končana.

Za izvedbo ni bilo mogoče pridobiti priglasitve del tako, da je v
septembru 96 pričet postopek za pridobitev lokacijskega in
gradbenega dovoljenja. Pričetek izvedbe bo najprej mogoč junija
97, če ne bo prišlo do težav enega mejaša, ki je v predhodnih
postopkih že zahteval dostopno cesto in protihrupno zaščito, ki
pa nista v projektu. V kolikor bo uspel, se bo investicija bistveno
podražila. Občina vodi postopek za zagotovitev nove dostopne
ceste.

PLDP = 8703 voz/dan od tega 221 avtobusov in 1210 tovornjakov
(549 tov. >7t).
6471-471 Medvode
predlog DRSC
M1/212: v km 1,750 v dolžini 2000 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

70.000.000 SIT
občina: Medvode
50.000.000 SIT
2.000.000 SIT

PLDP = 8000 voz/dan od tega 62 avtobusov in 888 tovornjakov
(309 tov. >7t) plus mestni promet.

Študija je pokazala, da je skozi Medvode potrebno zgraditi
štiripasovnico kot dokončno rešitev. Za tako pa še ni izdelana
projektne dokumentacijo.

6478-471 mostovi na Jezerskem
plan DRSC
R319/1105,1106
predlog proračuna 97

V letu 96 je bilo zgrajeno križišče Color z odsekom ceste do
Petrola, avtobusne postaje, prestavljeni komunalni vodi in drugo.
Občina bi morala sofinancirati dela (12,5 mio SIT), saj je podpisala
sporazum, vendar tega še ni storila.

150.000.000 SIT
občina: Preddvor
20.000.000 SIT

Mostovi se nahajajo na cesti Kranj - Jezersko in so leseni z
jeklenimi nosilci, dva imata tudi omejeno nosilnost. Jekleni nosilci
so korodirani. Lesene nosilne mostnice so zamočene in prhle.
Asfalt na vozišču je razpokan. Izdelana je lokacijska dokumentacija
za skupno osem mostov skupaj s potrebno rekonstrukcijo ceste
na celotnem potezu od Preddvora do Jezerskega. V letu 97 bi
pričeli z gradnjo treh mostov.

PLDP = 20137 voz/dan od tega 411 avtobusov in 2076 tovornjakov
(711 tov. >7t).
Za križišče "Na klancu" se pridobiva lokacijsko dovoljenje in
izdeluje projekt PGD. Ocenjena vrednost del je 250 mio SIT.
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680.000.000 SIT
občina: Novo mesto
10.000.000 SIT
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odsek stac.
1105
1105
1106
1106
1106
1106
1106
1106

Ime
7490
9250
860
2280
3000
4650
8680
9210

stanje dokumentacije
Grabnarjev most čez Jezernico
Hudinov most čez Kokro
Macesnov
Bukovski
Cundrov
Taborski
Luknjali.
Luknjal.

izdelan: LD, zasnovalni projekti revidirani
izdelan: LD, zasnovalni projekti revidirani

izdelan: LD, zasnovalni projekti revidirani

PLDP v Kokri = 1000 voz/dan od tega 28 avtobusov in 63 tovornjakov (17 tov. >7t).

Zg. Jezersko je praktično odrezano za dovoz s tovornimi vozili in
avtobusi, tako da je ogrožena ne samo gospodarska dejavnost
ampak tudi normalna oskrba prebivalstva. Cesta navezuje tudi
mednarodni mejni prehod.

obremenjena, (2000 voz/dan), okolica je zato od prahu zelo
onesnažena, srečevanje vozil je oteženo, mnogo ljudi tudi pešači.
Za normalni razvoj turističnega prometa v tem delu Slovenije je
realizaija tega ukrepa nujna.

6480-471 Križišče v Mostah pri Komendi
plan DRSC
R314/1081: v km 0,000 v dolžini 100 m
predlog proračuna 97

PLDP = 1730 vozil/dan od tega 42 avtobusov in 12 tovornjakov .
20.000.000 SIT
občina: Kamnik
0 SIT

V septembru 96 so se pričela dela na realizaciji 1 km modernizacije,
ki bo končana do turistične sezone, v izdelavi pa je tudi projekt za
nadaljevanje del.

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

6483-471 Mirna
predlog DRSC
M326/1162: v km 5,800 v dolžini 1500 m
predlog proračuna 97

Ker je bila cesta zaradi poškodovanosti preplaščena z ukrepom
rekonstrukcije, se izdeluje projekt obnove v nadaljevanju odseka.
Potrebna bi bila tudi sanacija mostu, ki je spomeniško zaščiten in
bo zato izvedba zahtevna.

PLDP = 10000 voz/dan od tega 98 avtobusov in 697 tovornjakov
(162 tov. >7t) na Brniški cesti = 5500 voz/dan od tega 39 avtobusov
in 395 tovornjakov (38 tov. >7t) na smeri proti Kamniku, v križišče
pa se steka tudi lokalna cesta za Komendo.

PLDP = 3345 vozil/dan od tega 69 avtobusov in 235 tovornjakov
(44 tov. >7t).

Izdelan in v reviziji je projekt, odkupujejo se zemljišča. Križišče
mora biti izvedeno saj bo v času izgradnje avtoceste VranskoBlagovica-Šentjakob bistveno bolj obremenjeno kot danes. To
rekonstrukcijo bo financirala DARS v sklopu sanacije nekaterih
obstoječih cest zaradi gradnje odseka avtoceste Vransko Blagovica.
6481-471 Mlaka - Kokrica
plan DRSC
R322/1134: v km 11,560 v dolžini 3000 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

6486-471 Limbuš - Laznica
predlog DRSC
R343B/1431: v km 6,020 v dolžini 1243 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

PLDP = 4484 voz/dan od tega 68 avtobusov in 172 tovornjakov
(15 tov. >7t).

PLDP = 8513 voz/dan od tega 97 avtobusov in 911 tovornjakov
(272 tov. >7t).

Izdelan je bil projekt za izvedbo, vendar ga je zaradi pretiranih
zahtev prebivalcev Mlake potrebno preprojektirati tako, da bodo
posegi minimalni. V letu 97 bi pripravili projekt in odkupili zemljišča,
gradnjo pa pričeli 98.

6490-471 škofja Loka (Žabnica-Grenc)
predlog DRSC
100.000.000 SIT
R319/1109: v km 4,536 v dolžini 2100 m občina: Škofja Loka
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

60.000.000 SIT
občina: Bohinj
35.000.000 SIT

Izvedena je bila rekonstrukcija prvih 900 m ceste (par BUS,
pločniki, javna razsvetljave,...). Cesta poteka skozi strnjena
naselja v predmestju Škofje Loke, kritične so prometno-varnostne
razmere. Problematični so tudi tehnični elementi in poškodovano
vozišče.

Potrebna je modernizacija 4 km ceste v Bohinju do Savice, ki je
načrtovana ža več let. Cesta je v turistični sezoni zelo
19. avgust 1997

160.000.000 SIT
občina: Maribor
95.000.000 SIT
95.000.000 SIT

Rekonstrukcija prehoda skozi naselja je načrtovana že dalj časa,
ker je cesta preozka, potek neprimeren, zgornji ustroj slab.
Predvsem so kritične razmere s stališča prometne varnosti. Cesta
Maribor - Ruše je delno že rekonstruirana, zato pritegne več
prometa, kar razmere še poslabšuje. Prometna varnost v naselju
je slaba, zato je začetek reševanja problema na tej pomembni
mestni vpadnici prepotreben.
Dela so se začela skozi Laznico v letu 1995 so se v novembru
1996 le nadaljevala, sicer pa so se izvedli samo odkupi in
odškodnine. Rekonstrukcija je v teku. Občina bo dela sofinancirala
v višini 32 mio SIT. Fazna izvedba ni možna.

40.000.000 SIT
občina: Kranj
30.000.000 SIT
10.000.000 SIT

Na cesti Golnik - Kranj je prehod skozi naselje Mlaka zelo
neprimerno (preozko, vozišče je zelo poškodovano). Sicer pa je
cesta do naselja v zadnjih letih rekonstruirana po predpisih.

6482-471 Zlatorog - Savica
predlog DRSC
R315/1093: v km 4,400 v dolžini 3800 m
predlog proračuna 97

6.000.000 SIT
občina: Trebnje
0 SIT
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Potek magistralne ceste pred in v naselju Radlje je neustrezen in
ga je potrebno bistveno izboljšati. Vozišče v območju klancev je
bilo tako poškodovano, da ni bilo več mogoče normalno predvsem
zimsko vzdrževanje in jih je bilo potrebno sanirati. Klanci pa
predstavljajo predvsem za tovorni promet kar precejšen problem. Projekt seje pripravljal temeljito z vsemi predhodnimi postopki
že več let.

PLDP = 10.000 voz/dan od tega 108 avtobusov in 775 tovornjakov
(126 tov. >7t).
Predvidena sredstva bodo namenjena nadaljevanju del na
naslednjem pododseku od km 5,4 - 6,5 in v letu 98 pa še
dokončanje rekonstrukcije.
6493-471 Lenart
predlog DRSC
230.000.000 SIT
M10-1/314,315: v krti 13,000 v dolžini 1500 m občina: Lenart
predobremenitev 97
80.000.000 SIT
predlog proračuna 97
100.000.000 SIT

Sprejet je bil lokacijski načrt, ki predvideva izgradnjo celotne
obvoznice naenkrat. Do septembra 96 občina ni popustila pri
zahtevi investitorja po etapni izgradnji. Trenutno je LD izdano.
Plačilo spremembe namebnosti ni bilo mogoče realizirati, ker na
postavki ni bilo dovolj denarja. Projekt za cesto je revidiran, za
viadukt pa v zaključni fazi. S predvidenimi sredstvi bi pričeli s
pripravljalnimi deli in z realizacijo prve faze in jo s predobremenitvijo
tudi nadaljevali (150 mio SIT odkupi, 50 mio SIT za začetek
izvedbe). Pripravljati pa bi začeli tudi odkupe in odškodnine za
drugo fazo. Celotna izgradnja bi po oceni trajala tri leta.

Na rekonstruirani cesti Počehova - Gornja Radgona je ostal odsek
pred naseljem in sam prehod skozi Lenart neurejen in zato
prometno-varnostno problematičen. Vozišče je za promet preozko,
zgornji ustroj uničen, neprimeren je tudi vzdolžni potek. V letu 96
se je izvedla obnova vozišča pred Lenartom (Agata) s križiščem
za Voličino, v letu 97 pa se bo izvedla nadaljnja rekonstrukcija
ceste in križišča z regionalno cesto ter del ceste skozi Lenart.
Občina bo dela sofinancirala (40 mio SIT) vendar pogodbe še ni
podpisala. Rok za izvedbo je 3 mesece.

PLDP = 5748 voz/dan od tega 122 avtobusov in 504 tovornjakov
(117 tov. >7t).

PLDP = 9351 voz/dan od tega 130 avtobusov in 906 tovornjakov
(422 tov. >7t).

6692-471 Huda luknja
predlog DRSC
M10-8/1260: v km 1,190 v dolžini 600 m
predlog proračuna 97

6498-471 Križišče Strunjan
plan DRSC
M2/373: v km 7,000 v dolžini 200 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Rekonstrukcija je bila končana v oktobru 96, predvidena sredstva
so za poplačilo izvedenih del.

70.000.000 SIT
občina: Piran
70.000.000 SIT
20.000.000 SIT

6698-471 Šentjakob-Radeče(Ribče-Litija)
predlog DRSC
M10-9/1182: v km 0,500 v dolžini 4750 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Magistralna cesta 2 je izjemno obremenjena cesta (PLDP93 na
odseku Ruda-Valeta je 12950 mv/dan), še posebej pa v turistični
sezoni, ko je dodatno problematično stransko vključevanje
lokalnega (turističnega) prometa. Iz prometno-varnostnega vidika
cesta v celoti izstopa od povprečja v Sloveniji. Prečkanje pešcem
je praktično onemogočeno. Križišče Strunjan predstavlja črno
točko, na kateri se zgodi veliko prometnih nesreč in to predvsem
zaradi neustrezne oblike križišča. Predvidena je rekonstrukcija z
zavijalnimi pasovi in semaforsko ureditvijo ter razširitvijo mostu.
Investicija je ocenjena na 240 mio SIT

PLDP = 6493 mv/dan od tega 54 avtobusov in 551 tovornjakov
(114 tov >7t).
Izvajajo se odkupi in odškodnine. Izdelana je vsa potrebna
dokumentacija, oddana je bila vloga za GD. LR2VNKD je izdalo
negativno soglasje v smislu Odloka o razglasitvi savskih prodišč
in lok za naravni rezervat, ki pa še ni v veljavi.

Izdelan je projekt PGD za križišče, pridobljena je lokacijska odločba.
Projekt predvideva izgradnjo križišča na nenosilnih tleh, kar bo
gradnjo primerno upočasnilo. Zgrajeni bodo tudi trije novi mostovi
in cela vrsta drugih ureditev. Dogovor o sofinanciranju v višini 41
mio SIT je občina že podpisala. Februarja je bilo pridobljeno GD.
Gradnja bo trajala 3 leta predvsem zaradi tehnologije dela na
nenosilnih tleh. V aprilu 97 je izvalajec pričel z nasipavanjem
predobremenilnega nasipa.

Izvajanje del bo potrebno prilagoditi tudi prometu v zvezi s
pričetkom izgradnje avtoceste čez Trojane, ki ga je težko
napovedati. Projekt je pripravljen za etapno izgradnjo (4 etape).
6701-471 Petrovci naselje
predlog DRSC
R 356/1317: v km 1,700 v dolžini 800 m
občina:
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

0 SIT
občina: Idrija

Objekt s priključnimi cestami je gotov.

33.000.000 SIT
Gornji Petrovci
30.000.000 SIT
33.000.000 SIT

Izvaja se rekonstrukcija skozi naselje z avtobusnimi postajami,
križišči, dostopom do šole in sanacijo plazu. Zaradi slabih
geoloških razmer, ki v projektu niso bile predvidene je prišlo do
dodatnih del, zaradi česar bo potrebno rekonstrukcijo skrajšati.
Naknadno se pridobiva G D.

6691-471 Obvoznica Radlje
predlog DRSC
225.000.000 SIT
M3/242: v km 14,500 v dolžini 2500 m
občina: Radlje ob Dravi
predobremenitev 97
100.000.000 SIT
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT
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150.000.000 SIT
občina: Litija
150.000.000 SIT
5.000.000 SIT

Pomembna magistralna cesta na odseku Ribče-Hotič ima
neustrezne horizontalne in vertikalne elemente, prav tako pa je
neprimerna tudi širina vozišča (min. 4,5 m) ter priključki stranskih
cest.

PLDP = 14000 mv/dan od tega 35 avtobusov in 541 tovornjakov
(74 tov. >7t).

6569-471 Most čez Idrijco v Idriji
predlog DRSC
M10-10/1034: v km 0,440 v dolžini 50 m

47.000.000 SIT
občina: Mislinja
47.000.000 SIT

PLDP = 679 mv/dan (brez lokalnega prometa v naselju) od tega
26 avtobusov in 35 tovornjakov (6 tov. >7t).
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6705-471 Petanjci-Murska Sobota (Cankarjeva cesta)
predlog DRSC
20.000.000 SIT
M 10-1/318: v km 8,250 v dolžini 1700 m
občina: Murska Sobota
predlog proračuna 97
3.000.000 SIT

6717-471 Zreče križišče
predlog DRSC
R343/1430: v km 20,766 v dolžini 500 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Magistralna cesta skozi Mursko Sobota je vsled povečanega
tovornega prometa na relaciji Maribor - Dolga vas poškodovana
do te mere, da je prizadeta tudi komunalna infrastruktura. Samo
vozišče je bilo delno sanirano, potrebno pa je sanirati kanalizacijo
in vodovod.

V naselju Zreče je v gradnji križišče z delom ceste, ker je bilo
staro neprimerno. Dela so se začela šele jeseni, ker inšpekcija ni
izdala dovoljenja za zaporo v času turistične sezone. Sočasno z
obnovo vozišča je bilo potrebno zaščititi komunalno infrastrukturo
in izvesti sanacijo bivše deponije komunalnih odpadkov preko
katere poteka nova trasa. Sredstva so namenjena plačilu izvedenih
del in potrebnemu dokončanju.

PLDP = 10000 mv/dan (brez mestnega prometa) od tega 150
avtobusov in 1000 tovornjakov (435 tov. >7t)

PLDP (brez mestnega prometa) = 1146 mv/dan od tega 22
avtobusov in 46 tovornjakov (6 tov. >7t)

Projektna dokumentacija za 800 m rekonstrukcije je pripravljena.
Vrednost deleža države v investiciji je ocenjena na 150 mio SIT.

6788-471 Trebeljevo- Litija
predlog DRSC
R330/1189: v km 14,548 v dolžini 1572 m

6706-471 Sevnica-Planina
plan DRSC
60.000.000 SIT
R 326/1166: v km 12,900 v dolžini 1600 m
občina: Šentjur pri Celju
predobremenitev 97
30.000.000 SIT
predlog proračuna 97
30.000.000 SIT

o SIT
občina: Litija

Nadaljevanje modernizacije na prometno malo obremenjeni cesti
ni najbolj upravičeno. Projekt je izdelan, prav tako odločba o
priglasitvi del. Izgradnja bo prilagojena razpoložljivim sredstvom.

Terensko in geološko zelo zahteven potek regionalne ceste je
prav zato še vedno makadamski. Postopno bi cesto modernizirali,
saj predstavlja pomembno povezavo Kozjanskega in novih
lokalnih skupnosti z magistralno cesto v Zasavju. Cesta je
izmenično enosmerna v času voznega reda avtobusa, ogrožena
z lokalnimi zemeljskimi plazovi.

PLDP = 515 vozil/dan od tega 13 avtobusov in 28 tovornjakov (5
tov. >7t).
6792-471 Zelena meja (Pungart ,črni potok)
predlog DRSC
50.000.000 SIT
L cesta
občine: Osilnica,Loška dolina
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

Zaradi zamujanja z izdelavo dokumentacije so se sredstva 96
vložila v sanacijo plazov na istem odseku. Dela so se pričela
izvajati v septembu 96 in bodo končana 97.

S predvidenimi sredstvi bi lahko le delno pokrili velike potrebe, na
cestnem omrežju ob hrvaški meji, ki so posledica novih razmer.
Teren je gorski, plazovit, vzponi bodo 20%. Pri iskanju rešitev se
z že obdelano varianto prebivalci niso strinjali in se iščejo nove
rešitve.

Dokumentacija (PZI) za modernizacijo je izdelana za 800 m ceste.
Predvidena so obsežna dela ob vodotoku in objektih.
Sofinanciranja vodarjev ni pričakovati. Dela bi lahko pričeli s
predobremenitvijo.

Izdeluje se projekt PZI rekonstrukcije obstoječe poti. Opravljena
je bila vmesna revizija. Projekt bo dopolnjen, ko bo izdelano
geotehnično poročilo. V dopolnitvi projekta bodo upoštevane
smernice podane v geotehničnem poročilu.
S predvidenimi sredstvi bi pričeli z odkupi in odškodninami, z
izgradnjo pa verjetno v letu 98.

PLDP = 500 mv/dan od tega 10 avtobusov in 70 tovornjakov (8
tov. >7t)
6708-471 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvorjane
predlog DRSC
220.000.000 SIT
R 348/1292: v km 9,000 v dolžini 1200 m občina: Zg.Duplek
predobremenitev 97
40.000.000 SIT
predlog proračuna 97
40.000.000 SIT

6793-471 Lendava (obvoznica)
predlog DRSC
M 12-1/323-325: dolžina 6000 m

Potek pomembne regionalne ceste Maribor - Ptuj poteka med
drugimi tudi skozi naselja Duplek in Dvorjane. Prometna varnost
v naseljih je minimalna, po cesti se vrši ves peš promet v šolo.
Prav tako je poškodovan zgornji ustroj. Občina bi želela urediti
tudi komunalno infrastrukturo, kar bo financirala cca 40 mio SIT
vendar pogodbe še ni podpisala. Rekonstrukcija predvideva
predvsem ureditev ustrezne širine ceste, pločnikov in komunalne
infrastrukture.

0 SIT
občine: Lendava

Realizacija obvoznice Lendava je vključena v program DARS.
6794-471 Sodražica - Žlebič
predlog DRSC
R320/1120: v km 1,000 v dolžini 3200 m
predlog proračuna 97

30.000.000 SIT
občina: Ribnica
30.000.000 SIT

V letu 97 bo plačana odškodnina in dokončana rekonstrukcija ne
predhodnem odseku (Oberstar in križišče Sušje).

PLDP = 4073 mv/dan od tega 80 avtobusov in 371 tovornjakov
(60 tov.> 7t)

S preostankom sredstev bi se pričela pripravljalna dela za
rekonstrukcijo odseka od Zapotoka do Vinic v širini vozišča 5,5
m in bi se s tem saniralo vozišče, ki je bilo ob izgradnji pred več
kot dvajsetimi leti izvedeno samo v bitogramozu. Rekonstrukcija
ima zelo visoko prioriteto, saj cesta predstavlja pomembno
medregijsko povezavo, ima slabe elemente in uničen zgornji ustroj.
Projekt za izvedbo od km 3,0 v dolžini 1200 m je v izdelavi,
lokacijsko dovoljenje je pridobljeno, odkupujejo se zemljišča.

Projektna dokumentacija je izdelana. Za investicijo je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Plačilo spremembe namebnosti
bo skladno z dogovorom z občino izvršeno 97 in znaša 21 mio
SIT, GD je izdano. Izvedena je že oddaja del in bodo znašala
skupaj 230 mio SIT. Fazna izvedba ni možna. Sofinancerski
sporazum z občino še ni podpisan, ker se ta ne strinja s pogoji.

19. avgust 1997

60.000.000 SIT
občina: Zreče
5.000.000 SIT
60.000.000 SIT

181

poročevalec, št. 42

bo vzpostavljena. Za dokončanje celotnega odseka v dolžini 2,075
km je bil rešen zemljiški problem in spremenjen projekt tako, da je
potrebno zgraditi dva večja propusta, kar je projekt podražilo.
Med gradnjo sta se sprožila tudi dva manjša plazova, geotehnično
poročilo in predlog sanacije sta v teku. V projektu je obdelana
modernizacija obstoječe gozdne poti z NNP: vozišče 3,50m in
bankina 2x0,5m. Na odcepu za Strojiče dela izvaja občina.

PLDP = 2054 voz/dan od tega 21 avtobusov in 310 tovornjakov
(79 tov. >7t).
Rekonstrukcijo je možno razdeliti v več gradbenih faz glede na
razpoložljiva sredstva v proračunu.
6796-471 Radeče - Loka pri Zidanem mostu
predlog DRSC
35.000.000 SIT
R330/1192: v km 1,040 v dolžini 670 m
občini: Sevnica
predlog proračuna 97
29.300.000 SIT

V izdelavi je tudi PZI rekonstrukcije obstoječe lokalne ceste L
3613 od km 0 - 900 Bezgarji - Papeži. V projektu bo obdelan NPP
vozišče 3m, bankini 2x0,5m, urejeno bo odvodnjavanje meteornih
voda in obdelani priključki. Projekt bo navezan na predhodna
odseka.

Rekonstrukcija ceste je v teku. Dela se izvajajo v težkem terenu,
zaradi izvedbe kamnitih zložb na mestih splazitve brežine je
nastalo tudi več dela. S predvidenimi sredstvi bo modernizacija
končana.

PLDP - prometne obremenitve še niso bile ugotavljane, vsekakor
pa ne morejo biti odločujoč faktor pri odločitvi o ukrepu.

6797-471 Obvoznica Šempeter
predlog DRSC
0 SIT
R301/1012: v km 0.000 v dolžini 1000 mobčini: Nova Gorica

6977-471 Prapetno
predlog DRSC
100.000.000 SIT
M 10-10/1040: v km 4,300 v dolžini 1000 m občini: Tolmin
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

Obvoznica je zgrajena.
6798-471 Celje - severna magistrala
predlog DRSC
M 10/282: v km 6,500 v dolžini 1600 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Na "Keltiki" na odseku Tolmin-Most na Soči je dolga leta aktiven
plaz, ki je bil po potrebi vedno saniran z začasnimi ukrepi, ki pa ne
dajo prave rešitve. Izdelan je projekt za izvedbo sanacije ceste s
4 m propustom, izdano je lokacijsko dovoljenje.

150.000.000 SIT
občini: Celje
90.000.000 SIT
10.000.000 SIT

PLDP = 3722 voz/dan od tega 71 avtobusi in 238 tovornjakov (60
tov.>7t).

Mariborska cesta v Celju je potrebna rekonstrukcije. Postopke je
pričela voditi občina, pripravljena je idejna študija, izvršeni so tudi
že nekateri odkupi, s katerimi bi bilo potrebno nadaljevati.

6978-471 Gorenja vas - Ljubljanica
predlog DRSC
80.000.000 SIT
R324/1144: v km 10,260 v dolžini 2360 m
občini: Dobrova-Horjul-P.
predobremenitev 97
50.000.000 SIT
predlog proračuna 97
50.000.000 SIT

Prometna študija Celja je v delu. Dokončni poteki obvoznih cest
so še v fazi idejnih zamisli. Promet na omenjenem odseku je tako
mestni kot magistralni, saj se promet iz priključka "Celje" prav tu
usmerja proti Krškemu ali Rogatcu. Prometne razmere se bodo
bistveno spremenile ob izgradnji novih dveh priključkov iz
avtoceste (Lopata in Celje-vzhod)

Na odseku regionalne ceste Gorenja vas - Vrhnika je treba prečiti
Polhograjske Dolomite. Cesta na obravnavanem pododseku, to
je Suhi dol - Kurja vas, je makadamska v 9% vzponu z dvema
serpentinama. Vsako večje deževje povzroči tako obsežne
poškodbe, da jih z ukrepi rednega vzdrževanja ni več mogoče
sanirati. Škoda pa nastaja tudi na obcestju in sosednjih travnikih,
na katerih se zbira sprani gramoz. Izdelan je PZI modernizacije,
pridobljene odstopne izjave in odločba o priglasitvi del za fazo od
km 10,3 do 12,0. V drugi polovici leta 97 pa bo pripravljena tudi
druga faza 700 m v območju serpentin v racionalnem profilu s
podpornimi konstrukcijami.

Ob prvi lokacijski obravnavi so prebivalci zelo nasprotovali izvedbi
štiripasovnice iz razloga prevelikega hrupa. Obravnava je bila
ponovljena, v izdelavi je projekt kot podlaga za lokacijski načrt.
Zahteve prebivalcev ob Mariborski cesti so velike in segajo celo
30 let nazaj. Popravljena LD bo oddana maja 97, projekt za izvedbo
se izdeluje, pričelo se bo z odkupovanjem in odškodninami.
6799-471 Škofja Loka (Stari dvor-Petrol)
predlog DRSC
50.000.000 SIT
R314/1077: v km 0,000 v dolžini 1600 mobčini: Škofja Loka
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

Prometna obremenitev - PLDP = 402 voz/dan od tega 2 avtobusa
in 10 tovornjakov.

Vozišče regionalne ceste je popolnoma dotrajano. S projektom bo
izvedena rekonstrukcija ceste s pločniki, semaforizacija križišča
pri Petrolu, komunalna infrastruktura in drugo. Občina bo dela
sofinancirala.
LN je zaključen, projekt za izvedbo bo junija revidiran, vršijo se
odkupi, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno poleti 97.

Dela na modernizaciji v dolžini 1500 m so se pričela v oktobru 96.
Ugotovljeni so drugačni materiali pri izkopih od predvidenih v
projektu, kar bo gradnjo podražilo.
6979-471 Most čez Dreto v Gornjem Gradu
predlog DRSC
45.000.000 SIT
R314/1085: v km 10,300 v dolžini 300 mobčini: Gornji Grad
predlog proračuna 97
45.000.000 SIT

Prometne obremenitve brez mestnega prometa = 10000 mv/dan
6975-471 Zelena meja (Bezgarji)
predlog DRSC
L ceste: L3612, 3613
predlog proračuna 97

Po sklepu DZ je modernizacija te ceste prednostna naloga.

Most je lesen, v zelo slabem stanju, tako da sanacija ni več
možna. Nosilnost je omejena na 10t. Zgraditi je potrebno nov
most. Pripravljena je lokacijska dokumentacija in projekt,
odkupljena so zemljišča, v oktobru 96 so se dela pričela in so bila
julija 97 končana.

S sredstvi v letu 1996 je bil odsek izveden v krajši dolžini, tako da
cestna povezava od Bezgovice do Bezgarjev v letu 1996 še ne

PLDP = 1881 voz/dan od tega 16 avtobusov in 135 tovornjakov
(17 tov.>7t).

poročevalec, št. 42
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6982-471 Inundacije v Veržeju
predlog DRSC
300.000.000 SIT
R351/1302: v km 3,970 in 4,650 in 5,520 in 5,620 in 5,840
občina:Ljutomer
predlog proračuna 97
100.000.000 SIT

387. To križišče bo pridobilo na prometu predvsem, ko bo v celoti
moderniziran odsek ceste proti Colu.

Na zelo obremenjeni regionalni cesti je zaradi prečenja poplavnega
območja Mure cela vrsta mostov, ki so še sedaj leseni in je njihovo
vzdrževanje postalo neracionalno. Obravnavane inundacije imajo
omejitev nosilnosti na 12t. Prometna povezava ima velik
gospodarski pomen, saj trenutno pomenijo oviro predvsem za
tovorni promet. Zgraditi je potrebno nove med njimi pa tudi del
ceste v dolžini 1400 m, saj jo je potrebno dvigniti nad poplavni
teren. Objekti so:
- opuščeni rokav v Dokležovju,
- most čez mlako - inundacija v Dokležovju,
- Inundacija v Veržeju,
- most čez staro Muro,
- Inundacija v Veržeju.

V septembru 96 je bilo delo na rekonstrukciji oddano v izvajanje.
Dela so v zaključni fazi.

Projektna dokumentacija bo pripravljena do maja 97. Objekti
morajo biti sanirani vsi zaradi preusmeritve tovornega
prometa ob rekonstrukciji odseka M 10-1 Gornja RadgonaŠratovci-Petanjci-Tišina, ki je načrtovana za konec leta 97.

PLDP = 9000 mv/dan od tega 96 avtobusov in 1082 tovornjakov
(330 tov. >7t)

PLDP = 2470 voz/dan od tega 36 avtobusov in 313 tovornjakov
(82 tov. >7t).

7242-471 Debro-Laško
predlog DRSC
M 10-3/328: od km 9,340 v dolžini 1160 m
predlog proračuna 97

20.000.000 SIT
občina: Laško
10.000.000 SIT

Občina Laško je zgradila nov most čez Savinjo v območju
zdravilišča, kjer načrtuje posodobitev turistične cone. Izdelan je
bil investicijski program, kjer je bila investicija upravičena in
predviden delež države. Dokončati je potrebno rekonstrukcijo
križišča na magistralni cesti v območju priključevanja na most.

Izdeluje pa se tudi projekt rekonstrukcije še 700 m ceste, ki je
zaradi velikih prometnih obremenitev neprimerno, nima urejenih
križišč, odcep lokalne ceste pod železniško progo je preblizu
ceste, prav tako je na nekaterih odsekih cesta pod nivojem vode
s stoletno povratno dobo, itd. Predlog za nadaljevanje del bo
pripravljen v skladu s potekom priprave dokumentacije (vloga za
LD in GD je oddana, projekt je v reviziji, pričelo se bo z odkupi).

V letu 96 nikakor ni bilo mogoče pridobiti vodnogospodarskega
soglasja. To je bilo izdano šele oktobra 96. Niveleto ceste bo
potrebno dvigniti nad poplavno območje, kar pomeni, da je treba
vse objekte in cesto zgraditi naenkrat. Pridobiva se enotno GD,
odkupujejo se zemljišča.

7244-471 Most čez Sušico v Lesičnem
predlog DRSC
R345/1282: v km 0,200 v dolžini 15 m
predlog proračuna 97

PLDP 94 = 3414 mv/dan od tega 73 avtobusov in 403 tovornjakov
(113 tov. >7t).
7239-471 Ajdovščina križišča
predlog DRSC
60.000.000 SIT
M10-5/346: v km 0,000 v dolžini 1000 m občina: Ajdovščina
predobremenitev 97
40.000.000 SIT
predlog proračuna 97
60.000.000 SIT

10.000.000 SIT
občini: Kozje
10.500.000 SIT

V gradnji je nov nadomestni most, ki bo s predvidenimi sredstvi
zgrajen. Izgradnja je bila potrebna zaradi dotrajanosti in omejitve
nosilnosti. Do konca leta so bili izvedeni oporniki, krila, voziščna
plošča in hodniki. Objekt bo končan poleti 97.

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. Prometna
varnost je slaba, saj se na odseku zgodi več 10 nesreč na leto.
Tudi za razmere po izgradnji obvoznice in hitre ceste je zaradi
zahtev mestnega prometa ureditev križišča nujna.

PLDP = 420 voz/dan od tega 14 avtobusov in 33 tovornjakov
7245-471 Most čez Svečino v Plaču
predlog DRSC
R359A/1330: v km 1,080 v dolžini 15 m
predlog proračuna 97

10.000.000 SIT
občini: Kungota
14.000.000 SIT

V gradnji je nov nadomestni most, ki bo s predvidenimi sredstvi
zgrajen. Izgradnja je bila potrebna zaradi dotrajanosti in omejitve
nosilnosti. Do konca leta je bil most v grobem končan prav tako
tudi cestni priključki. V maju 97 bo gradnja v celoti končana.

PLDP= v centru mesta, na področju križišča 22.000 vozil/dan;
problematičen je zlasti močan tovorni promet (1319 tovornjakov
od tega 734 >7t).

PLDP = 220 voz/dan

S predvidenimi sredstvi bo izvedena rekonstrukcije križišča. Dela
so se pričela v aprilu 97.

7270-471 Geološke in geomehanske preiskave ter študije
predlog DRSC
30.000.000 SIT
predlog proračuna 97
30.000.000 SIT

Po izgradnji obvoznice bo potek R 308 preusmerjen po delu
Goriške ceste, zato je potrebno rekonstruirati križišče in del ceste,
za kar bo v letu 98 izdelana projektna dokumentacija, sklenjen
sporazum o sofinanciranju z občino, v letu 98 pa bi bila možna
izvedba.
7240-471 Križišče Kalce
plan DRSC
50.000.000 SIT
M10-10/1033: v km 11,000 v dolžini 200 m občina: Logatec
predobremenitev 97
40.000.000 SIT
predlog proračuna 97
25.000.000 SIT

Ker so geološke in geomehanske preiskave običajno zahtevna
dela, jih je potrebno izdelati za v bližnji prihodnosti predvidene
rekonstrukcije vnaprej. V času izdelave projekta za izvedbo se
izvajajo le osnovne preiskave terena ali celo za te preiskave
primanjkuje časa, oziroma se tak projekt zavleče in ga ni mogoče
realizirati v predvidenem roku. Preiskave se zato dodatno izvajajo
med samo gradnjo, kar povzroča dodatna dela in več stroškov
tako pri predelavi projekta kot fizični izvedbi.

Potrebno je rekonstruirati križišči M 10-10/ M-10 in M 10-10/ R-

S predvideno postavko bodo geološke in geomehanske raziskave
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7300-471 R 370/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju
plan DRSC
50.000.000 SIT
R 370/1353: v km 3,325 v dolžini 6000 m
občina: Podvelka-Ribnica
predobremenitev 97
35.000.000 SIT
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

načrtno in pravočasno izvedene.
7274-471 Odprava posledic neurij v letu 1995
predlog DRSC
predlog proračuna 97

0 SIT
0 SIT

Dela so izvedena.
7289-471 Hrastnik - Dol
plan DRSC
R319/111: v km 1,560 dolžini 340 m

S predvideno postavko bo izvedena modernizacija krajšega
odseka makadamskega vozišča od km 9,3 v dolžini 1000 m, ki
povezuje pohorska naselja z dravsko dolino. V celoti je še 7 km
makadama. Cesta ves čas poteka ob hudourniku, ki jo je že
večkrat močno poškodoval, tako da bo modernizacija precej
zahtevna.

0 SIT
občina: Hrastnik

Dela so izvedena.
7297-471 Gorenja vsa - Trebija
plan DRSC
50.000.000 SIT
R319/1111: v km 2,200 dolžini 2000 m
občina: Gorenja vas-Poljane
predlog proračuna 97
3.500.000 SIT

PLDP = 397 vozil/dan od tega 21 avtobusov in 26 tovornjakov (6
tov. >7t).

Regionalna cesta na obravavanem odseku nima ustreznih
tehničnih elementov za promet, ki se odvija med savsko in soško
dolino.
V letu 96 je bil iz sredstev interventnega zakona na željo občine
samo saniran prvi odsek do križišča za Hotavlje tako, da se bo
projekt rekonstrukcije pripravil le v nadaljevanju.

7301-471 R 357/1320 Lendava-Pince
predlog DRSC
R 357/1320: v km 0,355 v dolžini 652m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

Projekt je bil izdelan šele novembra 97. Pripravljena je vloga za
GD in razpis za oddajo del.

Na regionalni cesti v naselju Lendava je odsek ceste zožen,
problematičen pa je tudi zaradi plazovitega terena. Vozišče je bilo
v letu 96 delno sanirano.

Izdelana je lokacijska dokumentacija. Pridobivajo se soglasja lastnikov
zemljišč. Ostala soglasja so že pridobljena, projekt je v reviziji, plačati
je potrebno spremembo namembnosti in izdano bo GD.

Izdeluje se študija variant novega poteka regionalne ceste skozi
(mimo) Lendave v smeri Pinc, saj je promet vse večji. Sredstva
so namenjena preddelom (projekti, odškodnine). V juliju 97 je prišlo
do dokončne odločitve o mejni točki za prehod avtoceste na
Madžarsko kar pomeni, da ta projekt odpade.

PLDP = 2507 m v/dan od tega 56 avtobusov in 230 tovornjakov
(40 tov. >7t)
7298-471 Most čez Limarico v Trenti
plan DRSC
R302/1029: v km 0,100 v dolžini 100 m
predlog proračuna 97

20.000.00 0 SIT
občina: Lendava
20.000.000 SIT
0 SIT

35.000.000 SIT
občina: Bovec
35.000.000 SIT

PLDP = 1000 vozil/dan (ocena).

Na pred leti rekonstruirani cesti je potrebno zgraditi še štiri
nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani, predvsem pa
neustrezne širine, saj so večinoma samo enosmereni z
neustreznimi dostopi. Omejitev nosilnosti je 5t.

7302-471 R 337/1234 Majšperk - Jurovci
predlog DRSC
90.000.000 SIT
R 337/1234: v km 2,010 v dolžini 2070 m občina: Majšperk
predobremenitev 97
40.000.000 SIT
predlog proračuna 97
40.000.000 SIT

Do konca leta so bili zabetonirani temelji in oba krajna opornika
ter obloženi krilni zidovi, v času zapore Vršiča se bo podrla
voziščna plošča in ob primerni temperaturi tudi zabetonirala.
Izvajajo se zemeljska dela za cesto. Objekt bo gotov predvidoma
julija 97.

Dokončno je potrebno modernizirati regionalno cesto, ki je je še
vedno v makadamu 2,070 km. Gre za sicer manj prometen
odsek, ki pa je za to demografsko ogroženo območje zelo
pomemben.
Na osnovi izdelanega projekta so se dela pričela v oktobru 96.
Dela na modernizaciji bodo končana pred poletjem 97.

Izgradnja tega mostu je v navezi z izgradnjo predhodnega mostu
čez Sočo, saj sta funkcionalno in trasno povezana.

7303-471 R 329/1187 Moravče-Čatež
predlog DRSC
40.000.000 SIT
R 329/1187: v km 6,345 v dolžini 6000 m
občina: Litija, Trebnje
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

PLDP = 522 vozil/dan od tega 5 avtobusov in 10 tovornjakov z
izrazitimi sezonskimi konicami.
7299-471 M 4/256 Križišče Jugorje
predlog DRSC
M 4/256: v km 15,500 v dolžini 200 m
predlog proračuna 97

20.000.00 0 SIT
občina: Metlika
5.000.000 SIT

Na regionalni cesti med Vel.Reko(Litijo) in Trebnjem je še 6 km
makadama. V izdelavi je projekt za izvedbo enostavne
modernizacije na odseku od km 6,345 do 8,5 brez bistvenih
posegov v okolje, ki je v ravninskem delu poplavno in so soglasja
vodarjev zahtevala nadvišanje nivelete za 2 m. Taka investicija ni
upravičena. Dogovorjene so bile potrebne rešitve za zaščito
cestnega telesa. Projekt za izvedbo je oddan v izdelavo.

Odcep lokalne ceste od magistralne se nahaja na nepreglednem
ovinku v vzponu in je s stališča prometne varnosti neprimerno.
Urediti je potrebno zavijalne pasove. Projekt PGD.PZI je pripravljen,
izdelala se bo še LD in pridobila dovoljenja. Prav tako se izdeluje
projekt priključne ceste.

Prometna obremenitev na tem pododseku ni znana; pred odcepom
lokalne ceste za Gabrovko, ki je po našem mnenju pomembnejša
pa znaša:

PLDP = 2132 vozil/dan od tega 54 avtobusov in 271 tovornjakov
(61 tov. >7t).
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PLDP = 725 mv/dan od lega 21 avtobusov in 50 tovornjakov (11
tov.>7t). Večina tega prometa gre po lokalni cesti.

PLDP = 804 vozil/dan od tega 3 avtobusi in 67 tovornjakov (23
tov. >7t).

7304-471 R 314/1072 Hudajužna
predlog DRSC
R: v km 9,800 v dolžini 400 m
predlog proračuna 97

7756-471 Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s hrupom
predlog DRSC
25.000.000 SIT
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

100.000.000 SIT
občina: Tolmin
5.000.000 SIT

V skladu z Uredbo o hrupu je upravljalec cest dolžan pri prekomerni
obremenitvi s hrupom sanirati stanje. Pripravljen bo program
sanacije, vložene pa so tudi že posamezne zahteve za
odškodnine.

Regionalna cesta ima precej skromne tehnične elemente, kar je
posledica zelo težavnega terena v Baški grapi. Vozišče je tudi
precej poškodovano, predvsem pa zidovi in nekaj manjših usadov.
Bistven problem je nevarnost porušitve brežine, kar bo rešila
predvidena prestavitev ceste.

7757-471 Križišče Valburga
predlog DRSC
R314/1079: v km 3,290 v dolžini 100 m
predlog proračuna 97

Projekt za izvedbo dveh mostov in ceste ter lokacijska
dokumentacija so izdelani. Zaradi vodnogospodarskih osnov je
treba niveleto ceste dvigniti za 2 m, ki se smerno zato spremeni,
porušen bo stanovanjski objekt. Daljša bosta tudi mostova.

Za dokončno sanacijo neustreznega odseka regionalne ceste je
potrebno rekonstruirati še križišče z lokalno cesto v Valburgi in
nekatere neustrezne individualne priključke posameznih objektov,
za kar je bilo izdano gradbeno dovoljenje že leta 91.

PLDP = 800 vozil/dan od tega 13 avtobusov in 58 tovornjakov (15
tov. >7t).
7305-471 M 10-3/330 Širje-Zidani most
program DRSC
M 10-3/330: v km 3,250 v dolžini 500 m
predlog proračuna 97

35.000.000 SIT
občina: Medvode
25.000.000 SIT

PLDP = 2782 vozil/dan od tega 35 avtobusov in 311 tovornjakov
(57 tov. >7t).

50.000.00 0 SIT
občina: Laško
5.000.000 SIT

S predvidenimi sredstvi bo mogoče dokončati dela na izvedbi
rekonstrukcije križišča, ki čaka na dokončanje že več let zaradi
težav s pridobivanjem zemljišč.

Na Zasavski cesti je problematičen potek ceste pred Zidanim
mostom. Previsna skala na eni strani in Savinja na drugi
onemogočata normalen profil ceste, zato je ta bistveno zožena.
Projekt za izvedbo pilotne stene in pomik proti Savinji je bil revidiran,
lokacijsko dovoljenje je izdano, izvajajo se odkupi.

7759-471 Kolesarske poti
predlog DRSC
predlog proračuna 97

30.000.000 SIT
5.000.000 SIT

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije in preddelom za
izgradnjo novih kolesarskih poti (ne kolesarskih stez, ki so
sestavni del cest). Ideje obstojajo predvsem v programih
čezmejnega sodelovanja Slovenija-ltalija-Avstrija, kolesarske poti
so ponekod že zgrajene do naše meje.

PLDP = 3850 vozil/dan od tega 44 avtobusov in 487 tovornjakov
(168 tov. >7t).
7306-471 M10-9/1185 Trbovlje - Hrastnik
program DRSC
100.000.000 SIT
M10-9/1185: v km 0,000 v dolžini 3900 m
občina: Trbovlje,Hrastnik
predobremenitev 97
100.000.000 SIT
predlog proračuna 97
46.000.000 SIT

7761-471 Zelena meja (Božakovo-Drašiči)
predlog DRSC
30.000.000 SIT
kraj. cesta: dolžina 2400 m
občina: Metlika
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

Na Zasavski cesti ima obravnavan odsek neustrezne širine
vozišča in horizontalni potek, prav tako pa je neustrezen odsek
ob termoelektrarni Trbovlje. Izdelan je projekt rekonstrukcije od
km 3,750 do 4,500, občina pa Hrastnik pa je izdelala projekt
komunalnih vodov.

Občina Meltika bo pripravila projekt modernizacije krajevne cestne
povezave v obmejnem področju ob meji s Hrvaško. Povezava je
pomembna za prebivalstvo, ki mora sicer potovati na bistveno
daljših poteh ali celo preko hrvaške meje.

Dela so se pričela v oktobru 96. Ker bo v tem območju tudi
bencinska črpalka, bo dela sofinanciral tudi Petrol. Izvajajo se tudi
arheološka izkopavanja. Težav zaenkrat ni.

Gre za 3,0 m široko cesto, ki jo je potrebno usposobiti kot asfaltno.
Po njej bo vozil tudi lokalni avtobus.

PLDP = 4484 vozil/dan od tega 85 avtobusov in 416 tovornjakov
(85 tov. >7t).

V pripravi je tudi projekt modernizacije lokalne ceste VidošičiKamenica v dolžini 3500 m in ocenjeno vrednost 31 mio SIT. V
kolikor bi bila na razpolago sredstva, je dela možno realizirati v
letu 97.

Za odsek od km 0,33 do 1,1 se izdeluje lokacijska dokumentacija
in projekt za rekonstrukcijo.
7325-471 Grm-Radohova vas-Bič
predlog DRSC
R365/1348: v km 1750 v dolžini 550 m
predlog proračuna 97

7763-471 Zelena meja (Trlično - Dobovec)
predlog DRSC
30.000.000 SIT
L 7465: od km 0,000 v dolžini 500 m
občina: Rogatec
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

800.000 SIT
občina: Trebnje
20.000.000 SIT

Vas Triično ima lokalno cesto speljano med oba mejna bloka v
Dobovcu na magistralno cesto. 27 gospodinjstev dnevno na svoji
poti domov in na delo prestopa mejni prehod. Projekt preložitve
lokalne ceste na slovensko stran je v izdelavi. Problem lahko
sprožijo Slovenske železnice (vzporedno z obstoječim
žel.prehodom na mag. cesti se predvideva nov) ali en tangiran

Izvedena je bila preplastitev vozišča na delu 248 m priključka Bič
in dela lokalne ceste 268 m. Sredstva so namenjen dokončnemu
plačilu izvedenih del ter izvedbo rekonstrukcije na odseku, za
katerega je projekt za izvedbo pripravljen.

19. avgust 1997
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predlog proračuna 97

lastnik, kar bo investicijo bistveno podražilo (cca 120 mio SIT).
Vloga za izdajo lokacijskega dovoljenja je oddana.
7765-471 M 1/229 MMP Obrežje
predlog DRSC
M 1/229: v km 1,800 v dolžini 200 m
predlog proračuna 97

Pri izdelavi projekta je bilo ugotovljeno, da sanacija obstoječe
konstrukcije ni možna in je potrebno zgraditi nov objekt. Obstoječi
obok nima dobrega temeljenja, izpadel je ves vezni sloj. Omejitev
je na 5t. Projekt je končan.

0 SIT
občina: Brežice
DARS

PLDP = 1342 vozil/dan od tega 40 avtobusov in 94 tovornjakov (
18 tov. >7t).

Predvidoma je potrebno urediti območje mednarodnega mejnega
prehoda, na katerem je čedalje hujši problem čakajoča vrsta
tovornjakov, ki čakajo v koloni na voznem pasu in na ta način
onemogočajo dostop osebnim vozilom. Ker je v nacionalnem
programu izgradnje avtocest tudi odsek Krška vas-Obrežje in je
mejni prehod sestavni del tega odseka avtoceste menimo, da
mora rekonstrukcijo tega v dokončni izvedbi čimprej pripraviti
DARS. Začasni ukrep se ne zdi racionalen. Eventualno je potrebno
poiskati mesta za izločanje tovornih vozil in iz te postavke
poravnavati odškodnine.

7770-471 R 356/1317 Most čez Merak v Šulincih
predlog DRSC
20.000.000 SIT
R 356/1317: v km 3,950 v dolžini 50 m
občina: Gornji Petrovci
predlog proračuna 97
24.000.000 SIT
Obstoječi objekt je lesen in poškodovan do te mere, da ga ni
smotrno sanirati. Ima tudi omejitev nosilnosti na 8t. Ker je most v
naselju, je potrebno zgraditi tudi pločnike in s tem zagotoviti
potrebno prometno varnost pešcem. Projekt je izdelan

PLDP = 4327 vozil/dan od tega 20 avtobusov in 426 tovornjakov
(270 tov. >7t) vendar se je v zadnjem času precej povečal.

PLDP = 679 vozil/dan od tega 26 avtobusov in 35 tovornjakov ( 6
tov. >7t).

7766-471 R 314/1076 Klančar-Podlubnik
predlog DRSC
10.000.000 SIT
R 314/1076: v km 12,500 v dolžini 2165 občina: Škofja Loka
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

7771-471 R 338/1237 Skozi Zg.Poljčane
predlog DRSC
20.000.000 SIT
R 338/1237: v km 0,500 v dolžini 1000 mobčina: SI. Bistrica
predlog proračuna 97
2.000.000 SIT

Za rekonstrukcijo je izdano lokacijsko dovoljenje in pripravljen
projekt PGD, PZI. Deljen je v dve fazi, pri čemer je en del mestni
in so predvideni tudi pločniki, kolesarska steza, avtobusno
obračališče in tangirana komunala (občina bo morala sofinancirati)
za kar je že izdano lokacijsko dovoljenje, ter drugi del običajna
obnova vozišča.

Nadaljevala se bo rekonstrukcija regionalne ceste, na kateri se je
v letu 96 zgradil nov most, skozi naselje pa je ostala cesta še
neurejena. Pripravljen je idejni projekt variant, izbrati je potrebno
varianto ter izdelati PGD,PZI. Odkupi so ocenjeni na cca 100 mio
SIT, gradbena dela pa na 200 mio SIT.

PLDP = 3410 vozil/dan od tega 49 avtobusov in 296 tovornjakov
(71 tov. >7t) brez primestnega prometa.
7767-471 R 305D/1425 Kojsko
predlog DRSC
R 305D/1425: v km 8,900 v dolžini 800 m
predlog proračuna 97

PLDP = 2233 vozil/dan od tega 38 avtobusov in 228 tovornjakov
( 52 tov. >7t).
7772-471 R 326/1162 Most čez Mirno v Puščavi
predlog DRSC
30.000.000 SIT
R 326/1162: v km 12,150 v dolžini 100 m občina: Trebnje
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

10.000.000 SIT
občina: Brda
25.000.000 SIT

Skozi Kojsko je precej prometno obremenjena regionalna cesta
povsem neprimerna s stališča prometne varnosti. Mestoma so
zožitve na 3 - 4 m. V pripravi je ureditev odvodnjavanja, pločnikov
in obnova vozišča. Dela bodo sofinancirana z občino, ki je tudi
pripravila projekt in je v reviziji.

Most predstavlja tako zožitev struge kot tudi ceste. Konstrukcija
je dotrajana in ima omejitev nosilnosti na 10 t kar za promet na
pomembni regionalni povezavi Dolenjske z Posavjem. Zaradi
soglasodajalca, ki je zahteval ustrezne gabarite, sanacija ni možna.
Regulacija reke Mirne je že izvedena. Projekt je končan.

PLDP = 3236 vozil/dan od tega 20 avtobusov in 226 tovornjakov
(43 tov. >7t).

PLDP = 3345 vozil/dan od tega 69 avtobusov in 235 tovornjakov
( 44 tov. >7t).

7768-471 R 357/1316 Most čez Ratišče v Filovcih
predlog DRSC
20.000.000 SIT
R 357/1316: v km 10,250 v dolžini 50 m občina: Lendava
predlog proračuna 97
16.000.000 SIT

7773-471 Zelena meja (Meje-Paradiž)
predlog DRSC
krajevna cesta: dolžina 3000m
predlog proračuna 97

Obstoječi objekt je poškodovan do te mere, da ga ni smotrno
sanirati. Je tudi preozek za tovorni promet, ki poteka po tej cesti
in služi za razbremenitev magistralke. Ker je most v naselju je
potrebno zgraditi tudi pločnike in s tem zagotoviti potrebno
prometno varnost pešcem. Projekt je izdelan.

30.000.000 SIT
občina: Gorišnica
5.000.000 SIT

Kar nekaj slovenskih hiš oziroma njenih prebivalcev iz naselja
Meje vsakodnevno prehaja hrvaško mejo, da bi lahko prišlo na
delo v Slovenijo. Občina je že pričela z izgradnjo krajevne ceste,
ki bi omogočila povezavo po slovenskem ozemlju. Zaradi hudih
vzdolžnih nagibov cesto v makadamu ni mogoče vzdrževati, saj
so stroški gramoziranja večji kot položitev asfalta.

PLDP = 3595 vozil/dan od tega 63 avtobusov in 223 tovornjakov
( 57 tov. >7t).

7774-471R 373/1364 Trava-Podplanina
predlog DRSC
R 373/1364: v km 14,075 v dolžini 4525 m
občina: Loški potok
predlog proračuna 97

7769-471 R 336/1224 most čez Gračnico v Dežnem
predlog DRSC
20.000.000 SIT
R 336/1224: v km 5,010 v dolžini 50 m
občina: Šentjur pri Celju
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2.000.000 SIT
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7779-471 R 364/1343 Sinji vrh-Radenci
predlog DRSC
R 364/1343: v km 7600 v dolžini 2000 m
predlog proračuna 97

Makadamska regionalna cesta pripelje na mejni prehod Podplanina.
Gre za cesto v hribovitem terenu, katere vzdrževanje v
makadamu je težavno in drago. Projekt modernizacije v obstoječih
gabaritih je v izdelavi saj poseganje v okoliški teren zaradi slabe
geologije ne pride v poštev. Izvedene bodo tudi geološke
preiskave.

Nadaljevala se bo modernizacija obmejne obkolpske ceste do km
17,200. To je še zadnji makadamski odsek. Projekti za modernizacijo
so pripravljeni, vendar bo najprej potrebno rešiti odkupe zemljišč.
Obstoja bojazen, da bo treba projekt delno spremeniti.

Mejni prehod Podplanina je v celem letu 95 prečkalo 1000 osebnih
vozil.
7775-471 R 346/1285 Sp. Hajdina
predlog DRSC
R 346/1285: v km 12,000 v dolžini 2150 m
predlog proračuna 97

PLDP = 332 vozil/dan od tega 0 avtobusov in 14 tovornjakov.
45.000.000 SIT
občina: Ptuj
45.000.000 SIT

7780-471 R 321/1121 Lipniška dolina
predlog DRSC
50.000.000 SIT
R 321/1121: v km 6000 v dolžini 3100 m občina: Radovljica
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

Občina je že v letu 96 pričela z obnavljanjem komunalne
infrastrukture in izgradnjo pločnikov. Sredstva bodo tako
namenjena sofinanciranju oziroma obnovi vozišča regionalne
ceste.

Zelo slabo stanje ceste na posameznih odsekih je potrebno delno
rekonstrukcije delno obnove. Ker je bilo v letu 96 nekaj odsekov
že obnovljenih iz sredstev interventnega zakona, bo odsek za
rekonstrukcijo določen po ponovnem pregledu celotne ceste. Ob
tem bo preverjeno tudi ali je kateri od starih projektov še primeren
ali ga je potrebno obnoviti.

PLDP = 2390 vozil/dan od tega 37 avtobusov in 163 tovornjakov
( 31 tov. >7t) seveda brez mestnega lokalnega prometa.
7776-471 M 10-8/1262 Velika Pirešica
predlog DRSC
M 10-8/1262: v km 4,350 v dolžini 900 m
predlog proračuna 97

PLDP = 1236 vozil/dan od tega 25 avtobusov in 123 tovornjakov
(16 tov. >7t).

50.000.000 SIT
občina: Žalec
5.000.000 SIT

7781-471 R 336/1219 Ruardi v Zagorju
predlog DRSC
50.000.000 SIT
R 336/1219: v km 1500 v dolžini 500 m
občina: Zagorje ob Savi
predlog proračuna 97
1.000.000 SIT

Intenzivno izkoriščanje kamnoloma, izgradnja avtoceste in ne
nazadnje slaba prometna varnost so bili razlog za pripravo
rekonstrukcije magistralne ceste na območju Velike Pirešice.
Projekt bodo sofinancirali CP Celje, DRSC, DARS in občina Žalec.
Na osnovi revidiranega idejnega projekta bo občina pričela s
postopkom sprejema sprememb in dopolnitev planskih aktov, ki
bo vključevala tudi rekonstrukcijo. Po sprejemu bo naročen
lokacijski načrt. Sama gradnja je v letu 97 nemogoča.

Izvedba mostu čez Kotredešico, kjer sedaj stoji dotrajana Bailly
konstrukcija kljub dveletnemu prizadevanju ni mogoča, saj je
nasprotovanje prizadetih lastnikov neomajno. Občina je ponovno
zagotovila, da bo pridobila potrebna zemljišča za izgradnjo mostu
in v nadaljevanju dela ceste v trasi obvoznice. Preko plazu Ruardi
je dokončno opuščena misel o cesti.

PLDP = 6548 vozil/dan od tega 82 avtobusov in 1016 tovornjakov
( 345 tov. >7t).
7777-471 M 10-10/1037 Most čez Jesenico v Reki
predlog DRSC
50.000.000 SIT
M 10-10/1037: v km 10,850 v dolžini 100 m občina: Cerkno
predlog proračuna 97
90.000.000 SIT

PLDP = 2936 vozil/dan od tega 72 avtobusov in 120 tovornjakov
(10 tov. >7t) brez primestnega prometa.
7782-471 R 330/1191 Vel. Reka - Vel. Preska
predlog DRSC
R 330/1191: v km 0,000 v dolžini 5000 m
predlog proračuna 97

Na "Keltiki" ima most čez Jesenico omejitev nosilnosti 101. Nosilna
konstrukcija je v izredno slabem stanju. Most je tudi preozek,
cesta pa ima smerno nepravilne elemente. Projekt je pripravljen,
dela bodci pričeta poleti 97.

90.000.000 SIT
občina: Litija
5.000.000 SIT

Vse bolj pomembna regionalna cesta v občini Litija je še vedno v
makadamu, kar ne omogoča primernega razvoja prebivalcem, ki
si delovna mesta ustvarjajo v domačem kraju, ker jih v centru
več ni. Predvidena modernizacija bo potekala povsem po
obstoječem stanju, saj so elementi in utrditev že primerni za
nadgradnjo v asfaltu, delno bo potrebno urediti samo odvodnjavanje
in i; gibališča, kjer bo to dopuščal prostor brez posegov v teren.

Izgradnja novega je nujna v letu 97, sicer je možna tudi porušitev.
PLDP = 1503 vozil/dan od tega 42 avtobusov in 219 tovornjakov
( 50 tov. >7t).
7778-471 R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju
predlog DRSC
50.000.000 SIT
R 336/1226: v km 2,180 v dolžini 370 m
občina: Šentjur pri Celju
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

PLDP = 300 vozil/dan (tudi lokalni tovornjaki) - ocena.
7783-471 R 302/1029 Galerija Berebica v Trenti
predlog DRSC
100.000.000 SIT
R 302/1029: v km 7,300 v dolžini 800 m
občina: Bovec
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

Obstoječi objekt čez Voglajno je v zelo slabem stanju. Ker je v
bližini tudi nivojsko križanje z glavno progo Ljubljana-Maribor je
potrebno zgraditi tudi izvennivojsko križanje z železnico. Ob prilki
izgradnje obvoznice Šentjur je bilo v tem smislu že zgrajeno
križišče z magistralno cesto. Projekt je v delu in bo pripravljen
jeseni 97.

Pred leti se je izpod Berebice utrgal skalni plaz, ki še sedaj grozi
da ponovno zasuje cesto, ki predstavlja edino povezavo zgornje
soške doline s svetom (predvsem pozimi). Trenutno je promet
zavarovan samo z opozorilnim semaforjem. V izdelavi je projekt
galerije, ki bo ščitila cesto pred morebitnimi skalnimi podori.
Preddela bo mogoče pričeti jeseni 97.

PLDP = 1500 vozil/dan od tega 40 avtobusov in 94 tovornjakov
(18 tov. >7t).
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50.000.000 SIT
občina: Črnomelj
5.000.000 SIT
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7787-471 R 319/1110 obvoznica škofja Loka
predlog DRSC
245.000.000 SIT
R 319/1110: v km 0,000 v dolžini 3000 m
občina: Škofja Loka
predlog proračuna 97
4.000.000 SIT

PLDP = 522 vozil/dan od tega 5 avtobusov in 10 tovornjakov ( 2
tov. >7t).
7784-471 M 10-1/366 Mele-Šratovci-Radenci
predlog DRSC
150.000.000 SIT
M 10-1/366: v km 2800 v dolžini 2700
občina: Radenci
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

Za pripravo projektov, plačilo spremembe namembnosti in odkupe
bi bila namenjena sredstva proračuna 97. Na ta način bi bila
izgradnja možna v letu 98. Študija PVO je izdelana in predana
izdelovalcu lokacijskega načrta v uporabo. V študiji so zajeti vsi
ukrepi, ki jih bo potrebno upoštevati pri izgradnji obvoznice
(protihrupni ukrepi, ukrepi za zaščito voda...).

Na magistralni cesti je potrebno rekonstruirati še zadnje odseke
ceste, ki so za promet, ki se odvija po njej neprimerni in prometno
nevarni, ker potekajo skozi naselja. Pripravlja se projekt, ki bo
reševal tudi peš in kolesarski promet in tako izboljšal prometno
varnost. Tudi vozišče je zelo poškodovano in potrebno obnove,
saj ni bilo ob nastanku dimenzionirano za tak promet.

PLDP = 5688 vozil/dan od tega 75 avtobusov in 414 tovornjakov
(53 tov. >7t).

PLDP = 7573 vozil/dan od tega 165 avtobusov in 1003 tovornjakov
(435 tov. >7t).

7788 471 M 10-1/317 Petanjci-Tišina
predlog DRSC
300.000.000 SIT
M 10-1/
317: v km 1,280 v dolžini 770 m
318: v km 0,000 v dolžini 4260 m občina:Cankova-Tišina
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

Pričetek del je vezan na sanacijo mostov v Veržeju, sicer ne bo
mogoče preusmerjati predvsem tovornega prometa. Izdelana je
lokacijska dokumentacija, javna obravnava je končana, v delu je
PGD.PZI in investicijski program.
7785-471 R 340/1249 Ljubno-Luče
predlog DRSC
R 340/1249: v km 7,000 v dolžini 3815 m
predlog proračuna 97

Na magistralni cesti je potrebno rekonstruirati še zadnje odseke
ceste, ki so za promet, ki se odvija po njej neprimerni in prometno
nevarni, ker potekajo skozi naselja. Pripravlja se projekt, ki bo
reševal tudi peš in kolesarski promet in tako izboljšal prometno
varnost. Tudi vozišče je zelo poškodovano in potrebno obnove
saj ni bilo ob nastanku dimenzionirano za tak promet.

150.000.000 SIT
občina: Luče
5.000.000 SIT

Ker se predvideva odprtje meddržavnega prehoda na Pavličevem
sedlu, pa tudi zaradi pomembne vloge Logarske doline v
turističnem oziru, je nadaljevanje rekonstrukcije potrebno.
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. Predvideni elementi nove
ceste so za karakteristike terena in pomembnost ceste normalni,
sicer bi bil tako kot dosedaj moten predvsem promet z avtobusi in
tovornimi vozili.

PLDP = 7573 vozil/dan od tega 165 avtobusov in 1003 tovornjakov
( 435 tov. >7t).
Pričetek del je vezan na sanacijo mostov v Veržeju sicer ne bo
mogoče preusmerjati predvsem tovornega prometa. Izdelana je
lokacijska dokumentacija, javna obravnava je končana, v delu je
PGD.PZI in investicijski program.
7789-471 Zelena meja (Marsiči - Mlini pri Sočergi)
Predlog DRSC
41.000.000 SIT
krajevna cesta: dolžina 3050 m
občina: Koper
predlog proračuna 97
5.000.000 SIT

PLDP = 2208 voz/dan s koničnimi turističnimi obremenitvami, kar
je za tako zaprto dolino precej. Od tega je 35 avtobusov in 189
tovornjakov (38 tov. >7t).

Zaselek Mlini pri Sočergi komunicira s Slovenijo izključno preko
hrvaškega ozemlja. Obstoječa krajevna cesta je do Marsičev že
asfaltirana v dolžini 600 m in jo je potrebno le preplastiti, nadalje je
potrebno modernizirati 900 m krajevne ceste, ki jo je občina že
zgradila v širini 2,5 m, zadnji odsek v dolžini 1550 m pa je slab
kolovoz in je cesto treba še zgraditi. Projekt se izdeluje tako, da bo
cesta v celoti potekala po slovenskem ozemlju. Ker so lastniki zemljišč
tudi hrvaški državljani, pričakujemo težave pri pridobivanju zemljišč.

Projekt je pripravljen v nekoliko skromnejših dimenzijah a še vedno
primernih za promet, ki se odvija po tej regionalki. Občina se ne
strinja z zoženjem profila ceste.
7786-471 R 315/1089 obvoznica Bled
predlog DRSC
R 315/1089: v km 0,000 v dolžini 2400 m
predlog proračuna 97

190.000.000 SIT
občina: Bled
6.000.000 SIT

9101-471 R 355/1314,1315 Hodoš-Martjanci
predlog DRSC

Za pripravo projektov, plačilo spremembe namembnosti in od' upe
bi bila namenjena sredstva proračuna 97 pod pogojem, da se
bodo prebivalci Bleda pravočasno dogovorili o izboru variante.
Razprave se ponavljajo že nekaj let, izdelujejo se nove in nove
variante, vendar soglasja še ni. Na ta način bi bila izgradnja možna
v letu 98. Revizija IP je bila izvedena. Občina Bled ima sklenjeno
pogodbo z izdelovalcem lokacijskega načrta. Izdeluje se tudi
študija PVO.

R 355/1314: v km 6,700 v dolžini 1500 m
R 355/1315: v km 4,000 v dolžini 1500 m
občina:Gornji Petrovci
Puconci
predlog proračuna 97
2.000.000 SIT
Zaradi izgradnje železniške proge Murska Sobota - Madžarska
je potrebno urediti še nekaj prehodov skozi naselja v smislu
prometne varnosti. Zgrajeni bodo pločniki, prehodi za pešce, biči
, avtobusne postaje in zavijalni pasovi v križiščih. Projekti se

PLDP = 2856 vozil/dan od tega 52 avtobusov in 141 tovornjakov
(27 tov. >7t) z izrazitimi konicami ob kom a tedna ob vseh letnih
časih.
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0 SIT
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izdelujejo. Gradnja bo potekala v letih 98 in 99.

Investicijsko vzdrževanje

9102-471 R 370/1355 Ribnica-Podvelka
predlog DRSC
0 SIT
R 370/1355: v km 0 v dolžini 10 km
občina: Podvelka-Ribnica
predlog proračuna 97
2.000.000 SIT

1139-478 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti
predlog DRSC
180.000.000 SIT
predlog proračuna 97
90.000.000 SIT
Trenutno lahko za leto 1997 predlagamo izvedbo ukrepov na
naslednjih odsekih:

Potrebno je delno rekonstruirati in delno obnoviti popolnoma
uničeno vozišče regionalne ceste, ter sanirati nekaj zidov ob
potoku. Delno so projekti že izdelani. Sredstva so namenjena
pripravi projekta na realizacijo v letu 98.
9103-471 R 301/1008 Kanal
predlog DRSC
R 301/1008: v km v dolžini km
predlog proračuna 97

V letu 1996 začeta dela, ki se bodo nadaljevala v letu 1997, ali bo
v tem letu izvršeno plačilo opravljenih del:
M
M
M
M

0 SIT
občina: Kanal
0 SIT

Ostali ukrepi na odsekih kjer so bili že opravljeni terenski ogledi
"črnih točk" in je bilo ugotovljeno, da je možno z ukrepi v okviru
cestnega sveta, ki na zahtevajo večjih posegov v prostor, izboljšati
prometno varnost:

Skozi naselje Kanal je potrebno urediti prometno varnost
predvsem tudi zaradi bližajoče gradnje verige Soških elektrarn.
Projekt je v pripravi in ga bodo Soške elektrarne tudi sofinancirale.

lokacija

cesta odsek

Primskovo
319
Gortina-Muta
3
Muta-Vuzenica
3
Miklavž
3
Vrhnika
10
Hajdina
3
Mihovci
3
Radizelj
10
Latkova vas
10
Valeta
2
Lakoš
12
Vetrno
322
Zg.Duplek
348

1107
241
241
246
301
247
250
274
289
373
322
1134
1292

stac. dolžina
začetka
8433
9530
11520
5850
70
0
15000
3300
0
6700
13900
4400
6000

100
270
530
500
730
300
250
400
300
740
270
200
500

ocenjena
DRSC

vrednost ukrep
sofinanciranje

30.000.000
20.000.000
20.000.000
13.000.000
20.000.000
2.000.000
20.000.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
15.000.000
15.000.000
3.000.000

novo križišče
levi zavijalci
levi zavijalci
otoki za umirjanje prometa
10.000.000 umirjanje prometa,
preplastitev
5.000.000 tretji pasovi, javna razsvet., pločniki, nivel. Izravnava
6.000.000 pločnik
preplastitev
ograje, ureditev križišča
javna razsvet., ureditev križišča
sanacija vozišča, ograja, signalizacija
ograja

Za izboljšanje preglednosti na magistralnih cestah M 1 in M 10
bodo terenski pregledi izvedeni v roku enega meseca. Za lokacije,
kjer je mogoče z manjšimi posegi zagotoviti minimalno potrebno
preglednost ali le to izboljšati, predlagamo zagotovitev sredstev.
Ocena vrednosti del:
20.000.000 SIT

1146-478 Osvetlitev prehodov za pešce
predlog DRSC
predlog proračuna 97

110.000.000 SIT
30.000.000 SIT

Iz postavke se financira javna razsvetljava in dodatna oprema na
prehodih za pešce na magistralnih in regionalnih cestah. Trenutno
imamo evidentirane naslednje lokacije, na katerih so prehodi
neosvetljeni in neustrezno opremljeni:

Za zagotovitev možnosti sprotnega ukrepanja na odsekih, kjer
še niso bili opravljeni terenski ogledi na katerih bo v letu 1997
ugotovljena slaba prometna varnost (zagotavljanje operativnosti
postavke) - nerazporejena sredstva:
Ocena vrednosti del:
30.000.000 SIT

19. avgust 1997

1, odseki 224 do 227 - spremenljiva signalizacija 6.139.928 SIT
1, odsek 209 - križišče za Struževo
4.703.546 SIT
10, odsek 301 - križišče na Vrhniki
11.500.000 SIT
1, odseki 219 do 227 - ukinitev priključkov 13.000.000 SIT
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št.
1

lokacija
žlebič

ceste
M6

262

(m)
150

2

Pngonca

M6

263

150

3

Dolenja vas

M6

263

150

4

Gnč

M6

263

' 150

5

Dragatuš

R335

1214

100

6

Kočevje

M6

264

350

7

300

300

8

Drenov
grič-M10
Šranga
Sneberje-Trbeže R371

1356

150

9

Cerklje

1206

50

10

366

50

366

50

316

50

1275

250

14

Gornja
Radg.-M10/1
Elrad
Gornja
Radg.-M10/1
Vulkan.
Gornja
Radg.-M10/1
zdr.dom
Š e n t v i d -M 10/8
Grobelnem
Podkoren
Ml/2

15

Ravne - Prevalje

R341 B

1255

150

16

Ravne - Sela

R341b

1264

50

17

Dobrovnik

R351

1299

50

18

241

150

19

Vuzenica -M3
Karavaning
Trate-Sladki vrh R346

1288

50

20

Poljčane

R337

1233

150

21

Majšperk

R337

1411

150

22

črnomelj-Medved R327

1178

100

23

Kamžanca

1213

150

11
12
1

R333

R335

200

SSN
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvedjitev
prehod
za
osvedjitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvedjitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvedjitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvetljitev
prehod
za
osvedjitev
prehod
za
osvetljitev

pešce

vrednost
-4.000.000

pešce

-4.000.000

pešce

-4 000.000

pešce

-4.000.000

pešce

-5.000.000

pešce

-7.000.000

pešce

-6.000.000

pešce

-5.000.000

pešce

-3.000.000

pešce

-3.500.000

pešce

-3.500.000

pešce

-3.500.000

pešce

-8.000.000

pešce

-6.000.000

pešce

-3.500.000

pešce

A000.000

pešce

-4.000.000

pešce

-3.500.000

pešce

^.000.000

pešce

-4.000.000

pešce

-4.000.000

pešce

-3.000.000

pešce

-4.000.000
100.500.000
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predlog proračuna 97

Za nujne osvetlitve, ki bodo ugotovljene tekom leta 1997
predlagamo zagotovitev dodatnih nerazporejenih sredstev v višini
10% zgoraj navedenih sredstev ali 10.050.000 SIT
1151-478 Oprema cest
predlog DRSC

Iz proračunske postavke se financira postavitev svetlobnih
signalnih naprav v križiščih, javne razsvetljave, posebnih
prometnih znakov (spremenljiva signalizacija) itd.Trenutno imamo
evidentirane naslednje potrebe:

107.000.000 SIT

Št.
1

lokacija
POSTOJNA

ceste
M10

?

ŠENTJERNEJ

J

CELOVŠKA

R332,331204,1205200
3
200
Ml
371

4

TRBOVLJE

M10/9

5

A VT ORADGONM10/1
A
RADENCI
Ml 0/1

6
7

305

200

366

150
/

317

150

8
9

MOZIRJE

10
11

OS VETLITVEM10/8
Ml 0/8
MS-Klizmičeva R 350

12

MS-MarkešovskaR 355

13

M
S
-M 10/1
Lend-i-Gregorčič.

R 340

(m)
200

1184

P R E D O RM1
218
ŠMARJE
PREVALJE
R341B 1255

300
200

vrednost
SSN
križišče -7.000.000
semafor-osveditev
križišče -3.000.000
semafor+osvetlitev
križišče -10.000.000
semafor+osvetlitev
križišče -8.000 000
semaior-osveditev
spremenjiva
prom .2.500.000
signalizacija
križišče -4.000.000
semafor+osvetlitev
predor - osveditev
15.000.000

križišče
semafor+osvetlitev
1248
150
križišče
semafor-osvetlitev
1274,1275x150 prehodi
za
pešce
6,
osveditve
1298
200
križišče
semafor+osvetlitev
200
križišče
1316
semafor+osvetlitev
319
150
križišče
semafor+osvetlitev
skupaj

Za nujne postavitve opreme, ki bodo ugotovljene v letu 1997
predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev v višini 10 % zgoraj
navedenih sredstev ali 9.730.000 SIT

-8.000.000
-4.000.000
-25.000.000
-4.000 000
-4.000.000
-5.000.000
104.500.00

ukinjen v vrednosti 7.000.000 SIT
- ureditev počivališča ob M 10-4 odsek 341
- asfaltiranje počivališča ob R 390, odsek 1407 v vrednosti
9.000.000 SIT

1153-478 Počivališča in avtobusne postaje
predlog DRSC
20.000.000 SIT
predlog proračuna 97
10.000.000 SIT

Za realizacijo potrebnih del ugotovljenih tekom leta 1997
predlagamo zagotovitev dodatnih sredstev, ki bi zadoščala za
izgradnjo vsaj enega avtobusnega postajališča v vrednosti
3.500.000 SIT.

Iz proračunske postavke se financira:
- urejanje obstoječih avtobusnih postajališč predvsem na lokacijah,
ki so s stališča prometne varnosti problematične,
• urejanje počivališč, predvsem ob turistično pomembnih cestah.

Ker je neurejenih avtobusnih postajališč še veliko, bo za leto 98
pripravljen program in projekti za izvedbo.

Za leto 1997 imamo trenutno pripravljene naslednje :

1164-478 Dodatna dela po tehničnih pregledih
predlog DRSC
25.000.000 SIT
predlog proračuna 97
25.000.000 SIT

- ureditev para avtobusnih postajališč ob M 10-3, odsek 332 pri
Boštanju, ki je z odločbo inšpektorja zaradi prometne varnosti
19. avgust 1997

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

Sredstva so namenjena odpravi tistih pomanjkljivosti, ugotovljenih
na tehničnih prevzemih, ki niso bile predvidene s projektom
posega. Brez sredstev za te ukrepe nekateri objekti ne bodo
mogli dobiti uporabnega dovoljenja, kar pomeni neizkoriščenje že
realiziranih projektov.

1255-478 Elementar - naravne nesreče R ceste
predlog DRSC
150.000.000 SIT
predlog proračuna 97
110.000.000 SIT

Z zmanjšanim planskim zneskom vseh potrebnih del za odpravo
pomanjkljivosti ne bo možno izvesti. Zaradi tega nekateri objekti
ne bodo mogli dobiti uporabnega dovoljenja.
1167-478 Ostalo in sofinanciranje
predlog DRSC
predlog proračuna 97

Postavka je namenjena takojšnjim intervencijam - zagotavljanju
prevoznosti ob elementarnih dogodkih (neurja, poplave, plazovi,
itd.).

150.000.000 SIT
80.000.000 SIT

Manjša sredstva na tej postavki bi onemogočila nujne intervencije
oz. vzpostavitev prevoznosti po elementarnih nesrečah.
1590-478 R308/1413 Col
predlog DRSC
R308/1413: v km 4,850 v dolžini 200 m
predlog proračuna 97

Sredstva so namenjena sofinanciranju del, za katere prispevajo
del sredstev za izvedbo drugi zainteresirani. Predvsem gre za
posege v naseljih - ko občine istočasno urejajo komunalno
infrastrukturo, iz sredstev proračuna pa se sofinancirajo nujna
dela na cestiščih.

Že dalj časa aktiven plaz, ki ogroža pomembno regionalno cesto,
je pripravljen za sanacijo. Neizvedba lahko povzroči popolno
zaporo ceste Godovič-Col-Ajdovščina, ki predstavlja pomembno
razbremenilno cesto za Vipavsko dolino. Projekt bo gotov maja
97. Glede na obseg in zahtevnost bodo dela potekala dve leti.

V pripravi so:
R 327/1173 križišče Grosuplje(Kovinostroj-Bambič)
M6/264 Kočevje-Dolga vas
R 349/1293 Videm ob Ščavnici
R 322/1139 Mengeš
M 10-5/350 Sežana
Pripraviti je potrebno še: M 10/302 Logatec

1591-478 R333/1205 Kostanjevica (otok)
predlog DRSC
'
R 333/1205: v km 7,370 v dolžini 450 m
predlog proračuna 97

Program za leto 98 bo narejen v skladu s podpisanimi
sofinancerskimi sporazumi in pripravljenimi projekti, ki se
izdelujejo.
1174-478 Popravila lesenih mostov
predlog DRSC
predlog proračuna 97

150.000.000 SIT
občina: Vipava
5.000.000 SIT

50.000.000 SIT
občina: Krško
10.000.000 SIT

Naselje Kostanjevica je kulturni spomenik, zato je sanacija vozišča
na otoku, ki je popolnoma dotrajano, posebej zahtevno. Sanacija
je bila odlagana, ker je že nekaj let načrtovana obvoznica, ki pa
se prav zaradi "spomeničarjev" zelo komplicira. Občina mora
nujno sanirati tudi vso komunalno infrastrukturo in je zato že
pripravila vso potrebno dokumentacijo. Za predvidena sredstva
bo sofinancirano samo vozišče regionalne ceste.

30.000.000 SIT
20.000.000 SIT

Po posebnem programu so ta sredstva namenjena popravilom
lesenih mostov na magistralnih in regionalnih cestah, in sicer
zamenjava lesenih nosilnih in obrabnih mostnic, zamenjava lesenih
dotrajanih ograj, zamenjava lesenih podpor itd. Predvidoma bo
nova kategorizacija cest prinesla dodatne lesene mostove, ki jih
bo po pregledu potrebno sanirati.

1634-478 Razdrto - Manče
predlog DRSC
M10-5/344: v km 9,300 v dolžini 150 m

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

1639-478 Manjša intervencijska popravila
predlog DRSC
predlog proračuna 97

1220-478 Segovci - Podgrad
predlog DRSC
100.000.000 SIT
R352/1307: v km 13,300 v dolžini 2440 m
občina: Gornja Radgona
predobremenitev 97
65.400.000 SIT
predlog proračuna 97
80.000.000 SIT

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

Sredstva so namenjena dokončanju ozima plačilu izvedenih del
na 1180 m dolgem odseku. Zaradi zaščite komunalnih vodov je
prišlo do dodatnih stroškov.

Sredstva za realizacijo teh nalog so potrebna, sicer bodo v
naslednjih letih za te posege potrebna že večja sredstva za
sanacijo, poleg tega pa so to naloge, ki izrazito vplivajo na
prometno varnost.

Dela so gotova.

Prometna obremenitev - PLDP = 1904 voz/dan od tega 18
avtobusov in 72 tovornjakov (10 tov. >7t).

1646-478 Petrovci - Martjanci
predlog DRSC
R355/1315: v km 8,300 v dolžini 2137 m

1254-478 Elementar - naravne nesreče M ceste
predlog DRSC
50.000.000 SIT
predlog proračuna 97
30.000.000 SIT

150.000.000 SIT
50.000.000 SIT

0 SIT
občina: Puconci

Dela po tem kontu so gotova.

Postavka je namenjena takojšnjim intervencijam - zagotavljanju
prevoznosti ob elementarnih dogodkih (neurja, poplave, plazovi,
itd.).
poročevalec, št. 42

0 SIT
občina: Vipava

1655-478 Sanacija brežin na M in R cestah
predlog DRSC
190.000.000 SIT
predlog proračuna 97
50.000.000 SIT
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Sredstva so namenjena za sanacijo najbolj kritičnih brežin, kjer je
zaradi rušenja ali plazenja ogrožena prometna varnost in varnost

okolnih objektov. Nepravočasno izvedene sanacije lahko povzroče
veliko večjo materialno škodo.

Predvidoma bi sanirali naslednje brežine:

cesta

vrednost SIT projekt

opombe

Jurklošter
Vidrgar
Mlinše
Zala

15.000.000
15.000.000
10.000.000
20.000.000

PUH.ZRMK
BIRSAN
BER.SAN
PUH

I. faza

Sp.IdnjaLedine
Krnica
Renke

10.000.000

CP Gorica

10.000.000
40.000.000

OZZING
EBT

10.000.000

OZZING

odsek stacionaž ime

336
336
336
10-10

1225
1217
1217
1034

377

1371

317
10-9

1101
1183

336C

1229

a
11200
9300
11000
10,012,0
1700
600
12,513,5
700

Cement.
Trbovlje

V kolikor za ta dela sredstva ne bodo zagotovljena, se bodo
pojavljale večje zahteve v naslednjih letih (plazovi, elementar),
saj erodirane nezaščitene brežine niso stabilne. Glede na slabo
stanje brežin bi bilo tudi sicer potrebno zagotavljati večja sredstva
za sanacije.
2680-478 R 319A/1019 Cesta na Mangart
program DRSC
R301A/1019: v km 4,040 v dolžini 1895 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

2702-478 Prebold
program DRSC
R368/1351: v km 2,307 v dolžini 1226 m

0 SIT
občina: Žalec

Dela po tem kontu so končana.

30.000.000 SIT
občina: Bovec
12.750.000 SIT
15.000.000 SIT

2715-478 Križaj - Čatež ob Savi
program DRSC
R333/1206: v km 0,000 v dolžini 1800 m

0 SIT
občina: Krško

Dela po tem kontu so končana.
2721-478 Trebnje - Mokronog
program DRSC
R326/1162: v km 1,960 v dolžini 2000 m
predlog proračuna 97

Z deli na modernizaciji je potrebno nadaljevati, zaradi varnosti
postaviti manjkajoče obcestne kamne (zahteva TNP), predvsem
je potrebno urediti vozišče in odvodnjavanje skozi tunele. Vsako
odlašanje potrebnih ukrepov zaradi stalne erozije viša stroške
dokončne sanacije, viša pa tudi stroške vsakoletnega rednega
vzdrževanja te ceste.

80.000.000 SIT
občina: Trebnje
20.000.000 SIT

Na tudi sicer prometno neprimerni cesti Trebnje - Mokronog (prvin
5 km je preozkih, zgornji ustroj poškodovan, neustrezna nivojska
križanja z železnico) je najbolj nujno urediti zgornji ustroj, obenem
pa ustrezno prilagoditi najneugodnejša mesta.
PLDP = 3345 mv/dan od tega 69 avtobusov in 235 tovornjakov
(44 tov. >7t), gre za pomembno medregionalno povezavo.

50.000.000 SIT
občina: Jesenice
27.000.000 SIT
27.000.000 SIT

Izdelan je projekt PZI rekonstrukcije ceste. Izvajajo se dela, na
pododseku od km 3.1 v dolžini 940 m in bodo končana v aprilu 97.
Za preostanek bo potrebno iskati gradbeno dovoljenje. Pridobiva
se LD in zemljišča.

Zgornji ustroj na tem odseku magistralne ceste je slab. Obnovo je
narekovala tudi slaba prometna varnost na tem odseku zaradi
kolesnic, ki so bile v preteklem letu rezkane. Izvedena je bila
izravnava v bitodrobirju in zaporni sloj v asfaltbetonu ter utrditev
bankin na odseku od km 3,6 do 4,8. Obnoviti je potrebno še
preostali del odseka.

2726-478 Kostanjevica - Križaj
program DRSC
R333/1205: v km 8,075 v dolžini 1945 m
predlog proračuna 97

PLDP = 4192 mv/dan od tega 106 avtobusov in 296 tovornjakov
(70 tov. >7t).

19. avgust 1997

nadaljevanje
del

Event. odložitev del bi predstavljala večjo gospodarsko škodo,
saj je vozišče po rezkanju "odprto" in hitreje propada.

PLDP je razmeroma nizek, ker je cesta večji del leta zaprta,
pomembna pa je za turistični promet in kot najvišje ležeča državna
cesta v obmejnem področju. V sezoni pripelje na Mangartsko
sedlo tudi 500 osebnih vozil dnevno in več avtobusov.

2698-478 M1/207 Žirovnica - Lesce
program DRSC
M1/207: v km 0,100 v dolžini 4900 m
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

nadaljevanje
del

300.000 SIT
občina: Krško
300.000 SIT

Dela po tem kontu so končana. Potrebno jih je plačati v celoti.
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2728-478 PHARE program (Učja)
program DRSC
R301B/1020: v km 5,850 v dolžini 1800 m
predlog proračuna 97

in preprečuje nastanek večje škode. Dela se vsled tega ne bi
smela prekiniti. Rekonstrukcija tega odseka je tudi pogoj za
rekonstrukcijo Zasavske ceste M 10-9, sicer ne bodo možne
preusmeritve prometa.

12.600.000 SIT
občina: Bovec
5.720.000 SIT

V letih 1994 in 1995 so bila izvedena gradbena dela od km 1,140
do km 1,840. V letu 96 so se dela nadaljevala predvsem na
regulaciji, na modernizaciji pa bodo končana v 97.

Končana bo modernizacija regionalne ceste, ki se navezuje na
mednarodni mejni prehod.
2735-478 Vinica-Stari trg (Radenci - Stari trg)
program DRSC
50.000.000 SIT
R364/1343: v km 17,200 v dolžini 2940 m občina: Črnomelj
predlog proračuna 97
50.000.000 SIT

PLDP = 194 voz/dan od tega 0 avtobusov in 40 tovornjakov.
Nerealizacija te modernizacije skupaj s sanacijo plazu Marko bo
lahko povzročila popolno zaporo ceste.

Nadaljevala se bo modernizacija regionalne ceste na odseku
Vinica-Stari trg v obmejnem območju ob Kolpi. Modernizacija sodi
v sklop ukrepov, ki jih je Državni zbor opredelil kot prednostne
Pripravljen je projekt na pododseku Radenci - Stari trg. Dela se
izvajajo na priglasitev.

2757-478 Obvozi v času sanacij objektov
program DRSC
predlog proračuna 97

S to postavko se pokrivajo stroški obnove tistih (predvsem
lokalnih) cest, ki služijo kot obvozi v času gradenj sanacij mostov
na M in R cestah in niso predvidene za take prometne
obremenitve.

PLDP = 332 vozil/dan od tega 0 avtobusov in 14 tovornjakov.
Modernizacija se je v letu 96 začela - izvedena so zemeljska
dela, nadaljevala in končala pa se bo v letu 97.
2752-478 Šentilj - Trate
program DRSC
•
R352/1306:
v km 0,200 v dolžini 800 m
v km 1,200 v dolžini 1000 m.
predobremenitev 97
predlog proračuna 97

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

100.000.000 SIT

2764-478 Sanacije propustov
program DRSC
predlog proračuna 97

občina: Šentilj
51.000.000 SIT
64.000.000 SIT

Pripravljeni so projekti za:
propust čez Ljubevšico na M 10-10/1034
propusta čez hudournika v Jurkloštru na R 336/1223
R367/1350 Potok Polenica'v Sr.Doliču
R 381/1379 podvoz za polj.pot v Harijah

PLDP = 1077 voz/dan od tega 42 avtobusov in 110 tovornjakov
(14 tov. >7t).
2754-478 Žaga - Kobarid
program DRSC
42.000.000 SIT
R301/1004: v km 3,800 v dolžini 2200 m
občini: Bovec in Kobarid
predobremenitev 97
34.000.000 SIT
predlog proračuna 97
42.000.000 SIT

Program del za leto 98 bo pripravljen, prav tako bodo izdelani
projekti potrebni za izvedbo.
2766-478 Črna - Šentvid
program DRSC
125.000.000 SIT
R342/1265: v km 16,690 v dolžini 2000 m
občina: Črna na Koroškem
predobremenitev 97
42.500.000 SIT
predlog proračuna 97
50.000.000 SIT

Sredstva so namenjena plačilu že izvedenih del na obnovi ceste
v letu 96 izvedenih v dolžini 1700 m in dokončanje preostanka
odseka.
PLDP = 1803 voz/dan od tega 25 avtobusov in 83 tovornjakov
(16 tov. >7t).

V letu 95 je bila začeta modernizacija tega težkega odseka
makadamske regionalne ceste, ki predstavlja najkrajšo povezavo
Koroške z osrednjo Slovenijo oz. edino neposredno povezavo
doline Črne proti osrednji Sloveniji.

125.000.000 SIT
114.700.000 SIT
115.000.000 SIT

PLDP = 640 vozil/dan od tega 18 avtobusov in 28 tovornjakov ( 6
tov, >7t). Zato pa se nekaj avtobusov delavcev vsak dan preko
Raven in S|. Gradca vozi v Velenje na delo, dijaki v šolo in zato
porabijo več ur na dan ali morajo bivati v internatu .

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. Zaradi plazov in usadov so bile
izdelane dodatne geološke raziskave in projekti, na podlagi katerih
je potrebno izvesti drenaže (izviri), preprečiti nadaljnje drsenje
oziroma plazenje terena s podpornimi in opornimi zidovi ter
kaštami. Potrebno je bilo narediti nov ploščati propust čez potok
Bobnarico, izdelati težnostne pregrade, ki med drugim služijo tudi
za deponijo izkopanega materiala, delno prekritje potoka in
vegetativno zaščito saniranih pobočij. Gradnja je zelo zahtevna
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100.000.000 SIT
70.000.000 SIT

Na cestah je veliko objektov, ki so manjši od 5 metrov, zato niso
uvrščeni med "mostove", potrebujejo pa popravila, obnove in
sanacije. Stanje propustov je, zaradi dotrajanosti in večletnega
premajhnega vlaganja v sanacije, tako kritično, da so nekateri
propusti že porušeni in imamo na nekaterih odsekih cest že
polovične zapore.

Nadaljevala se bo rekonstrukcija za gospodarstvo pomembne
regionalne ceste. S predvidenimi sredstvi bo končan pododsek
dolžine 800 m ter se nadaljevala dela na pripravi dokumentacije in
geoloških raziskav na naslednjem delu. Če bo mogoče tudi
pripravljalna dela sicer pa se bodo dela nadaljevala v letu 98.

2755-478 Trbovlje - Hrastnik
program DRSC
R336/1221: v km 1,140 v
predlog proračuna 97

15.000.000 SIT
10.000.000 SIT

Ukrepi na tem odseku so kljub racionalnim rešitvam, zaradi
geološko zahtevnega terena zelo obsežni in dragi. Modernizacijo
je zaradi visokih stroškov in nizke prometne obremenitve
prometno-ekonomsko sicer težko opravičiti, so pa stroški sanacij
zaradi sproženih zemeljskih plazov večkrat na leto nezanemarljivi.
Ko bodo izboljšane vozne razmere, je možno pričakovati bistveno
višji promet.
(Nadaljevanje v Poročevalcu št. 42/I)
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