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Nadaljevanje iz Poročevalca št. 42 

Dela se izvajajo na odseku od km 16,692 v dolžini 2016 m. 

Zaradi obsežnih del, ki jih je zahteval soglasodajalec na regulaciji 
potoka in pritokov ter slabih geoloških razmer je bilo potrebno 
preprojektirati predvidene elemente ceste in racionalizirati gradnjo 
tako, da bo čim manj posegala v teren. Tako se bo izognilo gradnji 
večjih zidovom. S predvidenimi sredstvi bi ta pododsek predvidoma 
končali in nadaljevali dela na naslednjem, za katerega se že izdeluje 
projekt. 

2769-478 Bizeljsko 
program DRSC 120.000.000 SIT 
R338/1241,1242: v km 5,900 v dolžini 1590 m 

občina: Brežice 
predobremenitev 97 93.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 80.000.000 SIT 

Pomembna regionalna cesta, ki poteka v obmejnem območju je 
potrebna obnove. Na obravnavem odseku cesta ni imela ustreznih 
elementov, vozišče je bilo dotrajano. V letu 94 začeta obnova 
nadaljevana v letu 95 bo tako končana z delno preplastitvijo in 
izvedbo betonskega mostu. 

PLDP = 1403 voz/dan od tega 13 avtobusov in 161 tovornjakov 
(60 tov. >7t). 

Izdelan je projekt v dolžini 1590 m (od km 5,900 do km 7,490). 
Gradbeno dovoljenje je izdano za 500 m za nadaljevanje pa se 
pridobivajo zemljišča. V letu 96 so se odkupovala zemljišča ter 
pričela dela na izgradnji mostu in rekonstrukciji ceste do 
bencinskega servisa, kar pomeni približno polovico predvidenega 
odseka. Preostanek projekta je v fazi dopolnevanja po reviziji. 
Projekt zajema obnovo vozišča z izvedbo enostranskega hodnika 
za pešce in ureditev odvodnjavanja. NPP je sledeč: 
vozišče 2x3,25=6,50 in bankina 2x1,00 in hodnik 1x1,60 

Občina Brežice bo sofinancira izgradnjo komunalne infrastrukture. 

2777-478 Zaporni sloji in površinske prevleke 
program DRSC 550.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 444.000.000 SIT 

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

Predlagani obseg sredstev je min; še nadaljnje zmanjševanje bi 
povzročilo opustitev večih potrebnih sanacij, kar pomeni, da bodo 
zaradi pospešenega propadanja na teh odsekih v prihodnje 
potrebna dražja dela kompletnih rekonstrukcij. Dokončen spisek 
odsekov bo narejen spomladi po zadnji odjugi. 

2782-478 Sanacije zidov 
program DRSC 150.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 100.000.000 SIT 

Dotrajani zidovi se podirajo. Predvidena sredstva pokrivajo le 
manjši del potrebnih podbetoniranj že spodjedenih zidov. 

Predlagani obseg sredstev je min; še nadaljnje zmanjševanje bi 
povzročilo opustitev večih potrebnih sanacij, kar pomeni, da bodo 
zaradi pospešenega propadanja teh objektov v prihodnje potrebna 
dražja sanacijska dela, na nekaterih odsekih pa lahko pride celo 
do porušitev in delne zapore cest. Predlagani spisek predstavlja 
večino potrebnih sanacij zidov, ki jih pa s predvidenimi sredstvi 
ne bo mogoče izvesti. 

R306 1050 v km 4,010 
Ml 0/1 1038 v km 4,740 
0 

1034 v km 8,795 

1040 v km 0,100 
1036 v km 4,560 

R 370 1355 v km 8,100 

R303A 1032 v km 15,000 
R 333 1206 v km 11,500 
R314 1080 v km 0,550 

1072 v km 7,750 
1072 v km 14,380 
1083 v km 3,700 
1084 v km 5,900 
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MIO 292 v km 5,700 
R 366 1349 v km 24,945 

R 330 1191 v km 26,100 
MIO 303 v km 3,650, 3,670, 4,600, 4,900 
M 1 0 - 1033 v km 6,400 
10 

R 324 1145 v km 8,720, 12,800, 12,990, 13,400 

1146 v km 2,700 
R 378 1374 v km 7,700, 11,870. 12,100, 14.-130, 

14.450 
M 6 261 v km 1,510 
R 33 1 1194 v km 3,000 
R 327 1 174 v km 5,000, 13,850, 14,075, 14,100 

R 372 1436 v km 1,100, 2,100 
R319 1112 v km 5,600, 1,250 
R 3 14 1074- v km 1,700, 1,900, 2,100, 2,150, 2,400 

1075 v km 2,650, 2,700 
in druai 

Ko bo pripravljen projekt, bo tudi saniran porušen zid v Škofji Loki 
na R 319/1110 v km 0,700, ki grozi, da bo odnesel s seboj tudi 
stanovanjsko hišo. 

2783-478 Selca - Praprotno 
program DRSC 50.000.000 SIT 
R314/1076: v km 3,250 v dolžini 4950 m 

občini: Železniki in Škofja Loka 
predlog proračuna 97 20.000.000 SIT 

Rekonstrukcijska dela so se izvajala na pododseku od km 5,0 
do 8,8. S predvidenimi sredstvi bi bila končana. Nadaljevati je 
potrebno še obnovo skozi Dolenjo vas od km 4,2 do 5,0. 

PLDP = 3410 voz/dan od tega 49 avtobusov in 296 tovornjakov 
(71 tov. >7t). 

4022-478 Sanacije plazov 
program DRSC 
predlog proračuna 97 
predlog proračuna 98 

450.000.000 SIT 
300.000.000 SIT 
300.000.000 SIT 

Pripravljen je spisek najnujnejših sanacij, za katere je pripravljena 
projektna dokumentacija. V 1. prioriteto so uvrščene sanacije tam, 
kjer je močno ogrožena prometna varnost (polovične zapore) ali 
so ogroženi objekti ob cesti. Sanacije so običajno izvedene na 
ravni rekonstrukcij krajših cestnih odsekov z zahtevnejšimi posegi 
oziroma objekti, zaradi česar so stroški dokaj visoki. Ker pa že 
več let za ta namen niso zagotovljena zadostna sredstva, se 
razmere slabšajo, pojavljajo se porušitve nesaniranih plazov, kar 
že tako visoke stroške sanacij samo še povišuje. V kolikor bi 
želeli v naslednjih letih opazno popraviti razmere, bi morali sanirati 
vsaj 30- 40 lokacij letno. 

S sredstvi iz interventnega zakona je bil v letu 96 saniran veaeji 
del vozišča na odsekih od Železnikov do Škofje Loke. Izpuščeni 
so nekateri odseki za katere se izdeluje projekt rekonstrukcije. 
Trenutno je problematično v naselju Selca, ker ni še rešeno ali 
izvesti racionalno rešitev in pustiti manjšo zožitev ali podreti 
župnišče. 
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Odsek stacionažadolžina občina lokacija 
268 200 100 118 M 10/268 Šentilj 

vrednost SIT stanie 

1191 17800 
1084 4600 
1237 5800 

1413 4850 

1423 7300 
1060 5300 

1333 10500 
1089 6200 

1371 7500 

1031 1520 

1134 5200 

1317 19700 
1113 6600 

1113 6770 
1183 9500 

0261 300 

1350 

560 
100 
50 

200 

50 
50 

1364 18600 100 

50 
50 

50 

50 

50 

100 
50 

50 
50 

100 

15.000.000 
99 R330/1191 Sopota 6.000.000 
43 R314/1084 črna 12.000.000 
124 R336/1237 Pečica 60.000.000 

136 R308/1413 Col 

1317 18400 200 56 

70.000.000 

112- R3413/1423 Apat 8.000.000 
50 R309/1060 Sočerga 30.000.000 

66 R 3 7 3 / 1 3 6 425.000.000 
Podpiamna 

54 R362/1333 Senovo 20.000.000 
3 R315/1089 Boh. 3elal0.000.000 

36 R377/1371 Govejk 10.000.000 

46 M10-10/1031 Robič 25.000.000 

131 R322/1134 Vetrno 15.000.000 

R356/1317 Kuzma 15.000.000 
t 

56 R356/1317 Kuzma 15.000.000 
14 R319/1113 Plamna25.000.000 

IV 
14 R319/1113 Planina V30.000.000 
60 M10-9/1183 Renke 25.000.000 

123 M6/261 Gumnišče 25.000.000 

76 R367/1350 Dolič 25.000 000 

1291 13000 100 143 R347/1291 Zavrč 15.000.000 

ŠENTILJ - dokončanje del iz 1.96 
dokončanje del 

DOP.RAZ. 96 / v pripravi/ m bilo real. v 
1.96. aktivni piaz,grozi prekinitev cestne 
povezave 
PROJ. V DELU/ ni bilo real.v 1.96, aktivni 
plaz. grozi prekinitev cestne povezave 
PZI V DELU/ ogrožen tudi stan. objekt 
DOD. RAZ.96 / v pripravi/ ogrožen tudi 
stan. objekt 
PZI V DELU/ aktiviran plaz pred mejnim 
prehodom 
PZI V DELU/ ogrožen tudi stan. objekt 
plaz večkrat letno zasuje cesto, grozi večja 
porušitev 
RAZ. V DELU / PZI v 1.96/polovična 
zapora, grozi prekinitev cestne povezave 
plaz po večjem deževju zasuje cesto pred 
mejnim prehodom 
RAZ. 96/ PZI v 1.96/ polovična zapora, 
cesta zasuta z zgornje strani, plaz tudi pod 
cesto 

PROJ. NAROČITI v 1.96/ aktiviran plaz, 
posedek na vozišču ca 0,5 m 

nadaljevanje sanacije iz 1.90, posedek na 
vozišču in v brežini 

nadaljevanje sanacije iz 1.90. posedek na 
vozišču 
plaz z obeh strani grozi z zasutjem ceste, 
ogrožen stanov. Objekt 
RAZ.-i- PZI v 1.96/ zrušena brežina m plaz 
pod modemizir. cesto, grozi porušitev 
objekta 
RAZ,- PZI v 1.96/ plaz večkrat letno zasuje 
vozišče pred mejnim prehodom 

V nadaljevanju je pripravljenih ali se projekti že izdelujejo še 13 plazov, ki so prav tako nujno potrebni sanacije. 
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Odsek stacionažadolžina občina lokacija 
1272 3400 36 113 MAJLAHORNA 

1225 4600 

1432 
1432 
1072 

1126 
1132 
1132 
315 

7150 
7350 
1750 
15800 
3150 
6050 
4500 
4500 
5500 

1307 100 

50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
100 
50 

50 

1225 
1027 

330 
1013 

1375 
1225 
1306 
1085 
1169 
1169 
315 
1235 

2400 50 
9 9 0 G50 
11000 50 
400 200 
1 2 7 0 (£0 
16900 50 

50 
300 
200 
50 
50 
50 
150 
50 

6.900 
8.400 
12.410 
7.200 
7.330 
2.500 
5.900 

120 

70 
108 
128 

102 
131 
102 
58 

JEZERS 
KLANEC 
ČINŽATI 7,1 
čINžAT II 7,3 
KNEžA 

PODNART 
LEŠE 
ZADNJA VAS 
IHOVA 

K 

118 TRATE 14,5 

vrednost SIT stanje 
10.000.000 NAROČENO / polovična zapora, 

ogrožen tudi stan. objekt 
15.000.000 PZI V DELU/ plaz grozi z zasutjem 

ceste 
12.000.000 polov, zapora, možna porušitev ceste 
10.000.000 
35.000.000 posedek na vozišču 

120 DEŽNO 
53 VRŠIČ 

57 RIM. TOPLICE 
91 BUJE 

TREBIJA 
TRŠKA GORCA 
SLADKI VRH 
RADMIRJE 
VIRŠTAJN 
VIRŠTAJN 
POD ELBLOM 
VAREJA 

12.000.000 
12.000.000 
10 000.000 
15.000.000 

15.000 000 

10 000.000 
20.000.000 

40.000.000 
4.000.000 

možna porušitev ceste 
sanacija v predlogu srednjeroč. plana 
sanacija v predlogu srednjeroč. piana 
PZI V DELU/ aktiviran plaz, ogrožen 
promet na močno obremenjeni mag. 
cesti 
PZI NAROČEN/ sanacija v predlogu 
srednieročn. Plana 

grozi zasutje ceste m porušitev pobočja 
nad brežmo 
PZI SCT 
PZI ZRMK 
PZI PUH 

RAZ. G RADING 
RAZ. GRADING 

Manjši obseg sredstev bi povzročil opustitev večih potrebnih 
sanacij, kar pomeni, da bodo zaradi pospešenega propadanja na 
teh odsekih v prihodnje potrebna dražja sanacijska dela. 

4023-478 Zasaditve in ozelenitve brežin 

program DRSC 20.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 10.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena vegetativni zaščiti novejših brežin in večjih 
površin, ki se ne kosijo. V letu 97 so predvidena naslednja dela: 

cesta, odsek lokacija površina m2 vrednost SIT 

M 10/311,312 
M 10-3/330 
R 320/1119 
R 334/1208,1209 

Kozina-Rižana 
Rimske toplice-Zidani most 
Bloška polica-Sodražica 
Livold-Kanižarica 

1800 
1800 
1500 
1700 

5.800,000 
5.200.000 
4.600.000 
4.400.000 

Sredstva so nujna, sicer bodo zaradi nezaščitenih brežin v 
prihodnjih letih potrebna večja sanacijska dela. 

4081-478 Ig 
program DRSC 30.000.000 SIT 
R324/1148: v km 0,640 v dolžini 3500 m občina: Ig 
predlog proračuna 97 2.000.000 SIT 

S predvidenimi sredstvi bi bila dokončno modernizirana regionalna 
cesta, na kateri so se v letu 96 sanirali objekti in delno med njimi 
že tudi izvedla modernizacija. V primeru težav ali zastojev na 
Ižanski cesti je to obvozna cesta na magistralno. 

PLDP = 400 voz/dan (ocena) 
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4852-478 Obnove cest po odločbah PIRŠ 
program DRSC 30.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 0 SIT 

Sredstva so namenjena hitremu reševanju zadev, za katere izdajo 
odločbe o nujnem ukrepu, ki ogroža predvsem prometno varnost, 
inšpektorji PIRS. Gre praviloma za sanacije poškodovanega 
vozišča, opreme in signalizacije, za kar morajo biti sredstva 
zagotovljena na rednih postavkah. 

4853-478 Nadvozi Višnja Gora - Obrežje 
program DRSC 

Dela po tem kontu so izvedena. 

4854-478 Bled - Soteska 
program DRSC 
R315/1089: v km 2,790 v dolžini 1100 m 
predlog proračuna 97 

0 SIT 

80.000.000 SIT 
občina: Bled 

80.000.000 SIT 

V letu 1995 se je izvajala rekonstrukcija pomembne regionalne 
ceste. Zaradi izredno zahtevnih geoloških razmer so bile med 
obnovo odseka izvedene dodatne geološke preiskave in izdelan 
nov projekt za dosego stabilnosti pobočja (sidrani slopi in jet- 
grounting), kar je bistveno povečalo obseg del in s tem tudi stroškov. 

PLDP = 2856 mv/dan od tega 52 avtobusov in 141 tovornjakov 
(27 tov >7t) 

S predvidenimi sredstvi bo rekonstrukcija končana. 

4984-478 Zalošče 
program DRSC 50.000.000 SIT 
R301 F/1024: v km 0,200 v dolžini 1000 m 

občina: Nova Gorica 
predobremenitev 97 17.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 28.000.000 SIT 

Dokončati je potrebno začeto obnovo vozišča skozi naselje 
Zalošče. Izvajajo se dela na sanaciji opornega zidu in del sanacije 
vozišča. Dela so potrebna zaradi urejevanja komunalne 
infrastrukture, ki jo dela občina. Občina je pričela urejati tudi 
komunalo v Dornberku, ki predstavlja neposredno nadaljevanje 
omenjenega projekta, da bi komunalna infrastruktura lahko 
delovala. Ker sta projekta Zalošče in Dornberk tesno povezana, 
jih je potrebno reševati istočasno. 

PLDP = 2124 voz/dan od tega 20 avtobusov in 208 tovornjakov 
(47 tov. >7t) 

S predvidenimi sredstvi bo končana sanacija skozi Zalošče, v 
nadaljevanju pa bo pripravljen projekt za sanacijo skozi Dornberk. 

4987-478 Ziče - Dramlje 
program DRSC 
R345/1279: v km 3,532 dolžini 

predobremenitev 97 
predlog proračuna 97 

40.000.000 SIT 
1468m 
občina: Slovenske Konjice 

17.000.000 SIT 
18.000.000 SIT 

Nadaljevali bi z modernizacijo ceste na odseku Žiče-Špitalič. Gre 
za krajše odseke med že izvedenimi modernizacijami, ki jih je 
potrebno povezati v celoto. Cesta se je namreč mestoma deviirala 
zaradi izgradnje avtoceste. 

PLDP = 450 voz/dan (ocena). 

V bitodrobirju so že izvedena dela v dolžini 900 m, pričela pa so 
se tudi dela na drugi fazi, ki se bodo v letu 97 končala. V delu je 

projekt za sanacijo plazu in modernizacijo celotnega odseka ceste. 
Gre za hribovit teren, modernizacija bo zahtevna. 

4988-478 Videm ob Ščavnici - Okoslavci 
program DRSC 62.000.000 SIT 
R 345/1293: v km 0,700 v dolžini 1600 m občina: Sv. Jurij 
predobremenitev 97 47.600.000 SIT 
predlog proračuna 97 62.000.000 SIT 

Dokončana bo pred leti pričeta obnova regionalne ceste. Izvedene 
so prestavitve telefonskega kabla, zemeljska dela in propusti. 
Dela bodo končana 97. 

PLDP = 693 voz/dan od tega 26 avtobusov in 37 tovornjakov 

5557-478 Jesenice 
program DRSC 
M1/368: v km 3,000 v dolžini 900 m 
predobremenitev 97 
predlog proračuna 97 

100.000.000 SIT 
občina: Jesenice 

85.000.000 SIT 
70.000.000 SIT 

Na magistralni cesti skozi Jesenice je ostalo poškodovano vozišče 
še iz časa gradnje avtoceste Hrušica-Vrba. Poleg tega mora 
občina urediti komunalno infrastrukturo, sanirati podhod, kar vse 
zahteva hkratno urejanje vozišča. Na vozišču so registrirane 
globoke kolesnice in udarne jame. Po projektu je predvidena 
kompletna zamenjava zg. ustroja v debelini cca 60 cm in ureditev 
celotne infrastrukture. Projekt obnove vozišča je izdelan v dveh 
fazah od km 3.0 do 3.9 (križišče za Golico do žel. postaje) in od 
km 3.9 do 4.8 (od žel. postaje do gimnazije). 

V letu 96 bodo izvedena dela na komunalni infrastrukturi, meteorni 
kanalizaciji in glede na vreme tudi robniki in vozišče v bitodrobirju. 
Dela bodo končana v 97. 

PLDP = 5000 voz/dan (ocena). 

6274-478 Sanacije objektov na M in R cestah 
Program DRSC 0 SIT 

Dela na tem kontu so končana. 

6484-478 Sostro - Besnica 
R330/1189: v km 0,700 v dolžini 4310 m 
predobremenitev 97 
predlog proračuna 97 

140.000.000 SIT 
občina: Ljubljana 

102.000.000 SIT 
50.000.000 SIT 

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

Prometna obremenitev - PLDP = 500 vozil/dan od tega 
avtobusov in 28 tovornjakov (5 tov. >7t). 

13 

Izdelan je projekt modernizacije vozišča od km 0,7 do 3,3 km. 
Dela so se pričela jeseni 96 na odseku od 0,7 do 1,8 in se bodo 
končala v 97 v nadaljevanju se pridobivajo odstopne izjave. 

Izdeluje pa se tudi projekt od km 3,3 v dolžini 1700 m, ki predvideva 
modernizacijo obstoječe ceste, ki je sedaj široka 5m in strogo 
sledi terenskim oblikam. Geološko-geotehnično je teren zelo 
zahteven. Ob nepredvideni in nekontrolirani gradnji lahko pride 
do večjih splazitev. Cesta se strmo vzpenja (8%). 

6488-478 Podmeja 
program DRSC 110.000.000 SIT 
R368/1351: v km 12,760 v dolžini 1240 m občina: Trbovlje 
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predobremenitev 97 
predlog proračuna 97 

55.200.000 SIT 
50.000.000 SIT 

PLDP = 4300 do 16000 voz/dan od tega 20 -113 avtobusov in 
462 - 1802 tovornjakov (270 - 662 >7t) 

Še vedno je edina povezava Zasavja s Savinjsko dolino v 
makadamu. Potrebno je nadaljevati z že pred leti začeto 
modernizacijo te ceste. Idejni projekt je izdelan za vseh 7,5 km. 

PLDP = 772 voz/dan od tega 26 avtobusov in 50 tovornjakov (3 
tov. >7t) je posledica slabe cestne povezave. 

V letu 1995 je bila sklenjena dvoletna pogodba, po kateri so se v 
septembru 1995 pričela gradbena dela od km 12,465 v dolžini 
1385 m na podlagi priglasitve. Zaradi izjemno slabih geoloških 
razmer je bil projekt za izvedbo dopolnjen. Dopolnitev projekta 
zajema izgradnjo 162 m opornih zidov, 135 m podpornih zidov in 
700 m kamnitih zložb. Zaradi načina financiranja v letu 96 so se 
dela nadaljevala šele jeseni 96, končala pa se bodo 97. 

6492-478 Selo - Nova Gorica (Črniče) 
program DRSC 32.000.000 SIT 
M10-5/347: v km 1,200 v dolžini 2000 m občina: Ajdovščina 
predobremenitev 97 23.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 34.238.000 SIT 

Dela na odseku od km 1,200 v dolžini 500 m so končana, sredstva 
so namenjena plačilu že izvedenega. 

Od km 1,700 v dolžini 540 je v izdelavi LD in PVO. Lokacijska 
dokumentacija se izdeluje na osnovi IP rekonstrukcije ceste skozi 
Črniče, ki predvideva NPP: vozni pas 2 x 3,00 = 6,00 in bankini 
po 1,00 ter hodnik za pešce 

6494-478 Solkan - Lokve 
program DRSC 0 SIT 
R312A/1067: v km 0,500 v dolžini 1500 m 

občina: Nova Gorica 

Dela na tem kontu so končana. 

6495-478 Boh. Bistrica - Jezero 
program DRSC 40.000.000 SIT 
R315/1092: v km 0,000 v dolžini 2970 m občina: Bohinj 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 

Dostop po regionalni cesti do Bohinjskega jezera je neprimeren, 
saj je zgornji ustroj uničen, vozišče preozko, tehnični elementi 
neustrezni. Izvesti je potrebno nujno sanacijo vozišča. 

PLDP = 1939 voz/dan od tega 87 avtobusov in 105 tovornjakov 
(7 tov. >7t) z izrazitimi sezonskimi konicami, pa tudi konicami ob 
koncih tedna. 

Izvedena je bila obnova 1,254 km dolgega odseka ceste. Izdelati 
je potrebno še 1400 m do naselja Kamnje, za kar je projekt 
pripravljen. Pred izvedbo bo potrebno pridobiti soglasja tangiranih 
lastnikov. Smiselna bi bila tudi ureditev v Bohinjski Bistrici. 

6497-478 Višnja gora - Obrežje 
program DRSC 53.000.000 SIT 
M 1/221-229: v skupni dolžini 42,600 km 

občine: NM,Sevnica,Krško,Brežice 
predobremenitev 97 42.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 53.000.000 SIT 

V predlogu so predvidena tudi sredstva za dokončanje v letu 96 
začete obnove betonskega vozišča na cesti M 1 Višnja Gora - 
Obrežje. Obstoječe betonsko vozišče je razbito, kar povzroča 
izjemno neugodne vozne razmere, povečuje stroške uporabnikov 
ter veča negativne vplive na okolje in zmanjšuje prometno varnost. 

55.000.000 SIT 
6570-478 Križni vrh 
program DRSC 
R338/1236: v km 3,680 v dolžini 2180 m 

občina: Slovenska Bistrica 
predobremenitev 97 30.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 30.000.000 SIT 

Na 2,2 km dolgem odseku se je v letu 96 pričela rekonstrukcija 
ceste, ki je imela zelo slabo vozišče. Rešitev samo z obnovo 
ceste ni bila racionalna, ker je bilo potrebno zaradi slabe nosilnosti 
zamenjati tudi nosilni sloj, kar je podražilo investicijo. Istočasno 
bo ublažen tudi vzpon, ki predstavlja za precejšen delež 
tovornjakov kar problem in rešeni nekateri priključki k 
stanovanjskim objektom, ki tudi niso bili v projektu. Med gradnjo 
so nastali nepredvideni vodni izviri in treba je bilo zgraditi meteorno 
kanalizacijo. 

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

PLDP = 2972 voz/dan od tega 38 avtobusov in 400 tovornjakov 
(83 tov. >7t). 

Dela se izvajajo na skrajšanem odseku zaradi nerešenega 
zemljiškega problema in se bodo končala 97. 

6695-478 Ribnica-Dolenja vas 
program DRSC 30.000.000 SIT 
M 6/263: od km 4,700 v dolžini 2570 m občina: Ribnica 
predlog proračuna 97 30.000.000 SIT 

Na magistralni cesti Ljubljana - Kočevje - Petrina je kar nekaj 
prehodov skozi naselja neustreznih s stališča prometne varnosti. 
V letu 96 so bila izvedena vsa dela na odseku od km 5,0 do 6,0, 
dokončati pa je potrebno še 300 m ceste, saj je občina že zgradila 
pločnike in vse drugo po projektu, kot je bil pripravljen. 

PLDP = 5000 mv/dan (brez lokalnega prometa skozi naselje) od 
tega 74 avtobusov in 464 tovornjakov (131 tov. >7t). 

6696-478 Črnomelj - Vinica 
program DRSC 36.000.000 SIT 
R 335/1214: od km 0,000 v dolžini 1500 mobčina: Črnomelj 
predobremenitev 97 17.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 36.000.000 SIT 

Na pomembni regionalni cesti, ki predstavlja povezavo Novega 
mesta (Ljubljane) preko Bele Krajine do Hrvaške je še precej 
pododsekovz neustreznimi elementi predvsem pa slabim zgornjim 
ustrojem vozišča. Ukrep predstavlja obnovo vozišča in delno 
rekonstrukcijo dveh križišč v Kanižarici. 

PLDP = 2291 mv/dan od tega 32 avtobusov in 152 tovornjakov 
(36 tov. >7t). 

Odsek od km 0,520 v dolžini 960 m je izveden v bitodrobirju. Dela 
se bodo nadaljevala. Od km 0 v dolžini 520 se pridobiva gradbeno 
dovoljenje, saj je poseg v zemljišča prevelik. V kolikor bi želeli 
izvesti tudi ta dela, je treba postavko povečati. 

6699-478 Črnolica-Lesično 
program DRSC 162.500.000 SIT 
R 345/1281: v km 13,520 v dolžini 1500 m 

občina: Šentjur pri Celju 
predobremenitev 97 19.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 30.000.000 SIT 
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Del za Kozjansko pomembne regionalne ceste je še vedno v 
makadamu. Modernizacija se izvaja že vrsto let, vendar poteka 
le-ta zelo počasi. Dela se izvajajo na odseku od km 13,520 v 
dolžini 500 m. Dela bodo končana, nadaljevala pa bi se na odseku 
14,020 v dolžini 1000 m. Nerešen ostaja plaz, ki po zadnjih 
geoloških raziskavah zahteva pilotno steno, kar ni bilo predvideno 
v projektu in v investiciji. 

PLDP = 484 mv/dan od tega 17 avtobusov in 32 tovornjakov (6 
tov. >7t) 

6702-478 Sanacija objektov med Krko in Savo 
program DRSC 0 SIT 
L 2257: v dolžini 301 m občina Brežice 

Dela po tem kontu so končana. 

PLDP = 450 mv/dan 

6712-478 plaz Dankovci 
program DRSC 
R 355/1315: od km 8,000 v dolžini 100 m 
predlog proračuna 97 

5.000.000 SIT 
občina: Puconci 

5.000.000 SIT 

70.000.000 SIT 
6703-478 Pudob 
program DRSC 
R 374/1365: od km 6,800 v dolžini 1500 m 

občina: Loška dolina 
predobremenitev 97 31.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 30.000.000 SIT 

Regionalna cesta, ki vodi na mednarodni mejni prehod Babno 
polje je poškodovana in jo je potrebno obnoviti. V letu 95 začeta 
dela na prvem pododseku od km 6,810 do km 8,170 in od km 
0,000 do km 0,080 iz predvidenega projekta so se dela v letu 96 
nadaljevala, končala pa se bodo 97 (razrešiti bo potrebno tudi 
zemljiški problem pri odkupu zemljišča za avtobusno postajo). 

PLDP = 2347 - 895 mv/dan od tega 50 - 24 avtobusov in 147 - 
100 tovornjakov (36 - 47 tov. >7t). 

6704-478 Križišče Podgorje 
program DRSC 27.000.000 SIT 
R 314/1081: v km 2,700 v dolžini 200 m občina: Kamnik 
predobremenitev 97 17.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 10.000.000 SIT 

Na regionalni cesti Moste-Kamnik je neustrezno pravokotno 
križišče v naselju v strnjenem sklopu hiš. Predvidena 
rekonstrukcija bo izboljšala prometno varnostne razmere, to je 
predvsem preglednost, ki je sedaj praktično ni, ni zavijalnih pasov, 
širina same ceste pa je tudi neprimerna. Križišče je precej 
obremenjeno tudi z lokalnim prometom, saj je lokalna cesta iz 
Podgorja, ki se priključi v križišču pomembna vpadnica za Kamnik. 

Pridobiva se gradbeno dovoljenje, dela gredo v izvajanje. 

PLDP = 5523 mv/dan od tega 39 avtobusov in 399 tovornjakov 
(39 tov. >7t) 

6707-478 Jurklošter - Dežno 
program DRSC 55.000.000 SIT 
R 336/1224: v km 0,000 v dolžini 1500 m občina: Laško 
predobremenitev 97 55.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 25.000.000 SIT 

Zadnji odsek regionalne ceste na potezu Šmarjeta - Šentjur je 
ostal nemoderniziran. Prvi del predstavlja modernizacijo ceste 
skozi naselje Jurklošter. Postopno bi modernizirali odsek v celoti. 

Dela so fizično izvedena, sredstva so namenjena plačilu. 
Za odsek od km 1,5 do 6,6 se izdeluje lokacijska dokumentacija, 
na osnovi katere bodo izdelani projekti za izvedbo modernizacije 
ceste in objektov. 
Realizacija možna 99. 

Plaz Dankovci je na pomembni regionalni cesti, ki povezuje 
M.Soboto preko MMP Hodoš z Madžarsko in naj bi po dogovoru 
občasno služil tudi za razbremenjevanje Dolge vasi. Izdelan je bil 
projekt sanacije plazu in projekt pilotne stene. Med izvajanjem je 
bilo v letu 96 potrebno korigirati projekt. Po popravljenem projektu 
so se dela ponovno pričela v septembru 96. 

V letu 95 je bil tako saniran star aktivni plaz s pilotno steno, v letu 
96 pa se je začeia sanacija novonastalega plazu v podaljšku te 
stene, ki bo končana v letu 97. 

PLDP = 2551 mv/dan od tega 45 avtobusov in 224 tovornjakov 
(70 tov. >7t). 

6787-478 Petrovo Brdo - Podrošt 
program DRSC 150.000.000 SIT 
R314/1074: v km 0,800 v dolžini 1600 m občina: Žlezniki 
predobremenitev 97 102.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 133.000.000 SIT 

Ob neurju v mesecu septembru je bila cesta na več odsekih 
popolnoma uničena tako, da promet ni bil možen. V letu 96 se je 
vzpostavi la prevoznost, ki je obsegala izgradnjo najnujnejših 
opornih in podpornih konstrukcij ter zaščito ceste pred naraslimi 
vodami. 
Za predvidena sredstva bi nadaljevali sanacijo oziroma končali 
modernizacijo ceste. 

PLDP = ca 300 mv/dan - je v veliki meri posledica slabega stanja 
ceste. 

6790-478 Rogatec - Stoperce 
program DRSC 70.000.000 SIT 
R346/1284: v km 3,100 v dolžini 2600 m 

občini: Rogatec in Rog.Slatina 
predobremenitev 97 34.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 34.000.000 SIT 

Gre za cesto, ki je pomembna medregionalna povezavo. Promet 
bi bil nedvomno precej večji. Če bi bila cesta modernizirana, sedaj 
se namreč precejšen del prometa proti Ptuju odvija po lokalni 
cest skozi Žetale. 

PLDP = 542 voz/dan od tega 14 avtobusov in 54 tovornjakov (13 
tov. >7t). 

Od km 1.092 - 3.092. je izvedena modernizacija. 

V letu 96 so se pričela dela ločeno na dveh odsekih: dokončanje 
od km 1,092 do 3,090 in nadaljevanje modernizacije do km 3,090 
do km4,110. 

6791-478 Kalce - Hrušica 
program DRSC 80.000.000 SIT 
R387/1412: v km 9,000 v dolžini 2200 m občina: Logatec 
predobremenitev 97 69.700.000 SIT 
predlog proračuna 97 80.000.000 SIT 

S predvidenimi sredstvi bodo nadaljevana dela na obnovi in 
modernizaciji vozišča na tej regionalni cesti in se na tem pododseku 
tudi končala. 
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PLDP = 300 mv/dan od tega 20 tovornjakov (ocena). 

Odseka v letu 96 ni bilo mogoče izvesti, ker so bile zahteve GG 
Tolmin nesprejemljive. V septembru smo se le sporazumeli in 
pripravil se bo korigiran projekt. Pri tem se mora najprej 
prekategorizirati gozdna cesta, ki od izgradnje plinovoda, ki je 
porušil regionalko, služi in se vzdržuje kot regionalka, pa to ni bilo 
sporno. Sedaj, ko je potrebno urediti zadeve tudi formalno, se je 
zapletlo, vendar dogovorilo v obojestransko korist. Pri celotni 
investiciji bi bilo potrebno pritegniti tudi Petrol, ki je tedaj brez 
odškodnine zasegel regionalno cesto. 

6795-471 Sopota Podkum - Jagnjenica 
program DRSC 70.000.000 SIT 
R 330/1191: od km 14,500 v dolžini 3000 m 

občine: Zagorje ob Savi 
predobremenitev 97 42.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 50.000.000 SIT 

Makadamska regionalna cesta Vel.Reka - Radeče je posebej na 
tem pododseku zelo pomembna kot povezava Zasavski cesti. 
Prav zato je smotrno modernizacijo razdeliti v več pododsekov 
predvsem glede na pomembnost posameznega po prometu in 
funkcionalni povezavi naselij med seboj. 

Zaradi potrebne sanacije plazov so bila najprej pričeta dela na 
odseku od km 17,140 do km 19,300. Dela so se pričela izvajati v 
septembru 96. 

PLDP = 2043 mv/dan v Jagnjenici, od tega 38 avtobusov in 126 
tovornjakov (18 tov. >7t) in ne velja za odsek do Vel.Reke. 

6800-478 Bača-Godovič 
program DRSC 150.000.000 SIT 

M10-10 razni odseki občina: Idrija,Cerkno,Tolmin 
predobremenitev 97 42.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 65.000.000 SIT 

Potrebno je sistematično pristopiti k obnovi magistralne ceste 
imenovane "Keltika". Izdelana je predštudija ekonomske 
upravičenosti, s katero so bili določeni potrebni ukrepi oz. odseki, 
na katerih se bodo ti ukrepi izvajali. Za nekatere predvidene ukrepe 
je že pripravljena ustrezna dokumentacija. 

PLDP = 1880voz/dan od tega do 56 avtobusov in 247 tovornjakov 
(58 tov > 7t). 

Na odseku 1036 Želin - Sp. Idrija se izvaja rekonstrukcija v km 
3,000 v dolžini 1000 m. V letu 96 so bile zgrajene nove kamnite 
zložbe in položen bitodrobir. S predvidenimi sredstvi se bodo 
lahko tudi nadaljevala dela na naslednjem odseku v križišču Želin 
v dolžini 750 m, za kar je izdelan PZI, vrednost je ocenjena na 
140 mio SIT. Pripravljen je tudi projekt za "Pirhov klanec" v dolžini 
300 m in vrednost 80 mio SIT. 

Dela se bodo izvajala skladno z razpoložljivimi sredstvi. 

6801-478 Manjše sanacije objektov 
program DRSC 400.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 220.000.000 SIT 

Med manjše sanacije objektov se uvrščajo obnove, katerih 
vrednost ne presega 20 mio SIT. Pri manjših rekonstrukcijah se v 
glavnem obnavlja zgornji ustroj objektov, hodniki za pešce, ograje, 
hidroizolacije, odvodnjavanje, dilatacije in lokalno nosillne elemente 
objektov. 

/ 
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Priori 
teta CP 

LJ 
LJ 

l 
i 

3 
4 

CE 
PT 

Št Cesta Odsek KN/I Ime premostitve Kraj 

70 6 

16 
145 

10 
346 

212 
261 

291 
1284 

KR 189 321-E14Ž9 3100 PERAČICA 
GO 139 305-C1045 400 REKA. 

4350 BABNISČICA MEDNO 
12200 B A J D I N S K ITURJAK 

POTOK 
150 MOTNIŠNICA LOČICA 
1 1350 SKRALSKA ZG.SVEA 

POSAVEC 

Kumulati Stanje 
Vrednos!/a 97 v projektne 
sanacije 199D00 SIT dokumentacij 

25.902.418 
13.000.000 

v gradnji 
zgrajen 

28.307.235 20.000 vgradnji 
34.402.766 30.000 v gradnji 
20.000.000 50.000 v gradnji 

DOBROVO 20.000.000 70.000 v izdelavi 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

NM 142 
KR 123 
GO 152 

338 1242 
317 1102 
312-B1068 

14695 BUCLEN 
5400 SAVA 
8300 TREBUŠICA 

MB 44 10 274 10180 POLSKAVA 

CE 2 
GO 28 
KR 80 
LJ 217 
KP 37 

KP 38 
KP 39 
GO 142 
KP 47 
MS 229 

10 277 6830 OPLOTNICA 
301 1003 7100 SUŠEČ 
302 1027 3150 V.PIŠNICA 
371 1358 1780 KANAL PŠATE 

9150 M R Z L E K 

19 MB 4 
20 MB 17 

10-4 339 

10-4 340 
10-4 340 

306 1046 
10-4 343 

3 5 8-Al 325 

3 241 
3 245 

izdelana 
v pripravi 
Izdelana 

000.000 160.000 v izdelavi 

ZAKOT 10.000.000 80.000 
MOJSTRANA 20.000.000 100.000 
DOL.TREBU Š40.000.000 140.000 
A 
ZG.POLSKAV20 
A 
TEPANJE 20.000 000 180.000 
PODSELA 16.000.000 196.000 
ERIKA 15.000.000 211.000 
JARŠE 12.000.000 223.000 
iMRZLEK 15.000.000 238.000 

21 KP 40 10-4 341 

OGRINOV 
20 MRZLEK RIBNICA 
1830 NARINSKI ŽLEB JAKS 
4750 VRTOJBICA MIREN 
8080 MRZLJAK DOLENJE 
2020 JALSOVECK DIBrNA 

POT. 
13580 INUNDACIJA MUTA 
3230 Š T U R M O VVURMAT 

POTOK 
750 RATOVSKILEB GORBITNJA 

20.000.000 258.000 
9.000.000 267000 
12.000.000 279 000 
15.000.000 294.000 
9.000.000 303.000 

15.000.000 318 000 
12.000.000 330.000 

v izdelavi 
v izdelavi 
v pripravi 
Izdelana 
v pripravi 

v pripravi 
v pripravi 
V razpisu 
V pripravi 
V pripravi 

V pripravi 
V pripravi 

13.000.000 343.000 V pripravi 

22 KP 46 10-4 343 3220 D O L E N J S K DOL.ZEMON 8.000.000 351.000 V pripravi 
POTOK 

23 LJ 85 10 293 4285 R371 DOMŽŽALE 20.000.000 371.000 V pripravi 
24 LJ 86 10 294 150 ŽELEZNICA DOMŽALE 20.000.000 391.000 V pnpravi 

Skupaj: 412.000 

Sanacije se bodo izvajale v skladu s finančnimi sredstvi v 
proračunu. 

6802-478 Večje sanacije objektov 
program DRSC 800.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 450.000.000 SIT 

V letu 95 in 96 je bilo kar 52 objektom že omejena nosilnost, 
mnogo več pa jih je poškodovanih do te mere, da se bo to zgodilo 
prav kmalu. Skupaj ima omejitev nosilnosti že preko 100 objektov. 
Iz te postavke bi začeli načrtno sanirati bolj poškodovane objekte, 
pri katerih so dela obsežnejša in strokovno zahtevna in pri katerih 
z delnimi ukrepi ne dosežemo učinka. To so naslednji objekti po 
prioriteti kot je navedena v tabeli: 
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PriorCP Št Cesta Odsek KM Ime premostitve Kraj 
teta 

NM 134 335 
1 KR 107 315 

j 
4 

1211 2800 
1090 900 

KP 
KP 
KP 

82 
83 
87 

380 
380 
380 

1378 
1378 
1378 

LAHINJA 
SAV 
BOHINJKA 

10000 REKA 
12080REKA 

PRIMOSTEK 
^MOKRI LOG 

KumulativS tanje 
VrednosB 97 projektne 
sanacije 199D00 SIT dokumentacij 

e 
70.000.000 v gradnji 
50.000.000 50 000 V gradnji 

TREBČANE 
ŽABICE 

18850S U S A K NOVOKRAČINEO 
POTOK 

MB 110 10-8 1257 60 DRAVA DRAVOGRAD 95.000.000 245.000 Vgradnji 

100.000.000 150.000 V gradnji 
0 150.000 V gradnji 

150.000 Vgradnji 

LJ 132 324 1146 100 LJUBLJANICA VRHNIKA 25.000.000 270.000 V izdelavi 

7 KR 19 1 206 4420 ZAVRŠNICA MOSTE 
8 GO 166 314 1073 650 BAČA PODBRDO 
9 GO 132 10-10 1040 400 SOČČA PERŠETI 
10 GO 131 10-10 1040 550 INUNDACIJA PERŠETI 

100.000.000 370.000 Izdelana 
15.000.000 385.000 Izdelana 
50.000.000 435.000 Izdelana 
20.000.000 455.000 Izdelana 

11 KR 5 

12 KP 78. 

1 203 4130 SAVA 

513 1069 30 REKA 

G O Z EftO.OOOOOO 495.000 Izdelana 
MARTULJEK 
S P O D N J A20.000.000 515.000 Izdelana 

BITNJA 
13 NM 152 362 1334 0 SAVA KRŠKO 
14 MB 244 370 1353 2330 VUHREŠČICA VUHRED 

15 GO 143 306 
16 NM 151 362 
17 KR 69 1-1 
18 KR 71 1-1 

1047 500 VIPAVA 
1333 16000SAVA 
232 11100FUŽINE 2 
232 11500FUŽINE 3 

MIREN 
BRESTANICA 
TRŽIČ 
TRŽIČ 

135.000.000 650.000 V pripravi 
50.000.000 700.000 V pripravi 

40.000.000 740.000 V razpisu 
120.000.000 860.000 V pripravi 
80.000.000 940.000 Izdelana 
80.000.000 1.020.00dzdelana 

skupaj: 794 000 

Zmanjševanje sredstev pomeni toliko manj saniranih objektov in 
ustrezno več težav v prometu. Vsak objekt je na tistem območju 
pomemben tako za gospodarstvo kot življenje nasploh. 

6803-478 Hoče-Areh 
predlog DRSC 100.000.000 SIT 
R361/1332: v km 5,855 v dolžini 2545 m občina: Maribor 
preobremenitev 97 51.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 20.000.000 SIT 

Ukrep predvideva nadaljevanje v preteklem letu začete obnove. 
Zgornji ustroj na tem odseku je zelo slab. Problem je tudi plazovitost 
terena. Cesta v prvem delu navezuje pulmološko kliniko ter zimsko 
športno središče na Pohorju z Mariborom. 

Izvajajo se dela na odseku dolgem 655 m po prvotnem projektu in 
so v zaključni fazi, v nadaljevanju pa se projekt popravlja in išče 
racionalnejše rešitve. 

PLDP = 700 voz/dan 

6976-471 Cankova 
predlog DRSC 70.000.000 SIT 
R 349/1296: v km 0,000 v dolžini 2000 m 

občina: Cankova-Tišina 
preobremenitev 97 42.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 70.000.000 SIT 

Skozi naselje Cankova je regionalna cesta, ki vodi tudi na 
mednarodni mejni prehod Kuzma, prometno neurejena. Vozišče 
je poškodovano v prvi prioriteti, prometna varnost ni zagotovljena. 

Občina je pričela z urejanjem komunalne infrastrukture (predvsem 
kanalizacije) v naselju Cankova. Ker je bilo ugotovljeno tudi slabo 
stanje regionalne ceste predvsem iz vidika prometne varnosti, je 
bila variantno preverjena rešitev z obvoznico ali rekonstrukcijo 
ceste skozi naselje. Racionalnejša se je izkazala rešitev z 
rekonstrukcijo. 

PLDP = 2409 mv/dan (brez lokalnega prometa) od tega 39 
avtobusov in 223 tovornjakov (107 tov. >7t) 
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Komunalni vodi ob trasi ceste so že zgrajeni. Izvedeni so pločniki, 
delno tudi že obnovljeno vozišča. Ker poteka obnova v naselju, je 
prišlo do nepredvidenih del, ki so investicijo podražila. V letu 97 bo 
rekonstrukcija končana. 

6986-478 Šikole-Hajdina 
predlog DRSC 31.000.000 SIT 
M3-3/1290: v km 11,400 v dolžini 2000 m občini: Kidričevo 
predlog proračuna 97 31.000.000 SIT 

V letu 1994 je bila pričeta obnova vozišča na zelo pomembni 
magistralni cesti SI.Bistrica-Ormož-meja RH, ki pa je bila prekinjena 
zaradi odločbe PIRŠ, ki je odredil najprej sanacijo skozi Pragersko, 
nato pa omenjeni odsek. Zaradi premalo odobrenih sredstev 
proračuna obnova ni končana. Izvedena je bila delna korekcija 
širine vozišča in bankin, gradbišče je ostalo v makadamu. 

Odsek se nahaja v trasi, ki jo je tudi Državni zbor označil kot 
prioritetno na smeri zahod-vzhod in bo kasneje vključen v celovito 
rekonstrukcijo te povezave. 

Dela so se pričela v septembru 96 in so že končana. 

PLDP = 4303v/dan od tega 25 avtobusov in 594 tovornjakov (149 
tov. >7t). 

60.000.000 SIT 
6987-478 Brezovica - Sinja Gorica 
predlog DRSC 
M10/300: v km 0,000 v dolžini 1300 m 

občini: Ljubljana in Brezovica 
predlog proračuna 97 41.000.000 SIT 

Magistralna cesta M 10 ima 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. Zato so prometno-varnostno razmere 
kritične, potrebno je nadaljevati z že začeto postopno obnovo 
tega odseka ceste. Izvedena je bila preplastitev, ki jo je potrebno 
še plačati. 

PLDP = cca 13.00 mv/dan od tega 203 avtobusi in 821 tovornjakov 
(172 tov. >7t) 

6988-478 Višnja vas-Dobrna 
predlog DRSC 20.000.000 SIT 
R339/1245: v km 6,152 v dolžini 954 m občina: Vojnik 
predlog proračuna 97 20.000.000 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. 

Izvaja se rekonstrukcija na odseku od km 6,152 v dolžini .954 m 
za katerega je bil projekt že izdelan. S predvidenimi sredstvi bo 
končana. 

PLDP = 3104 mv/dan od tega 49 avtobusi in 276 tovornjakov (52 
tov. >7t) 

6989-478 Sp.Brnik-Cerklje 
predlog DRSC 45.000.000 SIT 
R323/1143: v km 3,000 v dolžini 1320 

občina: Cerklje na Gorenjskem 
predlog proračuna 97 41.000.000 SIT 

Na omenjenem odseku je cesta v dolžini od km 0,000 do odcepa 
za Grad (km 7,000) praktično neustrezna. Skozi Sp. in Zg.Brnik 
je preozka, radiji so minimalni, preglednost zelo slaba, tako da bo 
potrebno načrtovati precej obsežno rekonstrukcijo. S predlaganim 
ukrepom pa bo sanirano vozišče in urejena prometna varnost 
skozi naselje Cerklje. 

Po izjemno napornem vsklajevanju interesov, nepripravljenosti 
občine tako na sodelovanje kot na sofinanciranje, je bil v 
septembru projekt le pripravljen in dela pričeta. Končana bodo 
junija 97 razen pločnikov in javne razsvetljave skozi Cerklje. Ta 
dela bodo izvedena iz sredstev 98. 

PLDP = 1000 mv/dan z izrazitimi turističnimi konicami. 

6990-478 Podgrad-ll.Bistrica 
predlog DRSC 100.000.000 SIT 
R381/1379: v km 8,000 v dolžini 2000 m občina: II.Bistrica 
predobremenitev 97 42.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 60.000.000 SIT 

Gospodarsko precej pomembna regionalna cesta je na enem 
delu še ostala poškodova, sicer je bila pred kratkim delno 
obnovljena. Cesta je zelo pomembna za tovorni promet, za 
katerega na tem območju obstoja precej naravovarstvenih 
omejitev. 

V letu 96 se je pripravljal projekt in druga pripravljalna dela za 
obnovo zelo poškodovanega vozišča. V letu 97 pa bi se dela izvajala. 

PLDP = 2208 mv/dan od tega 29 avtobusov in 142 tovornjakov 
(35 tov. >7t) 

Tovorni promet se je po zapori Vremske doline v maju 96 bistveno 
povečal, kar se zelo pozna na poškodbah vozišča, ki je na dolžini 
3 km zelo poškodovano ob robovih, ki so dobesedno uničeni. 
Cesta je namreč za tak promet tudi preozka, srečevanje je 
otežkočeno, zaradi poškodb na robovih pa je pri sicer majhnih 
hitrostih večina prometnih nesreč takih, da vozila odnese s ceste. 
Predlagamo takojšnjo pripravo projektov za rekonstrukcijo 
potrebnih odsekov ceste. 

6991-478 II.Bistrica 
predlog DRSC 20.000.000 SIT 
R381/1380: v km 16,300 v dolžini 600 m občina: II.Bistrica 
predlog proračuna 97 20.000.000 SIT 

Delo po tem kontu so bila pričeta v novembru 96, v letu 97 pa 
bodo končana v maju. 

6992-478 Prem-Obrov 
predlog DRSC 75.000.000 SIT 
R313/1069: v km 8,450 v dolžini 2350 m občina: II.Bistrica 
predobremenitev 97 34.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 84.000.000 SIT 

Regionalna cesta povezuje Brkine s svetom. Cesta je geografsko 
precej pestra, poteka po gričevantem območju Brkinov in ima 
zato tudi zahtevne elemente. Zgornji ustroj je dotrajan (spremenil 
se je dobesedno v makadam), saj je bil asfalt narejen že pred 
mnogo leti. Delno je bilo vozišče že sanirano v preteklem obdobju, 
predlaganega pa je potrebno sanirati takoj v izogib hujšim 
posledicam na substanci ustroja. 

V letu 96 se je pripravljal projekt in druga pripravljalna dela za 
obnovo zelo poškodovanega vozišča. V letu 97 pa bodo dela 
izvedena. 
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PLDP = 330 mv/dan od tega 12 avtobusov in 26 tovornjakov (8 
tov. >7t) 

potrebe. Projekt predstavlja nadaljevanje urejevanja ceste in 
obcestja. 

7237-478 Most čez Dravo v Ptuju 
predlog DRSC 
M 3/248: od km 0,350 v dolžini 100 m 

Delo po tem kontu je končano. 

0 SIT 
občina: Ptuj 

7238-478 Most čez Muro v Veržeju 
predlog DRSC 0 SIT 
R 351/1302: od km 5,170 v dolžini 100 m občina: Ljutomer 

Delo po tem kontu je končano. 

7271-478 Lesce-Radovljica 
predlog DRSC 0 SIT 
R321/1121: v km 0,000 v dolžini 500 m občina: Radovljica 

Delo po tem kontu je končano. 

7290-478 R 362/1333 Senovo (naselje) 
predlog DRSC 
R 362/1333: v km 11,140 v dolžini 950 m 
predobremenitev 97 
predlog proračuna 97 

55.000.000 SIT 
občina: Krško 
34.000.000 SIT 
44.500.000 SIT 

V postavki predvidena sredstva so za rekonstrukcijo ceste skozi 
naselje Senovo, in sicer na pododseku od km 11,140 do km 
12,090, s čemer bi bil ce! odsek od Senovega do Brestanice 
dokončno ustrezno urejen. Cesta predstavlja del povezave 
Kozjanskega s Posavjem. 

PLDP = 1500 mv/dan (ocena 
naselju niso znani). 

podatki o lokalnem prometu v 

Z občino Krško je bil šele v septembru 96 dosežen sporazum za 
sofinanciranje del. Zgrajen je bil nov most čez Senovški potok, 
izveden je bil spodnji in zgornji ustroj. Zgrajeni bodo tudi pločniki, 
avtobusne postaje, javna razsvetljava in druga potrebna oprema. 
Zaradi nenosilnih tal so nastala tudi večja dela, ki so investicijo 
podražila. Dela so končana razen opreme in signalizacije. 

7291-478 R 323/1143 Cerklje-žičnica Krvavec 
predlog DRSC 55.000.000 SIT 
R 323/1143: v km 4,400 v dolžina 1600 m 

občina: Cerklje na Gorenjskem 
predobremenitev 97 38.200.000 SIT 
predlog proračuna 97 30.000.000 SiT 

Poškodovano vozišče na turistično zeio pomembni regionalni cesti 
je potrebno obnoviti - preplastiti. Cesta je bila poškodovana do te 
mere, da jo je zadja odjuga popolnoma uničila. Projekt je bil izdelan, 
dela so se pričela pozno jeseni. Trenutno bo obnovljeno 1000 m 
ceste, dela pa se bodo nadaljevala v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi. 

PLDP = 600 (ocena), vsekakor pa s sezonskimi konicami 

7307-478 R 320/1117 Rakek (naselje) 
predlog DRSC 36.000.000 SIT 
R 320/1117: v km 0,300 v dolžini 1500 m občina: Cerknica 
predobremenitev 97 34.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 38.500.000 SIT 

Predvidena rekonstrukcija bo izboljšala prometno-varnostne 
razmere v naselju Rakek, mesto pa bo lahko uredilo komunalne 

PLDP = 5217 mv/dan od tega 47 avtobusov in 518 tovornjakov 
(136 tov. >7t) 

S sredstvi iz leta 96 se je pripravila dokumentacija in pripravljalna 
dela, odkupi in odškodnine. Trenutno potekajo dela na celotni 
dolžini: položeni so robniki, tampon, meteorna kanalizacija. 

V letu 98 bi uredili še zadnji neurejen del to je 500 m ceste na 
odseku 1116 do nadvoza za železnico. 

7308-478 R 322/1134 Tržič-Križe 
predlog DRSC 30.000.000 SIT 
R 322/1134: v km 0,000 v dolžini 2000 m občina: Tržič 
predobremenitev 97 21.200.000 SIT 
predlog proračuna 97 26.000.000 SIT 

Zelo poškodovano vozišče regionalne ceste skozi naselje Tržič 
do Križ je nujno potrebno obnoviti. Projekt je bil pripravljen za 
rekonstrukcijo, ki pa praktično ni izvedljiva zaradi prostorskih 
omejitev. Izvedena bo samo obnova vozišča in odvodnjavanje. V 
letu 96 so se dela začela in se bodo končana 97. Odvodnjavanje, 
bankine in odbojna ograja se bodo zgradile iz sredstev 98. 

PLDP = 3500 mv/dan od tega 20 avtobusov in 150 tovornjakov 
(15 tov. >7t) 

7309-478 R 387/1412 Kalce-Hrušica 
predlog DRSC 50.000.000 SIT 
R 387/1412: v km 1,300 v dolžini 2300 m občina: Logatec 
predobremenitev 97 8.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 22.000.000 SIT 

Med dvema odsekoma že modernizirane ceste je potrebno 
asfaltirati makadamsko regionalno cesto, ki predstavlja 
pomembno regionalno povezavo. Ker je bila cesta do sedaj slaba, 
je bilo prometa malo in števnih podatkov nimamo. Projekt je 
pripravljen. 

Za predvidena sredstva so se izvedla pripravljalna dela in pričela 
izvedba na prvih 400 m. 

PLDP = 300 mv/dan od tega avtobusov in 20 tovornjakov 

7310-478 R 356/1317 Martinje-Dolič 
predlog DRSC 80.000.000 SIT 
R 356/1317: v km 11,160 v dolžini 2190 m 

občina: Kuzma,G,Petrovci 
predobremenitev 97 25.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 76.000.000 SIT 

S predvidenimi sredstvi bi bila izvedena modernizacija zadnjega 
odseka makadamskega vozišča na tej regionalni cesti, ki povezuje 
obmejna naselja ob madžarsko-avstrijski meji. V letu 96 je bil 
izdelan proj9kt, na 700 m so se dela tudi že pričela. Dela se bodo 
nadaljevala in bodo končana v juniju 97. 

PLDP = 679 vozil/dan od tega 26 avtobusov in 35 tovornjakov (6 
tov. >7t). 

7311-478 R 374/1365 Lož-Stari trg 
predlog DRSC 
R 374/1365: v km v dolžini m 
predobremenitev 97 
predlog proračuna 97 

19.000.000 SIT 
občina: Loška dolina 

12.700.000 SIT 
12.000.000 SIT 
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Regionalna cesta, ki vodi na mednarodni mejni prehod Babno 
polje je poškodovana in jo je potrebno obnoviti. Na tem odseku 
poteka cesta skozi naselje, kjer je ogrožena tudi prometna varnost. 
V letu 96 se pripravil projekt in pozno jeseni pričela dela tudi 
izvajati; položen je bitogramoz. 

PLDP = 2347 mv/danod tega 50 avtobusov in 140 tovornjakov 
(36 tov. >7t). 

7312-478 M 10-10/1033 Hotedršica (Log) - Podstrane 
predlog DRSC 40.000.000 SIT 
M 10-10/1033: v km 6,500 v dolžini 2200 m občina:Logatec 
predobremenitev 97 55.200.000 SIT 
predlog proračuna 97 36.800.000 SIT 

Predvidena je bila preplastitev zelo poškodovanega vozišča na 
magistralni cesti. V letu 96 se pripravil projekt in pozno jeseni 
pričela dela tudi izvajati. Asfaltiranje je končano, postavljajo se 
ograje. 

PLDP = 2479 vozil/dan od tega 36 avtobusov in 213 tovornjakov 
(82 tov. >7t). 

7313-478 R 358/1322 Črenšovci-Razkrižje 63.000.000 SIT 
R 358/1322: v km 0000 v dolžini 2,450 m občina: Črenšovci 
predobremenitev 97 38.200.000 SIT 
predlog proračuna 97 42.000.000 SIT 

Precej poškodovano vozišče na regionalni cesti bi bilo predvideno 
za preplastitev. Poškodbe so posledica v zadnjem času vse 
večjega prometa težkih tovornih vozil (celo inozemskih težkih 
tovornjakov). V letu 96 se pripravil projekt in pozno jeseni pričela 
dela tudi izvajati. Končana bodo v maju 97, plačana pa iz 
predobremenitve 98. 

PLDP = 2032 vozil/dan od tega 12 avtobusov in 146 tovornjakov 
(63 tov. >7t). 

7314-478 R 357/1318,1319 Martjanci-Dobrovnik-Dolga vas 
predlog DRSC 70.000.000 SIT 
R 357/1318: v km 2,400 v dolžini 800 m 

občina: Moravske Toplice 
predobremenitev 97 77.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 65.000.000 SIT 

V letu 96 se je pripravil projekt in pozno jeseni pričela dela na 
obnovi tudi izvajati in bodo končana v maju 97. 

PLDP (v smeri Robič) = 3355 vozil/dan od tega 18 avtobusov in 
52 tovornjakov (4 tov. >7t) in 
PLDP (v smeri Bovec)= 1803 vozil/dan od tega 25 avtobusov in 
83 tovornjakov (16 tov. >7t). 

7316-478 R 308/1058 Črni Vrh-Col 
predlog DRSC 22.000.000 SIT 
R 308/1058: v km 5,650 v dolžini 3900 m občina: Ajdovščina 
predobremenitev 97 21.200.000 SIT 
predlog proračuna 97 25.000.000 SIT 

Na pomembni regionalni cesti med Godovičem in Ajdovščino je 
na več odsekih zelo poškodovano vozišče. V letu 96 se pripravil 
projekt in pozno jeseni pričela dela tudi izvajati na odseku od km 
5,6 do 6,6. Dela bodo končana v maju 97. Na ostalem odseku bi 
bilo primerno nadaljevati s predobremenitvijo 98. 

PLDP = 1557 mv/dan od tega 22 avtobusov in 174 tovornjakov 
(41 tov. >7t) 

7317-478 R 306/1048 Opatje selo-Komen 
predlog DRSC 45.000.000 SIT 
R 306/1048: v km 9,600 v dolžini 3900 m občina:Komen 
predobremenitev 97 21.200.000 SIT 
predlog proračuna 97 22.000.000 SIT 

Po območju Krasa poteka regionalna cesta, ki ima zelo slabe 
tehnične elemente in zelo poškodovano vozišče. Prav tako poteka 
skozi naselja skozi katera so prehodi glede varnosti. V letu 96 se 
pripravi projekt in pozno jeseni pričela dela tudi izvajati z dodatno 
razširitvijo 1m za kolesarsko stezo, katere investitor je občina. 
Dela se izvajajo na odseku od km 9,6 do 11,8 vendar ima občina 
finančne težave. 

PLDP = 453mv/dan od tega 6 avtobusov in 28 tovornjakov (3 tov. 
>7t) 

7318-478 R 362/1334 Križišče Krško 
predlog DRSC 35.000.000 SIT 
R 362/1334: v km 0,000 v dolžini 2000 m občina: Krško 
predlog proračuna 97 10.000.000 SIT 

Predlagani pododseki regionalne ceste so sicer potrebni 
preplastitve, vendar je bilo po pregledu ocenjeno, da s tem ukrepom 
še lahko počakamo. Cesta je čedalje bolj obremenjena predvsem 
s tovornimi vozili, saj pogosto služi kot razbremenilka magistralni 
cesti Počehova-Lendava, zato je bil v dogovoru z občino 
pripravljen projekt obnove vozišča in izgradnje pločnikov skozi 
naselje Martjanci, kjer je občina že izvedla kanalizacijo. Pozno jeseni 
96 se bodo dela tudi pričela. Dela bodo končana v maju 97. 

PLDP = 3595 vozil/dan od tega 63 avtobusov in 223 tovornjakov 
(57 tov. >7t). 

7315-478 M 10-10/1005 Kobarid 
predlog DRSC 25.000.000 SIT 
M 10-10/1005: v km 0,000 v dolžini 800 m občina: Kobarid 
predobremenitev 97 8.500.000 SIT 
predlog proračuna 97 15.000.000 SIT 

Skozi naselje Kobarid je magistralna cesta poškodovana in zato 
potrebna preplastitve Predlagamo, da se kot prva faza sanira 
vozišče istočasno pa prične s pripravami na obvoznico. 

Stari most čez Savo v Krškem in obe priključni križišči sta 
kapacitetno neustrezni za promet, ki se odvija v smeri Krško- 
Brežice. 
S to plansko postavko smo pričeli s pripravo projekta za nov 
most in prečno povezavo v trasi regionalne ceste, ki obsega 
ustrezne rešitve vseh obstoječih križišč (štiri nivojska in dve 
izvennivojski). 

V letu 97 bo sofinancirana izgradnja novega rondojskega križišča 
"Podmornica", za katerega projekt pripravlja občina in je v reviziji. 
V letu 98 bi pričeli s pripravljalnimi deli na južnem obvozu, za 
katerega se trenutno izdeluje idejni projekt. Gre za 0,6 km nove 
magistralne ceste in 1 km nove regionalne ceste z mostom čez 
Savo. Tako bo razbremenjeno središče Krškega, ki predstavlja 
izjemno ozko grlo na cesti proti Brežicam. 

PLDP (v Pohanci)= 5189 mv/dan od tega 49 avtobusov in 328 
tovornjakov (79 tov. >7t) ; za naselje Krško podatkov ni. 

7319-478 R 366/1349 Kamnik-Ločica 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
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R 366/1349: v km 0,000 v dolžini 10000 m občina: Kamnik 
predobremenitev 97 17.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 0 SIT 

Skupaj z DARS-om je bila izdelana študija, ki je dala za rezultat 
celo vrsto potrebnih ukrepov, ki jih bo potrebno izvesti pred 
pričetkom izgradnje avtocestnega odseka Vransko-Blagovica- 
Šentjakob. Na odseku Kamnik-Ločica se dela že izvajajo s sredstvi 
DARS-a. 

Poleg tega se izdeluje projekt rekonstrukcije križišč na R 371/ 
1359 v km 3,550 in 3,735. V izvajanje bosta pripravljena v drugi 
polovici leta 97. 

PLDP (v Lazah) = 2969 vozil/dan od tega 38 avtobusov in 249 
tovornjakov (22 tov. >7t). 
PLDP (Homec) = 7886 vozil/dan od tega 104 avtobusov in 397 
tovornjakov (26 tov. >7t). 

7758-478 Ljubljanica - Briše 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
R376/1369: v km 5,895 v dolžini 1200 m 

občina: Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 
predlog proračuna 97 2.000.000 SIT 

Postopno je potrebno dokončati modernizacijo ceste Polhov Gradec 
- Ljubljanica. Tudi nova občina, predvsem pa prizadeti krajani, je 
pokazala interes in skrb ter pričela z aktivnostmi za realizacijo, 
saj so sedanje razmere zelo slabe. Makadamska cesta na obrobju 
Ljubljane zahteva čimprejšnjo sanacijo. Projekt, ki je bil že izdelan, 
bo potrebno v skladu z geološkim poročilom popraviti. V letu 97 bi 
bilo možno izvesti pripravljalna dela. Projekt predvideva 
modernizacijo v širini 2 x 2,75 m. 

PLDP = 200 voz/dan. 

7760-478 Plešivica - Luče 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
R327/1174: v km 3,000 v dolžini 1370 m občina: Grosuplje 
predlog proračuna 97 2.000.000 SIT 

Med dvema odsekoma že gotove modernizacije je ostal odsek 
regionalne ceste v makadamu. Smiselno ga je dokončati. Star 
projekt je neuporaben, pripraviti je potrebno dopolnitev. V kolikor 
bodo sredstva zagotovljena, je možen takojšen razpis za izdelavo 
projekta. 

PLDP = 2328 voz/dan od tega 13 avtobusov in 89 tovornjakov 
(17 tov. >7t). 

7762-478 Cestno železniška križanja 
predlog DRSC 25.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 

Ker Slovenske železnice načrtujejo nekatere investicije na 
cestno-železniških križanjih, so sredstva iz te postavke 
namenjena obveznemu sofinanciranju. Odseki bodo soglasno 
določeni po programu Sž. 

7764-478 R 321/1129 Sanacija plazov Sorica-Petrovo brdo 
predlog DRSC 40.000.000 SIT 
R 321/1129: v km 3,000 v dolžini 150 m občina: Železniki 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 

V letu 96 se je pričela modernizacija ceste Sorica-Petrovo brdo, 
ki je služila kot obvoz več kot leto dni, ker je bil odsek Petrovo 
brdo-Podrošt zaprt. Na cesti je več aktivnih plazov in usadov 

vozišča, ki s to modernizacijo ne bodo sanirani in je za sanacijo 
potrebno še izdelati projekt. 

PLDP = 200 mv/dan od tega 20 tovornih vozi 

7790-478 R 302/1027 Jasna-Erika 
predlog DRSC 10.000.000SIT 
R 302/1027: od km 1,900 v dolžini 1200 m 

občina: Kranjska Gora 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 

Izdelan je projekt ureditve vozišča, ki je dotrajano in bo po naslednji 
odjugi popolnoma uničeno. Občina mora nujno zgraditi kanalizacijo, 
saj se naselje hitro širi in je zato smotrno, da se investicija 
vsklajeno izpelje. 

PLDP = 00 voz/dan od tega 5 avtobusov in 10 tovornjakov z 
izrazitimi poletnimi konicami. 

7791-478 M 6/263 Mala Hrovač 
predlog DRSC 

predlog proračuna 97 

10.000.000SIT 
občina: Ribnica 

2.000.000 SIT 

Ob prekategorizaciji magistralne ceste skozi Ribnico je ostalo 
neizgrajeno križišče in to zaradi zemljiškega problema. Ker postaja 
križišče črna točka, bi jo s predvidenimi sredstvi v naslednjem 
letu sanirali. LD je bila izdelana v letu 91 in pridobljeno lokacijsko 
dovoljenje, ki pa mu je veljavnost potekla. Glede na potrjeni idejni 
projekt se izdeluje nova LD in vsi potrebni postopki. 

PLDP = 4000 voz/dan od tega 74 avtobusov in 400 tovornjakov 
(150tov. >7t). 

7792-478 M 10/282 Križišče Višnja vas 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
M 10/282: v km 0,000 v dolžini 200 m občina: Vojnik 
predlog proračuna 97 2.000.000 SIT 

Križišče magistralne in regionalne ceste je po podatkih MNZ črna 
točka. V delu je že tretja varianta idejnega projekta rekonstrukcije 
z zavijalnimi pasovi, saj je občina že dvakrat izdala negativno 
soglasje. Naročena bo lokacijska dokumentacija, postopke bo 
vodil MOP, ker je to magistralna cesta. Sredstva so namenjena 
pripravljalnim delom. Gradnja bo možna šele v letu 98. 

PLDP = 8000 voz/dan od tega 180 avtobusov in 540 tovornjakov 
(80 tov. >7t). 

7793-478 Ljubljanica - Vrzdenec 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
R324/1145: v km 0,000 v dolžini 1530 m 

občina: Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 
predlog proračuna 97 2.000.000 SIT 

Predlagamo nujno nadaljevanje modernizacije ceste proti Vrhniki 
v dolžini 1,53 km, predvsem tudi zaradi poškodb, ki jih povzroča 
vsakokraten dež, ker cesta nima ustreznega odvodnjavanja. 
Pojavljajo se odškodninski zahtevki, ki bodo še naraščali, v kolikor 
ne pride do celovite sanacije. 

PLDP = 415 voz/dan od tega 2 avtobusov in 10 tovornjakov. 

Izdelan je projekt modernizacije vozišča. Dela se bodo izvajala 
na odseku od km 0,000 v dolžini 1530 m na priglasitev del Projekt 
se lahko izvaja po fazah. 
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7794-478 Pavličevo sedlo (PHARE) 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
R340A/1252: v km 0,000 v dolžini 2000 m občina: Luče 
predlog proračuna 97 20.000.000 SIT 

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

PLDP = 50 voz/dan (ocena) z izrazitim sezonskim turističnim 
. prometom. 

Izdelan je projekt PGD, PZI za 2 km ceste v dolini, ki ga je 
potrebno še dopolniti po sklepu revizije in izdano LD. Dela se 
bodo izvajala na gradbeno dovoljenje zato je v prvi fazi potrebno 
zagotoviti sredstva za odkupe. Za preostanek 5 km potrebne 
modernizacije bo projekt šele naročen, elementi bodo vsklajeni z 
republiko Avstrijo. 

Ocenjena vrednost del je 70 mio SIT. Gradbena dela se lahko 
izvajajo po odsekih, ki bodo prilagojeni finančnim zmožnostim 
proračuna. 

PLDP = 4000 voz/dan od tega 60 avtobusov in 250 tovornjakov 
(30 tov. >7t). 

7795-478 R 381/1380 Knežak 
predlog DRSC 
R 381/1380: v km 8,660 v dolžini 920 m 
predlog proračuna 97 

0.000.000 SIT 
občina: II.Bistrica 

5.000.000 SIT 

Izdelan je projekt obnove ceste z izgradnjo pločnikov in drugih 
ureditev potrebnih, da se uredi prometna varnost skozi naselje. 
Občina bo uredila komunalno infrastrukturo. Sredstva so 
namenjena pripravljalnim delom. V podpisovanju je sofinancerski 
sporazum. 

PLDP = 2175 voz/dan od tega 30 avtobusov in 156 tovornjakov 
( 18tov. >7t). 

7796-478 M 10-3/331 Nadvoz za žel. v Zidanem Mostu 
predlog DRSC 20.000.000 SIT 
M 10-3/331: v km 0,100 v dolžini 200 m občina:Laško 
predlog proračuna 97 2.000.000 SIT 

Nadvoz za železnico ima neprimerno višino (3 m) tako, da ni 
možen nikakršen promet s tovornimi vozili s ponjavami. Dostop 
iz Dolenjske v Zasavje se tako vrši po obvoznih cestah bodisi 
preko Ljubljane ali ob Sotli. Projekt je v delu. 

Predvidena je ustrezna poglobitev nadvoza. 

PLDP = 4921 voz/dan od tega 41 avtobusov in 487 tovornjakov 
(88 tov. >7t). 

7797-478 R 333/1205 Šentjernej 
predlog DRSC 
R 333/1205: v km 0,000 v dolžini 200 m 
predlog proračuna 97 

20.000.000 SIT 
občina: Šentjernej 

2.000.000 SIT 

Izdeluje se lokacijska dokumentacija in projekt za rekonstrukcijo 
križišča in dela regionalnih cest v samem središču Šentjerneja. 
Za pripravljalna dela in odkup stavbe je potrebno zagotoviti 
potreben del sredstev, da bi lahko kasneje križišče tudi zgradili. 
Občina bo dela sofinancirala. Kot prva faza bo izvedena 
semaforizacija. 

7798-478 M 1/206 Viadukt Završnica 
predlog DRSC 
M 1/206: v km 4,420 v dolžini 140 m 
predlog proračuna 97 

50.000.000SIT 
občina: Jesenice 

5.000.000 SIT 

Potrebna je zaščita jeklene konstrukcije in popravilo poškodovanih 
delov prečnikov, zamenjava krova mostu, menjava dilatacij in 
ureditev odvodnjavanja iz mostu in pod mostom. Sanacija je 
potrebna zaradi ohranitve nosilnih delov viadukta, sicer bodo 
poškodbe napredovale do te mere, da bo potrebna omejitev 
nosilnosti. Projekt je izdelan, razpis v februarju 97. 

PLDP = 4192 voz/dan od tega 106 avtobusov in 296 tovornjakov 
( 70 tov. >7t). 

7799-478 L 3610 Petrina-Mirtoviči 
predlog DRSC 60.000.000 SIT 
L 3610: od km 0,000 v dolžini 6237 m občina: Kočevje 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 

Pred leti zgrajena povezava ob Kolpi ni bila dokončana v smislu 
ureditve brežin, ki se zato podirajo in predstavljajo nevarnost, da 
bi bila cesta prekinjena. Visoke vode Kolpe so na nekaj mestih 
tudi že spodjedle nasip, ki ga je potrebno zaščititi. Ker povezava 
Dragarji-Čačič-Osilnica še ne bo tako kmalu gotova, je potrebno 
omenjeno povezavo nujno sanirati. Projekt bo pripravljen do maja 
97, ko bodo lahko dela tudi razpisana. 

PLDP = ni znan 

7800-478 R 362/1333 Most čez Savo v Krškem 
predlog DRSC 85.000.000 SIT 
R 362/1333: v km 0,000 v dolžini 150 m občina: Krško 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 

Pri pregledu objekta je bilo ugotovljeno močno zamakanje nosilnih 
prednapetih nosilcev, tako da bi prelaganje sanacije, to je 
zamenjava kompletnega krova mostu, zahtevala mnogo večje 
stroške v naslednjih letih (primer Ravbarkomanda). Projekt se 
končuje, razpis bo možen marca 97. 

PLDP = 7000 voz/dan od tega 50 avtobusov in 400 tovornjakov 
(100 tov. >7t). 

7801-478 M1-1/232 Predor Ljubelj 
predlog DRSC 600.000.000SIT 
M 1-1/232Č km 0,000 v dolžini 600 m občina : Tržič 
predlog proračuna 97 734.000.000 SIT 

Skladno z ugotovitvami rednega pregleda je bila načrtovana 
sanacija predora Ljubelj. Tik pred pričetkom del se je porušil del 
obloge oboka, zaradi česar so bile izvršene dodatne preiskave. 
Istočasno z deli po pripravljenem projektu se je izdelal tudi projekt 
dodatne sanacije. Predor je bil zaprt za ves promet, zaradi izvedbe 
zaščitne obloge, sedaj pa poteka promet izmenično enosmerno. 
Dela morajo biti končana istočasno z Avstrijci v juniju 97. 

PLDP = 3466 voz/dan od tega 3 avtobusov^n 49 tovornjakov . 

7802-478 Šentvid - Šoštanj 
predlog DRSC 10.000.000 SIT 
R342/1266: v km 2,625 v dolžini 2175 m občina: Šoštanj 
predlog proračuna 97 5.000.000 SIT 
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Nadaljevati je potrebno z modernizacijo za Koroško zelo 
pomembne regionalne ceste. Širina vozišča je predvidena 5 m z 
razširitvami v krivinah, kar je minimum za tako cesto. Izdano je 
LD in izdelan projekt PZI modernizacije. Pridobiva se GD, 
odkupujejo se zemljišča. Ocenjena vrednost del znaša 90 mio 
SIT. Modernizacija predvideva širitev ceste na 5,0 m in bankine 2 
x 0,75 m. Urediti je potrebno odvodnjavanje. 

Gradbena dela se lahko delijo na pododseke in bodo prilagojena 
razpoložljivim finančnim sredstvom. 

PLDP = 640 mv/dan od tega 18 avtobusov in 28 tovornjakov in je 
nizka, ker sedanje stanje ceste ne omogoča normalnih voznih 
razmer, čeprav gre za pomembno povezavo doline Črne oz. 
Koroške z osrednjo Slovenijo. 

9239-478 Obnova odsekov M in R cest 
predlog DRSC 1.500.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 770.407.926 SIT 

S posebnim zakonom (Ur.l.RS št. 34/96) so bila določena sredstva 
za sanacije zelo poškodovanih vozišč na M, R in L cestah. Delo 
je bilo izvršeno na samo 119 km tako, da je ostalo za sanacijo že 
od prejšnjega spiska še najmanj 200 km. 

Z deli obnavljanja je nujno nadaljevati, saj je stanje vozišč kritično 
že na cca 800 km državnih cest. Spisek poškodovanih vozišč za 
leto 97 je pripravljen in bo izveden v skladu s sredstvi. 

8710-478 Središče ob Dravi 
predlog DRSC 6.000.000 SIT 

R354/1313: v km 7,755 v dolžini 2200 m občina: Ormož 
predlog proračuna 97 10.000.000 SIT 

Dela na enem pododseku so končana in obračunana. S 
preostankom sredstev pa bo še na enem odseku skozi naselje 
urejena prometna varnost. 

9801-478 Rehabilitacija obstoječih cest (EBRD) 
predlog DRSC 4.000.000.000 SIT 
predlog proračuna 97 0 SIT 

Na osnovi kreditne pogodbe z dne 10.6.1994 sklenjene med RS 
in EBRD so bila zagotovljena sredstva v višini 30 mio US$. Iz 
podatkov dosedanje realizacije in ob upoštevanju postopkov, ki « 
so že v teku lahko predvidimo porabo dolarskega dela sredstev 
kredita za obnovo nekaterih odsekov cest v višini 12 mio US$. 

Predlog banki je v izdelavi, predstavniku EBRD pa je bil predhodno 
že predstavljen. 

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Materialni stroški 

4534-403 Materialni stroški 26.147.000 SIT 
Materialne stroške sestavljajo potni stroški in dnevnice, obratovalni 
stroški za pisarne na terenu, stroški za službene avtomobile, 
vzdrževanje opreme, pisarniški material in reprezentanca. 

Specifikacija materialnih stroškov: 

številka konta znesek 
400 Material 2.740 
4000 Pisarniški material 2.120 
4007 Časopisi, strokovna literatura, 620 

Uradni listi idt 
401 Porabljena energija 240 
402 Proizvodne storitve drugih 4.160 
4022 PTT storitve in poštnina 2.880 

4023 Komunalne storitve 1.280 
403 Neproizvodne storitve drugih 128 

4035 Najemnine in zakupnine, garažnme 128 
405 Rep/ezentančni izdatki 160 

408 Drugi materialni odhodki 112 

4083 Izdatki za sprotne potrebe 112 
strokovnega izobraževanja 

413 Zavarovalne premije 12'0 
414 Dnevnice za službena potovanja 9.287 

415 Dnevnice za službena potovanja v 240 

tujino 
418 Drugi odhodki • 8.960 
SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI 26.147 

v 000 SIT 
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2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Predlog proračuna za Ministrstvo za okolje in prostor za leto 
1997 je izdelan na osnovi izhodišč Ministrstva za finance za 
pripravo proračuna za leto 1997 z dne 17.7.1997 in z upoštevanjem 
začasnega financiranja za devetmesečno obdobje, s tem da se 
razpoložljiva sredstva zagotavljajo le za izvajanje nekaterih nujnih 
nalog in programov, katerih izvajanje je že v teku. Izvajanje 
nekaterih programov, katerih izvedba bi bila potrebna že v letu 
1997, pa je preneseno v naslednje obdobje. 

Potrebe po sanaciji mnogih ekoloških problemov, zaščita in 
varovanje narave ter nujnost nadaljevanja izvajanja sanacijskih 
programov na področju varstva in urejanja voda so problemi, 
katerih reševanje terja velika sredstva. Sorazmerno majhno 
vlaganje za te namene v preteklih letih vpliva, da so potrebna 
bistveno večja vlaganja sedaj in v naslednjih letih, če želimo 
preprečiti, da ne bo to področje postalo omejitveni faktor 
gospodarskega in kulturnega razvoja države. S splošnim 
gospodarskim razvojem in ustvarjanjem osnov za vključevanje v 
evropske gospodarske tokove se bo ta problematika še 
zaostrovala, zato je potrebno, da se čimpreje odločimo za večja 
vlaganja za te namene, kar naj bi omogočilo postopno sanacijo in 
zaščito na tem področju. Predlog tega proračuna ne omogoča, 
da bi se nakopičeni problemi vsaj pričeli reševati zaradi česar se 
bodo v prihodnje le še povečali. 

Za realizacijo programov ministrstva za okolje in prostor je v letu 
1997 predvidenih (brez sredstev za plače) le 8.243 milijonov 
tolarjev, kar je nominalno le 4% več kot v letu 1996, realno pa 
precej manj kot v letu poprej. Znižanje pa je še toliko bolj občutno, 
ker je to že drugo leto ko se sredstva Ministrstva za okolje 
znižujejo pri istočasnem prevzemanju novih nalog. 

Podrobna obrazložitev posameznih programov po organizacijskih 
enotah je podana v nadaljevanju: 

2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Osrednja enota ministrstva opravlja osnovne vodstvene 
organizacijske in druge temeljne naloge ministrstva kot celota. 
Da je zagotovljena zadostna strokovna podlaga za pripravo 
zakonov in drugih predpisov ter navodil, je nujno, da se zagotovijo 
zadostna sredstva za financiranje temeljnih raziskovalnih 
projektov in študij. V okviru osrednje enote ministrstva se 
zagotavljajo sredstva za raziskovalne projekte na področju 
varstva okolja in urejanja prostora z raziskavami graditve objektov 
in stanovanjskim področjem, ki so osnova za gospodarjenje in 
reševanje problematike na teh področjih. 
V okviru osrednje enote ministrstva je potrebno prednostno 
zagotavljati tudi sredstva za promocije, publiciranje in informiranje 
za ministrstvo kot celoto. 
Potrebno je zagotoviti sredstva tudi za nove obveznosti, in sicer 
za stroške harmonizacije predpisov z Evropsko unijo, za članarine 
in prispevke mednarodnih organizacijah ter povečane stroške 
sodelovanja z organizacijami OZN. Za dokapitalizacijo Ekološko- 
razvojnega sklada naj bi se namenil del sredstev (700 milijonov 
SIT) za zagotovitev deleža države, ki je pogoj za koriščenje 
sredstev iz programa PHARE, ki se bo izvajal preko Ekološko- 
razvojnega sklada. 
V okviru razpoložljivih sredstev za leto 1997 bo možno realizirati 
le del prvotno načrtovanih nalog in programov. 

3340 - Materialni stroški 

Znesek planiranih sredstev: 112.623.000 SIT(v znesek so 
vključeni tudi drugi odhodki, ki so bili v letu 1996 planirani na 
postavki 3664 in na novo najemnina za uradne prostore ministrstva 

na Dunajski, ki jih ne pokriva Servis skupnih služb ) 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Pri načrtovanju sredstev za materialna stroške je bila upoštevana 
realizacija, dinamika in struktura stroškov v letu 1996, realizacija 
v prvih šestih mesecih leta 1997, povečanje nekaterih cen 
materiala in povečani stroški zaradi nekaterih novih nalog in 
aktivnosti. Upoštevano je tudi znižanje stroškov na račun večje 
restriktivnosti in varčevanja. V okviru stroškdv pa niso predvideni 
stroški selitve v druge delovne prostore in v tej povezavi morebitni 
drugi dodatni stroški, vključena pa je najemnina za uradne prostore 
za november in december 1997, v višini 16.000.000 tolarjev, ki jih 
ne zagotavlja Servis skupnih služb. 

1597 - Sodelovanje v okviru OZN 

Znesek planiranih sredstev: 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Vključevanje Slovenije v mednarodne integracijske povezave in 
povečan obseg sodelovanja Slovenije v mednarodnih organi- 
zacijah je povezan z dodatnimi stroški. Po predvidevanju bi bilo 
potrebno za pripravo raznih študij, gradiv in drugih materialnih 
stroškov, sodelovanje v posameznih organizacijah, na sestankih 
in konferencah zagotoviti 7.680 tisoč tolarjev in sicer za 
sodelovanje v okviru organizacij OZN (v letu 1996 ECE in HABI- 
TAT). Ker proračunska sredstva MOP tega ne dopuščajo so 
programi okrnjeni na 5.000 tisoč tolarjev. 

1598 - Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji 

Znesek planiranih sredstev: 6.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Potrebna sredstva za stroške nalog in aktivnosti približevanja 
Evropski uniji so bila v predračunu ocenjena na 16.100 tisoč 
tolarjev. Predračun zajema stroške harmonizacije slovenske 
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije ter za implementacijo 
predpristopne strategije in sicer za: 
- prevajanje predpisov in dokumentov za približevanje k EU, 
- pripravo na strukturni dialog ter strokovno usposabljanje za 
harmonizacijo zakonodaje, 
- sredstva za potovanja, 
- sredstva za nabavo zakonodaje, publikacij in literature EU, 
- plačilo sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri harmonizaciji 
Slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije ter za 
implementacijo predpristopne strategije in 
- plačilo tehničnih in drugih storitev, potrebnih za aktivnosti 
približevanja EU. 
Ker zaradi dolgega začasnega financiranja ni bilo možno pristopiti 
k nekaterim aktivnostim oziroma jih je bilo potrebno pokrivati iz 
drugih namenov se predvideva za te namene le 6.000 tisoč tolarjev. 

1599 - Sredstva za delo sistema slovenske geoinformacijske 
infrastrukture 

Znesek planiranih sredstev: 4.000.000 SIT 
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Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Sredstva se bodo koristila za materialne stroške vodenja projekta 
ONIX po pogodbi s Svetovno banko in za nabavo potrošnega 
materiala ter enostavno vzdrževanje sistema. 

1600 - članarine in prispevki mednarodnim organizacijam 

Znesek planiranih sredstev: 8.000.000 SIT 

Obveznosti članarin in prispevkov s področja Ministrstva za okolje 
in prostor v letu 1997 znašajo 23.000 tisoč tolarjev in sicer: 
- članarina za IUCN 962 tisoč SIT 
- prispevek za UNEP 6.272 " " 
- prispevek za Montrealski protokol 9.610 " 
- prispevek po konvenciji o mednarodnih rekah 3.136 " " 
- članarina po konvenciji o migraciji vrst 3.020 " " 

Ker v okviru sredstev Ministrstva za okolje in prostor ni možno 
zagotoviti sredstev za vse obveznosti, je bila MZZ dana zahteva, 
da obveznosti, ki se nanašajo na državo, vključi v svoj program. 
V okviru MOR pa naj bi se zagotovila sredstva le za nekatere 
obveze. 

3664 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih (materialni 
stroški MOP) 

V letu 1997 so sredstva za te namene načrtovana na postavki 
3340. 

4404 - Predpisi 
Znesek planiranih sredstev: 57.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o graditvi objektov 

Pri načrtovanju sredstev za ta namen je bilo predvideno, da se ho 
normativno urejanje okoljevarstvenega in prostorskega področja 
nadaljevalo tudi v letu 1997. Pripraviti je potrebno vrsto predpisov 
s področja graditve objektov in s področja varstva okolja, ki so 
naloženi z zakonom o varstvu okolja. Dokončati pa bo potrebno 
dela na nekaterih zakonih. Za plačila dela zunanjih izvajalcev bi 
bilo potrebno zagotoviti precej več sredstev, kot jih je možno 
zagotoviti s tem proračunom. 
Po programu je potrebno v letu 1997 pripraviti 11 predpisov in 26 
pravilnikov s področja graditve objektov. Za pripravo strokovnih 
podlag za tehnične predpise s področja graditve objektov bi bilo 
potrebno vsaj 28.000 tisoč tolarjev, za sofinanciranje aktivnosti 
pri pripravi zakonodaje in tehničnih predpisov s področja graditve 
objektov in urejanja prostora 6.5000 tisoč tolarjev in za plačilo 
izvedenih del po pogodbah iz leta 1996 5.5000 tisoč tolarjev. 

S področja varstva okolja bo v 1997. letu potrebno zagotoviti 
sredstva za pripravo Zakona o vodah, Zakona o ohranjanju 
narave in varstvu naravnih vrednot, Zakona o naravnem rezervatu 
Škocjanski zatok, Zakona o Kočevskem regijskem parku in 
Zakona o Notranjskem regijskem parku. 
Na osnovi 30. člena zakona o varstvu okolja bo potrebno izdelati 
najmanj 4 uredbe, 2 metodologiji, 5 odredb in več predpisov o 
pravilih ravnanja. 

Posebej stroškovno zahtevno pa je tudi usklajevanje naše 

zakonodaje z zakonodajo EU in mednarodnimi predpisi in 
konvencijami. Dela bodo potekala na pripravi Zakona o ratifikaciji 
konvencije o varstvu in rabi prekomejnih vodnih tokov in 
prekomejnih jezer, Zakona o ratifikaciji Bernske konvencije, 
Zakona o ratifikacije VVashingtonske konvencije (CITES) in Uredbi 
o ratifikaciji kopenhagenskih amandmajev ter prevajanju predpisov 
SLO - EU in EU - SLO. 

5043 - Sredstva za delo informacijskega sistema MOP 

Znesek planiranih sredstev: 10.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Za materialne stroške realizacije programov informacijskega 
sistema MOP so predvidena sredstva v višini 10.000 tisoč tolarjev. 
Sredstva se bodo koristila za vzdrževanje informacijske opreme, 
nabavo potrošnega materiala in druge materialne stroške 
informatizacije. Po reorganizaciji dela Geoinformacijskega centra 
se ločeno na novi postavki (9005) planirajo sredstva materialnih 
stroškov vodenja projekta ONIX po pogodbi s Svetovno banko, 
nabavo potrošnega materiala in enostavno vzdrževanje sistema. 

4405 - Informacijsko promocijska dejavnost ministrstva 

Znesek planiranih sredstev: 22.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št. 71/94) 
- Zakon o varstvu okolja 

Sredstva za te namene so se v letih 1995 in 1996 pri usklajevanju 
proračuna močno zniževala. Pri realizaciji programa pa se je 
pokazalo, da ni možno s tako zmanjšanimi sredstvi realizirati 
začrtanega programa, vendar tudi v letu 1997 ni bilo možno za ta 
namen zagotoviti več sredstev. Del planiranih sredstev naj bi se 
koristil za promoviranje strateških usmeritev RS za ravnanje z 
odpadki, izvedbo raziskave javnega mnenja o okoljskih 
vprašanjih, publikacije MOP, sofinanciranje tematskih periodičnih 
publikacij, promocijske radijske oddaje, sofinanciranje prireditev 
in sejmov (dan zemlje z odkupom določenega števila knjig in 
podobno), informiranje in participacija nevladnih organizacij, 
sofinanciranje projektov promocij, izbranih preko javnega razpisa. 

6342 - Alpska konvencija 

Znesek planiranih sredstev: 4.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: Konvencija o varstvu Alp (Ur. I. RS 5/95) 

RS je prevzela vlogo predsedovanja Alpski konvenciji. Za 
realizacijo programa dela Alpske konvencije v letu 1997 bo 
potrebno bistveno več sredstev, kot je bilo na razpolago v 
proračunu za leto 1996. Razširjen program dela in nezadostna 
sredstva v letu 1996 narekujejo obvezo, da se za ta namen 
zagotovi več sredstev. Sredstva se bodo koristila za pripravo 
gradiv za delo predsedstva in stroške organizacije sej in druge 
stroške v zvezi z zasedanjem komisije. Sredstva za realizacijo 
programa dela Alpske konvencije prispevajo tudi druge podpisnice 
konvencije, vendar pogojno, v sorazmerju z višino sredstev, ki jo 
prispeva naša država. 

5496 - Sofinanciranje nevladnih organizacij s področja okolja, 
narave in prostora 
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Znesek planiranih sredstev: 9.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: Zakon o varstvu okolja 

Veliko število programov in razvejana aktivnost in bistveno 
premajhna sredstva za leto 1996 (2.607.000 SIT) so narekovali, 
da se za sofinanciranje nevladnih organizacij v letu 1997 nameni 
več sredstev, in sicer 12.000 tisoč tolarjev. 

1747 - Nastavitev digitalne topografske baze 

Znesek planiranih sredstev: 34.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Za ta namen bi bila potrebna sredstva v letu 1997 v višini 60.000 
tisoč tolarjev, ki pa se zaradi omejevanja porabe močno 
zmanjšujejo. S predvidenimi sredstvi naj bi se zagotovilo 
nadaljevanje nastavljanja geokodiranih podatkovnih baz 
državnega pomena in generalnega nivoja (pokrivanje celotne 
Slovenije, podatki manjše ločljivosti in natančnosti). Podatkovne 
baze državnega pomena so tiste, ki jih potrebuje MOP in država 
za podporo lastnega delovanja. Za MOP v svojem delokrogu 
upravljanja s prostorom in načrtovanja posegov v prostor 
načrtujemo dela na naslednjih projektih: Projekt "Digitalna 
topografska baza majhnih meril" (1:25000-1:2.000.000), Projekt 
"Georeferenciranje parcel zemljiškega katastra (CBZK)", Projekt 
"Kataster zgradb", Projekt "Digitalni model reliefa-heterogena baza 
višin Slovenije", Avtomatizirana kartografija (izdelava kart iz 
digitalnih podatkov), Atributne baze na strežniku MOP. 

4741 - Moja dežela - lepa, urejena, čista 

Znesek planiranih sredstev: 2.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št. 71/94) 
- Zakon o varstvu okolja 

Planirana sredstva na tej postavki se bodo koristila za 
sofinanciranje projekta Turistične zveze Slovenije. 

6335 - Ciljni raziskovalni projekti za prostor 

Znesek planiranih sredstev: 14.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 
- Zakon o graditvi objektov 

Realizacija raziskovalnih projektov za prostor je večletna naloga, 
ki jo skupaj z Ministrstvom za znanost in tehnologijo financira 
Ministrstvo za okolje in prostor. V letu 1997 bodo financirani 
naslednji projekti: 
Usklajevanje prostorskih vidikov v razvojnih strategijah vladnih 
resorjev 
Razvoj sistema za nadzor nad občinskimi prostorskimi plani 
Določitev izhodišč in opredelitev kriterijev za oblikovanje 
prostorske zasnove omrežij, objektov in naprav v prostorskih 
dokumentih - Oblikovanje zasnov za PPRS s predlogi ukrepov 
za njeno uresničevanje 

Urbanistične službe in urbanistična dokumentacija - analiza stanja 
in predlogov ukrepov za povečanje učinkovitosti 
Morfologija slovenskih mest 
Metode in prostorske analize morfološke zgradbe krajin z ozirom 
na potrebe pri urejanju prostora - Spreminjanje krajine zaradi 
spontanih procesov in posegov v prostor - Metodološki preizkus 
obdelave vzorčnih primerov. 

Planirana sredstva za omenjene projekte, ki so že v realizaciji, ne 
bodo zadoščala, kar bo vplivalo na podaljševanje izvedbe. 

6336 - Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja 

Znesek planiranih sredstev: 4.653.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 
- Stanovanjski zakon 

V okviru raziskovalnih projektov za stanovanja bosta v okviru 
programa Ministrstva za znanost in tehnologijo sofinancirana 
projekt "Prenova mest glede na funkcionalne in vrednostne 
razkorake v uporabi stavbnega fonda ter modeli kompleksne 
prenove mest" in projekt "Izhodišča za raznolikost stanovanjske 
graditve in smernice za načrtovanje glede na razvojne spremembe 
v kvaliteti bivalnega okolja" ter še nekateri drugi projekti. 

6339 - Nastavitev drugih geoorientiranih digitalnih baz 

Znesek planiranih sredstev: 40.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94 

Sredstva na tej postavki so namenjena soudeležbi R Slovenije na 
kreditu Svetovne banke za obnovo in razvoj (ki ga je na predlog 
Vlade ratificiral DZ) in sofinanciranju geoinformacijske podpore 
na področjih prostorske dokumentacije, upravljanja z nepremič- 
ninami in presoji vplivov posegov na okolje. Poleg tega sofinancira 
projekte: Organizacija podatkovnih baz, Internet in zagotavljanje 
dostopa (standardizacija, zagotavljanje dostopa, distribucije 
podatkov, povezava lokacij s podatki večje resolucije in 

' natančnosti v distribuiran sistem geoorientiranih podatkovnih baz), 
Projekt "Metapodatkovni sistem (MPS)", Projekt "WWW (Internet) 
strežnik MOP, Distribuirana podatkovna baza omrežja regionalnih 
GIC centrov, Projekt "Svetovna banka", Promocija dela, 
mednarodne aktivnosti, 

6517 - Ciljni raziskovalni projekti za okolje 

Znesek planiranih sredstev: 20.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 
- Zakon o varstvu okolja 

Na podlagi 45. člena Zakona o varstvu okolja Ministrstvo za okolje 
in prostor sofinancira skupaj z Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo, razvojne projekte v zvezi z varstvom okolja. Za leto 
1997 bodo v okviru okoljskih prioritet sofinancirani projekti za 
področje zaščite kvalitete voda in ravnanja z odpadki. 
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8283 - Kredit MBOR za projekt Geografskega informacijskega 
sistema 

Znesek planiranih sredstev: 79.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.i. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 
-Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med RS in MBOR (Ur. I. 
53/96) 

Proračunska postavka je namenjena za finaciranje projekta 
imenovanega ONIX, katerega sredstva so predvidena za 
strokovne storitve domačih in tujih svetovalcev, za zasnovo in 
izvedbo pilotskih projektov na nivoju lokalnih skupnosti ter za 
izdelavo dolgoročnega načrta usposabljanja vzdrževalcev in 
uporabnikov sistema geoinformacijske infrastrukture 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Phare je postal pomemben instrument skozi katerega se bo 
zagotavljala finančna in druga pomoč za čimprejšno dosego 
pridružitvenih ciljev in tudi za posamezne konkretne investicije v 
okoljevarstveno infrastrukturo. 

Phare programi, kateri se realizirajo na MOP so naslednji: 
- Prekomejni projekti (Cross Border Cooperation) 
- Trilateralni projekti (Trilateral Cooperation) 
- Nacionalni program (Country Operational Programms) 
- Project Preparation Facility 
- Večdržavni projekti (Multi Country Programms) 
Obveznosti R. Slovenije izhajajo iz sprejetih mednarodnih pravnih 
aktov: 
- Finančni memorandum v okviru prekomejnega sodelovanja z 
Avstrijo 
- Finančni memorandum v okviru prekomejnega sodelovanja z 
Italijo 
- Multi Annual Indikative Programme 1996-2000 

Za projekte, ki so vključeni v programe: Prekomejni projekti (Cross 
Border Cooperation), Trilateralni projekti (Trilateral Cooperation) 
in izjemoma Nacionalni program (Country Operational 
Programms) je potrebno zagotoviti udeležbo Republike Slovenije. 

7617 - Delovanje informacijskega sistema 

Znesek planiranih sredstev: 24.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Sredstva so namenjena Informatizaciji MOP in informacijskemu 
izobraževanju delavcev MOP in vseh organov v sestavi. V letu 
1997 predvidevamo naslednje projekte: Informatizacija MOP: 
Projekt pisarniško poslovanje, Podpora pisarniškega poslovanja, 
Informacijski sistem za podporo odločanju, Informacijski sistem 
za evidenco programske in strojne opreme na MOP in 
vzdrževanje obstoječih aplikacij in poleg izdelave novih aplikacij 
tudi inplementacija in vzdrževanje poslovnega informacijskega 
sistema MOP. 

Znesek: 5.340.000 SIT 

2.000.000 SIT 

4.450.000 SIT 
3.560.000 SIT 

8.000.000 SIT 

17.500.000 SIT 
5.340.000 SIT 

24.920.000 SIT 
9.000.000 SIT 

PHARE 16.000.000 SIT 

Za program Prekomejnih projektov in Trilateralnih projektov 
predstavlja obvezni delež, katerega mora prispevati Republika 
Slovenija 20-25 % vrednosti sredstev, ki jih odobri Phare, za 
druge projekte pa odvisno od pogojev razpisa. 

V skladu s 14. členom navodil o donacijah (izdal ga je minister za 
finance, dne 3.6.1996, št. 401-42/96) je med sredstvi slovenske 
soudeležbe potrebno planirati tudi sredstva za plačilo prometnega 
davka za izvedbo programa Phare. 

1930 - Zagotavljanje informacijske opreme 

Znesek planiranih sredstev: 45.000.000 SIT in 

1931 - Oprema za vodenje sistema slovenske geoinformacijske 
infra strukture 

Znesek planiranih sredstev: 8.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št.71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94 

Planirana sredstva na postavki 1930 so namenjena za investicije 
v delovanje lokalnih omrežij in nabavo ter zamenjavo informacijske 
opreme za strojno in programsko opremo za ožje Ministrstvo za 
okolje in prostor ter za vse organe v sestavi Ministrstva za okolje 

  Lastna udeležba pn programih PHARE 
2139 - trajnostni razvoj doline Soče 
2140 - trajnostni razvoj obale 

2186 - Jesenice- industrijska obnova 
2187 - analiza prostorskih problemov 
2137 - čistilna naprava Gornja Radaona 

2138 - ECO ADRIA 
2185 - ravnanje z odpadki na Gorenjskem 
2188 - park Gončko Orseeg- Izaad 
2189 - Triglavski narodni park 

2416 - Plačilo prometnega davka in provizij za program 
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in prostor. Predvidene investicije so opredeljene v skladu s 
Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe 
RS v obdobju do leta 2000. 
Planirana sredstva na postavki 1931 predstavljajo izločena 
sredstva glede na ekonomski namen, ki so bila v prejšnjih letih 
vključena v programe GIS. S planiranimi sredstvi naj bi se 
zagotavljala nabava posebne opreme za vodenje geokodiranih 
podatkov Ministrstva za okolje in prostor, posebne opreme za 
zagotavljanje dostopov do podatkov in sofinanciranje programa 
po pogodbi s Svetovno banko. 

6386 - Dokapitalizacija stanovanjskega sklada 

Znesek planiranih sredstev: 1.000.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 
št. 71/94) 
- Stanovanjski zakon (Ur. I. RS št. 18/91, 21/94, 23/96) 

Za izvedbo stanovanjskega nacionalnega programa bi bilo 
potrebno zgraditi 2.500 stanovanjskih enot. S proračunom leta 
1995 je bilo zagotovljenih nekaj manj kot ena tretjina potrebnih 
sredstev, v letu 1996 pa niti ena petina. 
V letu 1997 je predvideno za dokapitalizacijo stanovanjskega 
sklada 1.000.000 tisoč SIT, kar bo omogočilo zgraditev le 245 
stanovanjskih enot, to pa pomeni, da se izvedba stanovanjskega 
nacionalnega programa podaljšuje. 

7809 - Dokapitalizacija ekološko razvojnega sklada 

Znesek planiranih sredstev: 700.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: - Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Ur.l. RS št.71/94) 

Na novo so predvidena sredstva za dokapitalizacijo Ekološko - 
razvojnega sklada v višini 700.000 tisoč SIT. Dokapitalizacija 
Ekološko - razvojnega sklada pomeni potrebno 50 % zagotovitev 
lastne udeležbe države pri koriščenju sredstev že potrjenega 
programa PHARE - COP 1997. 

2512 GEODETSKA UPRAVA RS 

I. UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV IN POLITIKE 

Geodetska služba skrbi za vodenje osnovnih podatkov o 
prostoru. Glede na neažurnost, vsebinske pomanjkljivosti ter 
tehnološko neustreznost geodetskih evidenc in podatkov je glavni 
cilj geodetske službe sanacija obstoječih evidenc in vzpostavitev 
novih, najnujnejših evidenc. Zaradi bistveno premajhnih sredstev 
prioritetno obnavljamo obstoječe in vzpostavljamo tiste nove evi- 
dence ter na tistih območjih, za katere so s strani uporabnikov 
zagotovljena sredstva sofinanciranja. Največji delež sofinanciranja 
zagotavljajo občine. Predlagana sredstva ne omogočajo pokritje 
vseh zahtev občin in drugih uporabnikov za izvedbo geodetskih 
del. 
Poleg navedenih nalog so v program geodetskih del vključena še 
dela, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO POSTAVKAH 

Materialni in druai stroški 

Ad 3353 Materialni stroški 
Znesek planiranih sredstev: 370.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
-12. čl. Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št.23/76); 
- 11. čl. Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Ur.l. RS št.71/94); 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94); 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l. št. 5/ 
96). 

Obrazložitev: Sredstva za materialne stroške je potrebno 
zagotoviti v potrebnem obsegu za normalno delovanje celotne 
Geodetske uprave Republike Slovenije s povprečno 609 
zaposlenimi v Glavnem uradu, 12 območnih geodetskih upravah 
in 46 izpostavah, ki ima v uporabi nad 14.500 kvadratnih metrov 
poslovnih prostorov ter 96 avtomobilov s povprečno starostjo 6 
let. Poleg normalnega dviga 9 % je potrebno zagotoviti dodatnih 
25 milijonov za povečanje stroškov v zvezi z obratovalnimi in 
vzdrževalnimi stroški. Izdatki za obratovalne stroške bodo v letu 
1997 glede na leto 1996 večji zaradi naslednjih razlogov: 
12 območnih geodetskih uprav in 46 njihovih izpostav je prešlo iz 
občinske pristojnosti v državno že s 1.1. 1995. Vendar se je v 
glavnem šele v letu 1996 uredilo plačevanje obratovalnih in 
vzdrževalnih stroškov območnih geodetskih uprav in njihovih 
izpostav iz sredstev Geodetske uprave Republike Slovenije. V 
posameznih primerih so občine krile nekatere obratovalne stroške 
iz svojih sredstev, vzdrževalna dela pa se praktično niso izvajala. 
Glavni urad se je konec leta 1997 v celoti preselil v prostore na 
Šaranovičevi 12 v Ljubljani, kjer bodo stroški obratovanja večji od 
dosedanjih. 

Ad 1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen 
Znesek planiranih sredstev: 4.100.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Sklep Vlade RS o ponovni ustanovitvi komisije za standardizacijo 
zemljepisnih imen št.021-05/95-21/1-8 z dne 14.09.1995; 
- članstvo Slovenije v regionalni skupini Združenih narodov za 
standardizacijo zemljepisnih imen za vzhodno, centralno in 
jugovzhodno Evropo (UNGEGN). 

Obrazložitev: Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen je 
leta 1995 imenovala Vlada Republike Slovenije. Komisija izdeluje, 
objavlja in sprejema strokovne standardizacijske dokumente s 
področja standardizacije zemljepisnih imen, skrbi za izpeljavo 
postopkov standardiziranja zemljepisnih imen vključno z njihovo 
uradno objavo, obvešča javnost o poteku standardizacije in rabi 
standardiziranih zemljepisnih imen ter pri tem sodeluje z Uradom 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Slovenija je članica regionalne 
skupine Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen 
za vzhodno-centralno in jugo-vzhodno Evropo (UNGEGN). Leta 
1996 je bila komisija izbrana za vodenje in organizacijo dela 
regionalne skupine UNGEGN v naslednjem 5-letnem obdobju. 

Ad 4407 Strokovne komisije za preizkus znanja 
Znesek planiranih sredstev: 500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 12., 14., 15. in 17. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 
23/76); 
-Odredba o splošnih pogojih za opravljanje del v zadevah 
geodetske službe (Ur.l. SRS št. 13/78); 
- Pooblastilo Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo 
št. 030-4/86 z dne 07.07.1986. 

Obrazložitev: Na podlagi novih sistemskih rešitev državne uprave 
geodetska služba prenaša z javnim pooblastilom strokovno 
tehnična dela in upravne geodetske storitve na geodetske 
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organizacije in geodetske strokovnjake posameznike. Ker se te 
naloge opravljajo kot upravne naloge, se za zunanje izvajalce 
organizirajo posebni seminarji in preizkusi znanja iz zakona o 
splošnem in posebnih upravnih postopkih s področja geodetske 
službe. V letu 1997 se predvideva, da bo preizkus znanja opravljalo 
15 kandidatov. 

Ad 9003 Promocije, razstave, publikacije 
Znesek planiranih sredstev: 5.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 12. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76). 

Obrazložitev: Namen promocije je informiranje uporabnikov o 
podatkih geodetske službe. Promocijske naloge zajemajo 
predvsem: aktivno udeležbo na strokovnih prireditvah, izdelavo 
in vzdrževanje katalogov podatkov in programov DEMO 
predstavitev geodetske državne službe, predstavitve na Internetu 
in Intranetu ter izdelavo drugih informativnih gradiv (zloženka, 
plakati, ...) ter sofinanciranje tretjega zvezka starih topografskih 
načrtov (1787) zgodovinske in kulturne vrednosti za državo 
Slovenijo, ki jih izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
ter organizacijo strokovnih posvetov. 

Ad 9004 Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus 
Znesek planiranih sredstev: 1.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 12. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76). 

Obrazložitev: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je izvajalec 
mednarodnega.projektaTempus, s katerim bodo opredeljena nova 
izhodišča za geodetski izobraževalni program za potrebe 
državne geodetske službe. Z novim programom bo dan večji 
poudarek nepremičninskemu področju v skladu z novimi 
pristojnostmi geodetske službe, kar bo omogočilo ustrezno 
prestrukturiranje in zagotavljalo spremenjena strokovna znanja. 
Izvedba projekta oz. zagotovitev tujih sredstev je pogojeno s 
sofinanciranjem domačih sredstev. 

Ad 6345 Vodenje geodetskih evidenc 
Znesek planiranih sredstev: 390.800.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 1., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 14. člen Zakona o geodetski službi 
(Ur.l. SRS št. 23/76); 
-13., 4., 5., 6., 7., 7. in 9. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri 
(Ur.l. SRS št. 16/74); 
-3., 9., 11., 18., 19., 20., 23., 24., 26., 27., 30. in 32. člen Zakona 
o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS št. 16/74); 
- 4., 11. in 12. člen Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, 
ulic in stavb (Ur.l. SRS št. 5/80); 
- Sklep Vlade RS št. 021 -05/92-22/3-B z dne 03.07. o mešanih 
komisijah za označevanje in obnavljanje državne meje; 
- Sporazumi, koncesije oz. pogodbe Slovenije z Avstrijo, 
Madžarsko in Italijo o vzdrževanju državnih mej; 
-101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen Zakona 
o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali 
organi občin (Ur.l.RS št. 29/96). 
59 in 68. člen zakona o zemljiški knjigi (Ur.l. RS št. 33/95) 
9. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96) 
23. člen zakona o dohodnini (Ur. I. RS št. 71/93, 7/95,44/96) 
31. člen zakona o davčnem postopku (Ur.l. RS št. 18/96) 
11. člen zakona o delovanju in delovnem področju ministrstev 
(Ur.l. RS št. 71) 
11. člen zakona o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 8/90, 
19/91) 

Obrazložitev: Sredstva vodenja geodetskih evidenc so potrebna 

za vzdrževanje obstoječih geodetskih evidenc: osnovnega 
geodetskega sistema, državne meje, zemljiškega katastra, 
državnih topografskih kart, kartografije, registra prostorskih enot 
ter evidenc geodetskega dokumentacijskega centra. 

Za vodenje geodetskih evidenc so za leto 1997 planirani naslednji 
odhodki za vodenje posameznih evidenc oziroma nalog: 

milijonov SIT 
osnovnega geodetskega sistema. 30.0 
državne meje 30.3 
zemljiškega katastra 170.0 
državnih topografskih kart 74.0 
registra prostorskih enot 20.0 
geodetskega dokumentacijskega centra 6.0 
neposredni stroški območnih geodetskih uprav 53.0 
vodenje informacijske tehnologije 7.5 

SKUPAJ 390.8 

Vodenje evidenc na osnovnem geodetskem sistemu zajema dela, 
ki so potrebna pri vzdrževanju in posodabljanju koordinatnega 
sistema in vseh njegovih prvin: vzdrževanje in postavitev 
stabilizacije geodetskih točk na terenu, analiza obstoječih mrež, 
projektiranje razvoja in sanacije geodetskih mrež, izvedba meritev, 
obdelava podatkov in arhiviranje podatkov opazovanj in obdelave 
(izračun koordinat in natančnosti koordinat in opazovanj) ter 
izdelava grafičnih podlag iz katerih je razvidno stanje 
koordinatnega sistema v prostoru. Posebna pozornost je 
nemenjena razvoju programske opreme in njenih aplikacij v praksi. 
Izvedene bodo meritve 8 okvirnih mrež za navezovalne mreže; 
določeno bo okoli 200 novih navezovalnih točk in 100 
poligonometričnih točk mestne mreže. Dokončana bodo niveliranja 
mejnih prehodov z Avstrijo - navezava nivelmanske mreže 
Slovenije z avstrijsko nivelmansko mrežo in evropsko. Izvedene 
bodo mednarodna GPS kamapanja določitve Evropske Višinske 
Mreže (EUVN), kampanja opazovanja tektonskih premikov v 
Krškem, dopolnitev meritev iz Slovenija 95 in Vzhodna Slovenija 
96. Nivelirane bodo točke vključene v evropsko višinsko mrežo. 
Razvit bo program za obdelavo opazovanj. Sanirali bomo 
stabilizacijo dveh trigonometričnih točk I. reda in zaščitili absolutno 
gravimetrično točko na Bogenšperku. Nadaljevali bomo z 
urejanjem arhivskega materiala osnovnega geodetskega sistema. 

Pri vodenju evidence o državni meji je opraviti v letu 1997 naslednje 
naloge, ki so dogovorjene v mešanih meddržavnih komisijah: 
Obnova in vzdrževanje državne meje z Italijo: 
- obnova in vzdrževanje mejnih znakov v 5. in 6. mejnem sektorju 
v dolžini 2,5km in 2,6km 
- izdelava zaključnega poročila (periodične kontrole) in ažuriranje 
uradne dokumentacije o obnovi in vzdrževanju državne meje v 
obdobju 1993 -1996; 
- priprava osnutka nove Konvencije o vzdrževanju slovensko- 
italijanske državne meje 
- priprava materialov in osnutkov zapisnikov za zasedanja Mešane 
komisije in sestanke Mešane strokovne skupine. 
Obnova in vzdrževanje državne meje z Avstrijo: 
- priprava materialov in osnutkov zapisnikov za zasedanja Mešane 
komisije in sestanke Mešane strokovne skupine. 
- terenska kontrola in ogledi na državni meji med preverjanjem in 
obnovo mejnih znakov v mejnih sektorjih XXII (18,0km), XXIII 
(16,0km), ki jo izvaja avstrijska stran 
- preverjanje, obnova in nova izmera mejnih znakov v mejnem 
sektorju X (13,5km), ki jo izvaja slovenska stran 
- izvedba priklepnih meritev, ki so potrebne za izračun koordinat 
mejnih znakov v slovenskem državnem sistemu v mejnem 
sektorju XXV 
- izračun koordinat lomnih točk v mejnem sistemu 
Obnova in vzdrževanje državne meje z Madžarsko: 
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- priprava materialov in osnutkov zapisnikov za zasedanja Mešane 
komisije in sestanke Mešane strokovne skupine. 
- izdelava osnutka Navodila za novo izmero in novo dokumentacijo 
- sodelovanje pri izdelavi novega Sporazuma o skupni državni 
meji 
- izmera reguliranega mejnega vodotoka Ledave (1.8km) z 
obnovo državne meje 
- testna izmera na državni meji (z uporabo GPS in klasične 
metode) 

Zaradi slabih podatkov zemljiškega katastra je potrebno na 
posameznih območjih podatke zemljiškega katastra predhodno 
sanirati. Sanacija zemljiškega katastra bo glede na potrebe 
uporabnikov podatkov ter na stanje samih podatkov zemljiškega 
katastra izvedena na različne načine (revizija vrst rabe, nova 
izmera, izmera obodov kompleksov ...). V okviru sanacije 
zemljiškega katastra bodo deloma reševani tudi najbolj pereči 
problemi priprave ustreznih podatkov za denacionalizacijo, in sicer 
predvsem ureditev zemljiškokatastrskih podatkov (odmera 
infrastrukturnih objektov brez državnih cest, ureditev mej, odmera 
neevidentiranih stavb, revizija vrst rabe, uskladitev podatkov z 
zemljiško knjigo). 

Na področju zemljiškega katastra bodo izvedena predvsem 
naslednja dela: 
- dokončanje v lanskem letu začetih novih izmer na skupno 375 
ha (11 lokacij), 
- izvedba novih izmer na približno 500 ha (15 lokacij), 
- poenotenje vzdrževanja zemljiškega katastra na območju 
države z implementacijo delovodnika na 24 izpostavah, 
- vzdrževanje aplikativnega softvera na 47 lokacijah, 
- obnova zemljiškega katastra z uporabo nove metodologije v eni 
katastrski občini, 
- začetek sankcije zemljiškega katastra v dveh katastrskih občinah. 

Predvideno je, da izvedbo novih izmer sofinancirajo občine v 
skupnem znesku 60 milionov SIT. 

Državne topografske karte: Zaradi nezadostnih sredstev in deloma 
zaradi neenakomernega povpraševanja po načrtih in kartah za 
posamezna območja, obnavljamo temeljne topografske načrte 
1:5000 in digitalne ortofoto karte samo za območja, kjer je izkazan 
poseben interes in je zagotovljeno sofinanciranje uporabnikov. 
Za zgoraj opredeljena sredstva bo: 
opravljen prenos obveznosti iz leta 1997 - izdelanih 40 listov 
DOF 
obnovljenih 11 listov TTN5, 
izdelanih 65 listov DTK25 
izdelanih 78 listov DOF5 v vrednosti 7.698.660,00 SIT (50%) + 
sofinanciranja občin (50%) 
korigiran bo DMR100 

Karta DTK25 je vitalnega pomena za vojsko, zato je v projekt 
DTK 25 aktivno vključeno tudi Ministrstvo za obrambo. 

Na področju Registra prostorskih enot bodo izvedena naslednja 
dela: 
- vzdrževanje aplikacije za pregledovanje, vodenje in vzdrževanje 
Registra prostorskih enot, ki obsega instalacijo in vzdrževanje 
programske opreme na 12 območnih geodetskih upravah in 13 
izpostavah, tehnično podporo, svetovanje uporabnikom aplikacije, 
spremembe v aplikaciji zaradi prehoda na standardno kodno tabelo 
organov v državni upravi, novo verzijo priročnika RPE 
- ob prenosu vodenja Registra prostorskih enot iz Statističnega 
urada na Geodetsko upravo primerjavo in uskladitev podatkov 
med obema bazama podatkov 
- uskladitev podatkov Registra prostorskih enot s podatki drugih 

evidenc (predvsem z zemljiškim katastrom in državno mejo) in s 
tem izboljšanje kartografskih podatkov Registra prostorskih enot 
- izdelava izrisov digitalnih podatkov Registra prostorskih enot 
zaradi ugotavljanja usklajenosti kartografskih in digitalnih podatkov 
zaradi zagotovitve istovetnih podatkov 
- dopolnitev programske opreme za pregledovanje, vodenje in 
vzdrževanje Registra prostorskih enot za potrebe usklajevanja 
podatkov 
- v Register prostorskih enot bodo uvedene krajevne in vaške 
skupnosti ter mestne četrti kot dodatne prostorske enote 

Z sredstvi za vodenje informacijske tehnologije se zagotavlja 
organizacija informacijske tehnologije Geodetske uprave, 
vzdrževanje strojne in sistemske opreme, ki je bila nabavljena 
pred 1.1.1995, vzdrževanje in dopolnitev specifičnih, grafično 
orientiranih programskih produktov ter vzdrževanje programskih 
rešitev za izdajanje računov in vodenje glavne pisarne v 46 
izpostavah in 12 območnih enotah Geodetske uprave. 

V Geodetskem dokumentacijskem centru Geodetske uprave 
Republike Slovenije, ki hrani celotno geodetsko dokumentacijo, 
je potrebno tekoče voditi in dopolnjevati evidence o geodetski 
dokumentaciji ter opraviti razna kopiranja geodetske dokumen- 
tacije ter izdelati zaščitne kopije obstoječe dokumentacije za 
potrebe razmnoževanja in izdajanja podatkov geodetske 
dokumentacije. 

Pri vodenju geodetskih evidenc neposredno sodelujejo območne 
geodetske uprave z izpostavami oziroma se za izvedbo določenih 
nalog pooblasti območne geodetske uprave. S sredstvi, 
predvidenimi kot neposredni stroški območnih geodetskih uprav 
se opravljajo zlasti posamezne naloge v zvezi z vodenjem 
zemljiškega katastra, ki jih lahko izvajajo zunanji izvajalci na 
sedežih območnih geodetskih uprav in njihovih izpostav oziroma 
na podlagi njihovega neposrednega in stalnega nadzora. 

Plačila storitev 

Ad 6811 Sanacija geodetske mreže 
Znesek planiranih sredstev: 22.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 12. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
-1., 3., 4., 5.,6., 7. in 9. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri 
(Ur.l. SRS št. 16/74); 
-101. člen Zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen Zakona 
o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali 
organi občin (Ur.l.RS št. 29/96). 

Obrazložitev: Dokončana bodo dela na postavitvi navezovalne 
mreže, ki smo jih začeli v letu 1996 z oddajanjem del zunanjim 
izvajalcem (200 brutto navezovalnih točk). Razpisali bomo dela 
na razvoju navezovalne mreže za novih 50 brutto navezovalnih 
točk. Navezovalna mreža je potrebna za dela pri katastrski izmeri 
in inženirski geodeziji. 
Nadaljevali bomo z razvojem programske opreme za vodenje 
baze temeljnih geodetskih točk. Program za vodenje izmeritvene 
mreže bomo uvedli v vsakdanjo rabo na vseh OGU in Izpostavah 
Geodetske uprave. 
Za uspešen razvoj merskih tehnik, obdelave podatkov in uvedbe 
novih tehnologij in spoznanj bomo financirali aplikativne 
raziskovalne naloge. 
Začeli bomo s sanacijo višinskega sistema v mestnih središčih - 
navezava mestnih nivelmanskih mrež na nov višinski sistem v 
Sloveniji, ki sloni na drugem nivelmanu visoke natančnosti NVN 
II. 
Začeli bomo s pripravami uvedbe GPS službe v Republiki Sloveniji. 
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Ad 6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško 
Znesek planiranih sredstev: 27.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: - 7. člen Sporazuma med vladama Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške o ustanovitvi in pristojnosti skupnih 
organov za ugotovitev ter označitev državne meje (Ur.l. RS št. 
55/93). 

Obrazložitev: V zvezi z določitvijo državne meje s Hrvaško je 
opraviti naslednje naloge: 
- priprava materialov in osnutkov zapisnikov za zasedanja Mešane 
komisije in sestanke Mešanih strokovnih skupin 
- priprava Navodila za delo Mešanih tehničnih skupin 
- priprava Navodila za delo Mešane strokovne skupine za 
geodetsko osnovo 
- projekt mejne triangulacije 
- komentarji in dodatna dokumentacija za primere neusklajenih 
območij 
- izdelava DOF (digitalni ortofoto načrt) 1:5000 za štiri katastrske 
občine (Sekuliči, Hrast pri Jugorju, Bušinja vas in Grabrovec) 
- izdelava DKN (digitalni katastrski načrt) za vse štiri katastrske 
občine 
- za vse štiri katastrske občine izdelava GlS-a, ki bo vseboval 
poleg DOF in DKN tudi naravne danosti (vodni viri...) in druge 
potrebne podatke (črpališča, ribogojnice, spomeniki, trato postaje, 
čistilne naprave ...) 
- izdelava zemljiško katastrske izmere dela katastrske občine 
Obrežje (cca 52ha) 

Ad 6814 Nastavitev registra stavb 
Znesek planiranih sredstev: 16.600.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76). 

Obrazložitev: Vzpostavitev registra stavb na podlagi zemljiškega 
katastra je eden od predpogojev za vzpostavitev registra 
nepremičnin. Vzpostavitev registra stavb, ki se je že pričela v letu 
1996, obsega evidentiranje osnovnih podatkov o stavbi 
(identifikator stavbe, parcelna številka, na kateri stoji stavba, 
naselje, ulica in hišna številka, število etaž, vrsta namembnosti, 
površina fundusa in skupna površina vseh etaž (centroid), 
vzpostavitev povezav z zemljiškim katastrom (preveritev in 
morebiten vris manjkajočih stavb) ter povezavo z registrom 
prostorskih enot. Ob sofinanciranju občin predvidevamo 
evidentiranje 14000 stavb. 
Predvideno je, da izvedbo nastavitve registra stavb sofinancirajo 
občine v skupnem znesku 14 milionov SIT. 

Celotno področje nepremičnin bo potrebno zakonsko urediti, 
vendar je potrebno predhodno opredeliti funkcije, ki naj bi jih reg- 
ister nepremičnin zagotavljal, dokončno določiti vsebino skupnega 
registra ter povezave z evidencami posameznih resorjev ... Zato 
je nujno nadaljevati z razvojnimi projekti metodološko tehnoloških 
rešitev povezav registra z drugimi evidencami ter vključitve 
podatkov o vrednosti nepremičnin. 

Ad 6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra 
Znesek planiranih sredstev: 38.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen Zakona o geodetski službi (Ur.l. sRS št. 23/76); 
- Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS št. 16/74). 

Obrazložitev: že vzpostavljeni digitalni bazi atributnih podatkov 
zemljiškega katastra na nivoju države bodo postopoma dodani 
tudi digitalni grafični podatki. Nadaljevale se bodo aktivnosti 
vektorizacije zemljiškokatastrskih načrtov predvsem na območjih, 

kjer so uporabniki pripravljeni sofinancirati izvedbo. Gre za 
tehnološko in vsebinsko prenovo vodenja in vzdrževanja 
zemljiškega katastra, ki omogoča hiter dostop do podatkov 
zemljiškega katastra tako državljanom kot tudi organizacijam ter 
obdelavo teh podatkov z modernimi metodami dela. 
Predvideno je, da izdelavo digitalnih katastrskih načrtov 
sofinancirajo občine v skupnem znesku 26 milionov SIT. 
Izvedena bodo predvsem naslednja dela, in sicer: 
- Izdelava digitalnih katastrskih načrtov za približno 150 katastrskih 
občin, oziroma za 350000 parcel 
- testna izdelava podlag za denacionalizacijo za eno katastrsko 
občino, 
- nadaljevanje nastavitve pomožnih evidenc zemljiškega katastra 
na področju 9 območnih geodetskih uprav. 

Ad 6817 Ciklično aerosnemanje 
Znesek planiranih sredstev: 27.902.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
-1., 4., 5., 7., 14. in 15. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri 
(Ur.l. SRS št. 16/74). 

Obrazložitev: V okviru teh sredstev bo izdelano in predano 
geodetski upravi: 
Elaborat s projektom letenja in signalizacije točk, elaborat testiranja 
materialov za tekoče leto, odleteno bo 3285 kilometrov, posneto 
bo 140 letalnih pasov s 2053 posnetki na č/B filme. Narejeno bo 
2053 kontaktnih kopij na fotografski papir. Nastavljena bo 
računalniška evidenca snemanja CAS 97 in PAS 97. Oddano pa 
bo tudi tehnično in finančno poročilo o izvedbi projekta. 

Ad 6818 Izdelava državnih topografskih kart 
Znesek planiranih sredstev: 9.100.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
- 1., 4., 5., 7., 14. in 15. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri 
(Ur.l. SRS št. 16/74). 

Obrazložitev: V letu 1997 smo izdelali projekt DOF5 z vektorsko 
nadgradnjo ter projekt CASa za obdobje 1997-1999 - oboje je 
prenos obveznosti iz leta 1996. Poleg tega bomo izdelali 4 liste 
digitalne TTN5 in zasnovo projekta izdelave nove karte DTK50 v 
merilu 1:50 000. 

Ad 6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih baz 
Znesek planiranih sredstev: 21.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št. 23/76); 
-1., 4., 5., 7., 14. in 15. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri 
(Ur.l. SRS št. 16/74). 

Obrazložitev: Del sredstev v višini 2.776.060,00 SIT je namenjen 
poravnavi obveznosti, prenešenih iz leta 1996. V letu 1997 bo 
izveden projekt posodobitve evidence zemljepisnih imen, 
opravljen bo pregled zemljepisnih imen ob meji s Hrvaško, 
opravljen bo zajem zemljepisnih imen iz 384 listov TTN5 
vzporedno z reambulacijo in izdelavo DOFa. Poleg tega se je 
Geodetska uprava vključila v projekt priprave lokalne topografske 
baze, kjer bomo dobili standardizacijske osnove in navodila za 
topografske baze velikih meril. 

Druai odhodki 

Ad 1812 članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah 
Znesek planiranih sredstev: 1.498.000 SIT 
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Zakonska podlaga: 
- Sklenjena sporazuma o članstvu Geodetske uprave RS v 
CERCU in MEGRINU. 

Obrazložitev: Geodetska uprava Republike Slovenije je članica v 
mednarodnih geodetskih asociacijah - CERCO in MEGRIN. 
Planirana sredstva so potrebna za plačilo članarine v navedenih 
asociacijah ter kotizacij v navedenih in drugih mednarodnih 
združenjih. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Ad 7810 Nakup specialne geodetske opreme in informatizacijske 
opreme 
Znesek planiranih sredstev: 43.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 12. in 14. člen zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št.23/76); 
- 3. in 7. člen Zakona o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS št. 16/ 
74); 
- 3. in 24. člen Zakona o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS št. 16/74); 
-101. člen zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen Zakona 
o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali 
organi občin (Ur.l. RS št. 29/96); 
- 35. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS št. 5/96). 

Obrazložitev: V skupini "investicije in investicijsko vzdrževanje" 
je vključena nova postavka "nakup specialne geodetske in 
informacijske opreme". 
Poslovanje Geodetske uprave je v celoti vezano in odvisno od 
informacijske tehnologije, preko katere zagotavlja tudi več 
osnovnih državnih evidenc za druge uporabnike in za 
vsakodnevno delo z državljani. 
Poslovni procesi morajo nemoteno potekati na 47 lokacijah, hkrati 
pa specifično grafično okolje, v katerem se vodijo te evidence, 
postavlja tudi specifične standardizacijske osnove za 
informacijsko opremo. Organizacijske enote morajo biti opremljene 
z ustreznimi grafičnimi postajami, izhodnimi enotami večjih 
formatov izpisa in izrisa, ter z ustrezno zmogljivimi podatkovnimi 
nosilci. 
Z lastnimi investicijskimi sredstvi zagotavljamo v sodelovanju in v 
kombinaciji s Centrom Vlade za informatiko, v okviru razpoložljivih 
možnosti, informacijsko podporo poslovanju Geodetske uprave 
in zagotavljanje državnih evidenc. 
Geodetska uprava potrebuje za uspešno opravljanje dela na 
področju osnovnege geodetskega sistema in katastra sodobno 
specialno geodetsko opremo. V ta namen bo nabavila specialno 
geodetsko opremo za izvedbo klasičnih geodetskih meritev s 
pomožno opremo za izvedbo meritev, kot tudi opremo za GPS 
opazovanja, s katerim bo opremljen Glavni urad, 12 območnih 
geodetskih uprav in Izpostave. 

PRIHODKI IN STROŠKI LASTNE DEJAVNOSTI 

V planu prihodkov in planu materialnih stroškov lastne dejavnosti 
so kot prihodki predvidena sredstva, ki naj bi jih zagotovila celotna 
Geodetska uprava Republike Slovenije (Glavni urad ter 12 
območnih geodetskih uprav s 46 izpostavami) z izdajanjem - 
razmnoževanjem geodetskih podatkov. Pri pripravi plana 
materialnih stroškov lastne dejavnosti so upoštevani predpisi 
Ministrstva za finance o opravljanju lastne dejavnosti ter 
obračunavanju obveznosti med uporabniki proračuna, kar pomeni, 
da pri proračunski postavki "3353 materialni stroški" niso 
predvideni materialni stroški v zvezi z lastno dejavnostjo. 

2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 

Materialni in drugi stroški 

3355 - Materialni stroški 
Znesek: 20.160.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnih področjih ministrstev (Ur.list 
RS, št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. list RS št. 67/94) 

Obrazložitev: 
V letu 1996 je bilo URSJV namenjeno drastično manj sredstev za 
navedeno proračunsko postavko, kot je bilo planirano. Zaradi 
tega že v avgustu nismo imeli več sredstev za pokrivanje t.i. 
"fiksnih stroškov", ki se jim z varčevalnimi ukrepi ne moremo 
izogniti. V letu 1997 smo v času začasnega financiranja že do 
sredine aprila porabili vsa sredstva, dodeljena za polletno začasno 
financiranje. Tako stanje resno ogroža izvajanje normalnega dela, 
saj nam zmanjkuje denarja celo za Telekom in pisarniški material. 
Ker se fiksnim stroškom ne moremo izogniti (pri čemer velja 
poudariti, da za enkrat Ministrstvo za obrambo krije stroške 
električne energije, vode, ogrevanja... za celotno stavbo na Vojkovi 
59) predlagamo sredstva v višini, ki omogočajo vsaj plačevanje 
osnovnih stroškov poslovanja. Po naših ocenah bi, ob strogih 
varčevalnih ukrepih, za kritje vseh stroškov na tej postavki 
potrebovali minimalno 19.200.000,00 SIT v letu 1997 in 
20,160.000,00 SIT v letu 1998. V primerjavi z drugimi podobnimi 
upravami in uradi za leto 1996 so naši materialni stroški zelo 
majhni: Republiška veterinarska uprava 53 mio SIT (116 
zaposlenih), Uprava RS za zaščito in reševanje 35 mio SIT (cca 
50 zaposlenih), Uprava RS za zračno plovbo 153 mio SIT (134 
zaposlenih), Urad RS za varstvo intelektualne lastnine 54 mio 
SIT (52 zaposlenih), Urad RS za standardizacijo in meroslovje 
54 mio SIT (76 zaposlenih); izstopajo pa Urad slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO s 9,7 mio SIT (1 zaposlen), in 
Urad za Svetovno zdravstveno organizacijo s 5,1 mio SIT (2 
zaposlena). 

Tudi primerjava znotraj MOP kaže, da je naša poraba med 
manjšimi: Urad za prostorsko planiranje je imel zagotovljenih 23,7 
mio SIT (44 zaposlenih), Uprava RS za geofiziko 13 mio SIT (22 
zaposlenih), Uprava RS za varstvo narave 60 mio SIT (112 
zaposlenih). Ta primerjava se nanaša samo na postavko 
"Materialni stroški", če pa bi naredili primerjavo za ekonomski 
namen "Materialni in drugi stroški", bi bila poraba za URSJV še 
bistveno manjša. 

Nerazumljivo majhna sredstva, ki so nam tradicionalno namenjena 
že leta, ne moremo povečati zaradi v praksi uveljavljenega načela 
linearnega letnega povečevanja. Zagotovitev sredstev za 
materialne stroške na realno 1,1 % višji ravni (od realizacije v letu 
1996), kot ga pričakuje MF, bi resno ogrozilo delovanje naše 
uprave, saj so na proračunski postavki 3355 - materialni stroški 
do konca maja presegli sredstva, predvidena v začasnem 
financiranju za cca 3,5 mio SIT. 

1319 - Publikacije in obveščanje javnosti 
Znesek: 900.000,00 SIT 
Obrazložitev: 
Za obveščanje javnosti o jedrski varnosti nujno potrebujemo 
sredstva, da bi bila zagotovljena transperentnost dela naše uprave 
tako med strokovno, kot predvsem tudi laično javnostjo. Prevodi 
in izdaja temeljnih standardov Mednarodne agencije za atomsko 
energijo in publikacij so izredno zahtevni ter dragi. V letu 1997 in 
1998 nameravamo izdati tri prevode iz Zbirke o varnosti (varnostni 
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standardi), med njimi tudi zelo pomembne Osnovne varnostne 
standarde iz varstva pred sevanjem (cca 300 strani), ki bodo 
osnova za vse nove predpise iz varstva pred sevanji. Objava 
(prevod in tisk) ene publikacije iz zbirke stane najmanj 500.000,00 
SIT. Informiranje javnosti na tem področju je izjemno pomembno, 
zato tudi predlagamo povišanje proračunskih sredstev, izkažemo 
pa lahko tudi konkretne rezultate. V preteklih letih smo izdali 4 
varnostne standarde, v letu 1996 pa smo objavili prevode treh 
zbirk MAAE - Zbirka o varnosti, katerih stroške smo krili pretežno 
iz drugih proračunskih postavk. Vsako leto objavimo tudi letno 
poročilo o jedrski in radiološki varnosti v slovenskem in angleškem 
jeziku. Javnost je s področja jedrske in radiološke varnosti premalo 
obveščena. Pred nami je zamenjava uparjalnikov v NE Krško in 
predviden izvoz dela iztrošenega goriva iz raziskovalnega 
reaktorja TRIGA v ZDA in selitev radioaktivnih odpadkov iz 
Zavratca v prehodno skladišče v Podgorici. S sredstvi odobrenimi 
lansko leto se zastavljenih ciljev pač ne da realizirati. 

Primerjava v okviru MOP pokaže, da je imel HMZ za "redne 
publikacije" namenjenih 7,7 mio SIT, URSVN pa za pripravo 
poročila o stanju okolja 3,7 mio SIT, za publikacije za varstvo 
narave pa 8,5 mio SIT. 

3679 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
Znesek: 2.310.000,00 SIT 
Zakonska podlaga:Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih 
pogojih in zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri 
ionizirajočih sevanj (Ur. list SFRJ, 40/86) 
Obrazložitev: 
V okviru te postavke sodi v prvi vrsti šolanje delavcev URSJV v 
domovini in tujini. Sem sodijo predvsem strokovno izobraževanje 
v domovini ter seminarji in tečaji v okviru MAAE, Evropske Unije 
ter OECD/NEA, ki pokrivajo strokovno področje dela naše uprave. 

4411 - Varstvo pri delu 
Znesek: 1.155.000,00 
Obrazložitev: 
Specifičnost dela URSJV narekuje tudi posebno pozornost varstvu 
pri delu in varstva pred ionizirajočim sevanjem zaposlenih, zato 
v okviru te postavke uvrščamo redne letne zdravniške preglede 
delavcev URSJV in izvajanje nadzora prejetih doz sevanja (osebne 
dozimetrije). Nadalje je potrebno zagotoviti varovalno opremo in 
zaščitno obleko za inšpektorje za jedrsko varnost. 

4412 - Knjižnica URSJV 
Znesek: 485.000,00 
Obrazložitev: 
URSJV ima že sedaj zelo obsežno interno knjižnico s strokovno 
literaturo (preko 3.000 enot), povezano v sistem COBBIS, poleg 
tega pa smo naročeni tudi na vrsto tujih in domačih strokovnih 
publikacij z delovnega področja uprave. Strokovne knjižnice v 
RS so slabo založene z literaturo s tega področja. Sodelovanje s 
tujimi upravnimi organi in agencijami nam omogoča pridobitev 
mnogih strokovnih del, ki so bistvenega pomena za tekoče 
strokovno izobraževanje, informiranje in ukrepanje. V letu 1997 in 
1998 bi radi posodobili zbirko jedrskih standardov American Nu- 
clear Society (ANS) in IEEE ter pridobili tudi osnovne publikacije 
OECD/NEA in EU. 

5019 - Strokovna komisija za jedrsko varnost in preverjanje znanja 
operaterjev 
Znesek: 2.225.000,00 
Zakonska podlaga:Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.list 
SFRJ, št. 62/84) 
Obrazložitev: 
Komisiji, ki delujeta v okviru URSJV na podlagi Zakona o izvajanju 
varstva... Ur.list SRS, št.28/80 in Pravilnika o strokovni izobrazbi... 

(Ur.list SFRJ, št.86/87), opravljata izredno pomembno strokovno 
delo. Predlagana sredstva pokrivajo osnovne stroške dela obeh 
komisij. Šolanje članov komisije (za operaterje) in organizacije 
posvetovanj seveda niso zajete v višini predlaganih sredstev. 

5060 - Enkratne naloge jedrske varnosti 
Znesek: 3.850.000,00 SIT 
Zakonska podlaga:Konvencija o jedrski varnosti (Ur.list RS, MP 
16/96) 
Obrazložitev: 
Sredstva so namenjena za pripravo dveh osnovnih zakonov, t.j. 
Zakon o jedrski in radiološki varnosti in Zakon o odgovornosti za 
jedrsko škodo. Teze za oba zakona so bile pripravljene že v letu 
1994. V letu 1995 in 1996 so bili na zakonodajnem področju v 
mednarodnih okvirjih sprejeti nekateri pomembni inštrumenti 
(Osnovni varnostni standardi, Konvencija o jedrski varnosti) v 
letošnjem letu pa se pričakuje sprejem Konvencije o varnem 
ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in RAO ter Protokola k 
Dunajski konvenciji o odgovornosti za jedrsko škodo in Konvencije 
o dopolnilnem financiranju. Vsi ti dokumenti bodo omogočili 
kakovostnejšo pripravo nove domače zakonodaje in njeno 
harmonizacijo z zakonodajo EU. Uprava RS za jedrsko varnost 
bo v letu 1997 pripravila besedili obeh zakonov. Pred pričetkom 
postopka sprejemanja zakonov bo potrebno angažirati zunanje 
sodelavce za zakonodajno pravno tehnično obdelavo ter zunanje 
recenzije (in prevode v angleščino za mednarodno recenzijo v 
okviru pomoči PHARE in ILG). Za zunanjo pomoč pri pripravi 
podzakonskih aktov v letu 1997 ne bo sredstev, kar nameravamo 
financirati v letu 1998. 

5061 - Trajne naloge jedrske varnosti 
Znesek: 5.005.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: glej v obrazložitvi 
Obrazložitev: 
V tej postavki so zajete naloge, ki zadevajo sodelovanje RS z 
MAAE, z OECD/NEA (Nuclear Energy Agency) in komisijo 
Evropske unije. To sodelovanje zajema kritje stroškov udeležbe 
slovenske delegacije na Generalni konferenci MAAE, sodelovanje 
na Svetu guvernerjev, sodelovanje ter servisiranje različnih 
strokovnih teles MAAE, sodelovanje pri pripravi Konvencije o 
varnem ravnanju z RAO in izrabljenim gorivom in reviziji Dunajske 
konvencije ter Konvencije o dopolnilnem financiranju. 

V okvir te postavke sodijo tudi pripravljalne aktivnosti za članstvo 
RS v OECD/Nuclear Energy Agency, s katero intenziviramo 
sodelovanje. 

V okviru Komisije evropske Unije je najintenzivnejše sodelovanje 
na področju PHARE programa - podprogram RAMG, ki predstavlja 
pomoč CEU upravnim organom pristojnim za jedrsko varnost. 
Ker se pretežni del programa izvaja v naši državi, je potrebno 
zagotoviti sredstva za pripravo in izvedbo konkretnih oblik pomoči. 

Prav tako sodi v ta okvir tudi priprava in sprejem bilateralnih 
sporazumov s sosednjima državama (Italija, Hrvaška) o zgodnji 
izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti ter drugih 
bilateralnih sporazumov (npr. Češka, Slovaška, Francija). 

6356 - Vzdrževanje pripravljenosti 
Znesek: 1.925.000,00 SIT 
Zakonska podlaga:Načrt ukrepov v primeru izrednega dogodka 
v jedrskih objektih (URSJV 1996) 
Obrazložitev: 
Ta postavka obsega pokrivanje stroškov, ki nastanejo z 
vzdrževanjem pripravljenosti osebja URSJV in zunanjih 
strokovnjakov v ekspertnih skupinah za izredne dogodke. Od 
teh strokovnjakov se pričakuje pomoč pri izdelavi postopkov, 
redna prisotnost na vajah, ki potekajo v okviru Slovenije ter OECD/ 
NEA in analiza vaj. 
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6809 - Razširitev nadzora jedrskih materialov 
Znesek: 485.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: Sporazum med RS in MAAE o varovanju v 
zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (Ur.list RS, MP 11/ 
97) 
Obrazložitev: 
MAAE je pripravila načrt, da se pod nadzor uvoza in izvoza 
vključijo, poleg jedrskega goriva, še drugi jedrski materiali ter 
posebna oprema in tehnologija, ki se lahko uporablja kot del 
proizvodnega procesa pri izdelavi jedrskega orožja. Bivša SFRJ, 
kot podpisnica Sporazuma o nadzoru jedrskih materialov, 
razširjenega sporazuma, ki izhaja iz člena 2.II Pogodbe o neširjenju 
jedrskega orožja in ki bi upošteval poleg uvoza in izvoza jedrskih 
materialov tudi opremo in tehnologijo, ki je potrebna v procesu 
izdelave jedrskega orožja, ni predpisala, zato URSJV tega nadzora 
do sedaj sploh ni izvajala. Po sprejemu revizije tako imenovane 
"trigger list" (INFCIRC 254/part 1) na Svetu guvernerjev lani 
junija, je mednarodni nadzor jedrskih materialov in tehnologij še 
bolj poostren. Kot večina drugih evropskih držav, pa mora imeti 
Slovenija za izvajanje takega sporazuma uspostavljen sistem 
spremljanja uvoza in izvoza, ki ga je potrebno v ta namen povsem 
na novo izdelati in uveljaviti. Svet guvernerjev MAAE je v letu 
1997 že potrdil dodatni protokol k Sporazumu o varovanju jedrskih 
materialov, zato bo v letu 1997 in 1998 potrebno pripraviti vse za 
njegovo izvajanje. 

Plačila storitev 

1298 - Geotektonske raziskave za oceno varnosti 
Znesek: 7.000.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, 
poskusno obratovanje, zagon in uporaba jedrskih objektov (Ur.list 
SFRJ, št. 52/88) 
Obrazložitev: 
Med mnogimi predlogi in zahtevki po ponovni oceni seizmične 
varnosti NE Krško v preteklih letih (Odbori Državnega zbora, 
Državni svet, Vlada) je zahtevo po dodatnih raziskavah posebno 
natančno opredelila Mednarodna komisija za neodvisno analizo 
varnosti NE Krško (ICISA). Predlagane raziskave je mogoče izvesti 
le večfazno. Raziskave so zato razdeljene v tri faze, od tega je do 
konca leta 1996 izvedena prva faza. Cilj projekta je ugotoviti, s 
pomočjo interdisciplinarnega pristopa in z uporabo novih tehnologij 
(veliko povečanje natančnosti geofizikalnih meritev), obstoj 
aktivnih prelomov v bližini NE Krško ter določiti njihovo povezanost 
s potresi (tovrstne analize bo v letu 1997 po dogovoru financirala 
URSG), ki lahko ogrozijo varno obratovanje NE Krško v času 
njene "življenske dobe". 

Za dokončanje programa bi bilo potrebno zagotoviti še okoli 150 
mio SIT. Ker URSJV v dosedanjih vsakoletnih prizadevanjih ne 
uspe pridobiti proračunskih sredstev za te namene, predlagamo 
za leto 1997 in 1998 sredstva v višini, ki omogočajo logično 
dokončanje dosedaj opravljenih del II. faze in domačo participacijo 
v dveh projektih PHARE, katerih izvedba je predvidena v 
navedenih letih. Ostaja pa odprto vprašanje nadaljnega finaciranja 
in dokončanja teh del, za katere je Odbor DZ za infrastrukturo in 
okolje sklenil predlagati, navajamo: "Nadaljuje naj se z geološkimi 
in seizmološkimi raziskavami na območju NEK ter naj Vlada RS v 
ta namen URSJV pravočasno zagotovi potrebna sredstva." (Sklep 
k točki 2 zapisnika II. seje Odbora za infrastrukturo in okolje z 
dne 13.2.1997). 

5020 - Jedrska varnost 
Znesek: 23.400.000,00 SIT 
Zakonska podlaga:Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur.list 
SFRJ, št. 62/84) 

Obrazložitev: 
Zakonska podlaga za financiranje te postavke iz proračuna je 
l.odst. 20.člena Zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Ur.list 
SRS, 28/80). Na podlagi tega člena je IS Skupščine Republike 
Slovenije na 229. seji dne 19.4.1990 sprejel Republiški program 
ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost. 
Tedaj je obsegal 12 FTE, medtem pa je padel na okoli 4 FTE. 

Z republiškim programom ukrepov se za območje Republike 
Slovenije določajo potek, obseg in način izvajanja ukrepov za 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter ukrepov za varnost jedrskih 
objektov in naprav, ki imajo pomen za vso republiko in ki jih 
predpisuje 4. člen republiškega zakona in 7. člen Zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi 
jedrske energije. 

Z realnim zmanjševanjem proračunske podpore k razvoju in 
vzdrževanju progamov jedrske varnosti je URSJV prisiljena h 
krčenju programa in redefiniranju programskih nalog. Redifiniranje 
programskih nalog izhaja iz tekočih potreb pri nadzorovanju 
jedrske varnosti. 

NE Krško je namreč v tisti fazi svoje življenske dobe, ko se 
odpirajo nova varnostna vprašanja kot so, uskladitev z modernimi 
varnostnimi standardi, procesi staranja elektrarne, itd. Poleg tega, 
obratovalne izkušnje NE Krško, drugih elektrarn, ter varnostne 
evaluacije obratovalne varnosti, nalagajo potrebo za spremem- 
bami in modernizacijo elektrarne v cilju izboljševanja jedrske 
varnosti, predvsem za področje resnih nesreč. 

Torej, za razliko od preteklih let je program jedrske varnosti 
osredotočen na izvajanje le tistih programskih nalog, ki 
predstavljajo le nujno podporo upravnem organu pri njegovem 
delu. Programske naloge v letu 1997 lahko razdelimo na naslednje 
skupine: 

- strokovne analize v podporo vodenju upravnih postopkov in 
odločanju upravnega organa pri odprtih vprašanjih jedrske 
varnosti. Ta skupina nalog predstavlja največi del vseh nalog. 
- strokovne varnostne analize, katere URSJV na osnovi večletne 
pogodbe sofinancira z MZT, 
- razvoj, vzdrževanje ter uporaba računalniških programov za 
varnostne analize ter razvoj vhodnih modelov za preračune z 
omenjenimi rač. programi. 

V letu 1998 bo program jedrske varnosti tudi v podporo prihajajoče 
modernizacije NE Krško (zamenjava uparjalnikov, povišanje moči 
itd.). Predvideva se rahlo povečanje postavke v primerjavi z 1997 
in sicer za približno 15%. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

1299 - Center za analizo ponezgodnih stanj 
Znesek: 2.300.000,00 SIT 
Obrazložitev: 
Cilj projekta je postavitev centra za analizo ponezgodnih stanj, v 
katerem se bodo ekspertne skupine ob podpori ustreznih rač. 
informacijskih sistemov lažje odločale o nadaljnjih postopkih v 
primeru ponezgodnega stanja. Center smo začeli graditi že v letu 
1994. Do danes smo v njem že vzpostavili informacijski sistem 
za zajem in prikaz zbirke parametrov iz simuliranega procesa 
NEK; radiološki alarmni merilni sistem; geografski informacijski 
sistem z baznimi podatki o ožjem geografskem področju Krškega 
in evakuacijskih poteh in programsko podporo za napoved 
posledic razširjenja radioaktivnosti v atmosfero. 
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V letu 1997 in 1998 načrtujemo nadaljnje opremljanje centra, ki ga 
bomo v celoti priključili direktno na procesni informacijski sistem 
NEK-a. Poleg tega nameravamo v novih prostorih, katere nam je 
po dogovoru odstopilo MO, opremiti prostor za delo skupin med 
radiološko nesrečo za analizo ponezgodnih stanj. Iz postavke 
bomo financirali tudi nakup kart in zemljevidov, tehničnih 
pripomočkov za spremljanje in beleženje razvoja dogodkov, 
komunkacijska sredstva itd. 

4413 - Simulacija transientov-analizator NEK 
Znesek: 1.288.000,00 SIT 
Obrazložitev: 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) se pri 
svojem delu srečuje s problemom analiziranja prehodnih in 
nezgodnih pojavov v Nuklearni Elektrarni Krško (NEK). Naša 
želja je, da bi dobili zmogljivo programsko orodje, ki bi bilo zmožno 
simulirati in analizirati na delovni postaji prehodne pojave in 
nezgode na modelu jedrske elektrarne kakršna obstoji v Krškem. 

Glavni namen razvoja Analizatorja NEK je predvsem: 

- Preko simulacije delovanja jedrske elektrarne omogočiti 
kakovostnejše šolanje strokovnega kadra na URSJV in v ostalih 
organizacijah, ki delajo na področju jedrske varnosti. 
- Z analizami nezgodnih scenarijev bi ekspertna skupina za oceno 
ponezgodnih stanj imela kvalitetno orodje in možnosti za 
napovedovanje dogajanj. 

Leta 1996 se je pričel začetek razvoja II. faze razvoja analizatorja 
NEK, ki zajema kritičnejše nezgodne dogodke kar zahteva bolj 
obsežno analizo večjega števila obratovalnih parametrov in 
podatkov. 

V letu 1997 se načrtuje začetek izdelave III. faze Analizatorja 
prehodnih pojavov NE Krško. V njej naj bi nadgradili izdelek II. 
faze z modelom kritičnih varnostnih funkcij in dodelali vhodni model 
jedrske elektrarne Krško z dodatnimi scenariji in funkcijami. 

V letu 1998 ne predvidevamo proračunskih sredstev. 

5021 - Dozi m etri 
Znesek: 460.000,00 
Zakonska podlaga: Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati 
sevanje, ki so mu izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri 
ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti 
ionizirajočim sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o 
preskušanju kontaminacije delovnega okolja (Ur. list SFRJ, št. 
31/89) 

Obrazložitev: 
Za zagotavljanje varnosti svojih delavcev in za zagotavljanje 
nadzora skladno z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije 
(Ur.list SFRJ, št.62/84) mora biti URSJV usposobljena za 
samostojno ocenjevanje stopnje sevanja v jedrskih objektih. V ta 
namen je potrebno v letu 1997 nabaviti dodatne instrumente, s 
katerimi bi lahko zaznali morebitno povečanje radioaktivnosti 
zaradi kontaminacije okolja. V letu 1998 nameravamo dopolniti 
obstoječe dozimetrične merilnike z dodatnim priborom in opremo. 

5409 - Povezave NEK, URSJV, RSCZ 
Znesek: 552.000,00 SIT 
Obrazložitev: 
Nove tehnologije na področju računalniških komunikacij zahtevajo 
stalno dopolnjevanje že vzpostavljenih računalniških povezav 
med URSJV, Reaktor Podgorica, NEK, URSZR, MOP, CVI, HMZ 
in ostalimi računalniškimi centri. Te povezave nam dajejo možnost 
hitre izmenjave generičnih informacij, meteoroloških in radioloških 
podatkov in oddaljeno delo na drugih računalniških sistemih. Ta 

podpora je nujna za učinkovito zagotavljanje jedrske varnosti. 
Projekt vključuje tudi nabavo komunikacijske, strojne in 
programske opreme. 

V letu 1997 nameravamo zgraditi novo (dodatno) komunikacijsko 
infrastrukturo, in sicer: GSM telefon za oddaljen nadzor LAN 
URSJV (za učinkovit nadzor izven rednega delovnega časa) 
ISDN dostop do računalniške mreže in postavitev komunikacijske 
infrastrukture v NEK za priključitev PC v sobi inšpektorjev v 
NEK. 

V letu 1998 ne predvidevamo proračunskih sredstev. 

5410 - Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja 
Znesek: 4.000.000,00 SIT 
Obrazložitev: 
Cilj projekta je pravočasno ugotoviti in opozoriti upravne organe 
in prebivalce Slovenije ter sosednje države in MAAE na povečano 
radioaktivnost v okolju zaradi nekontroliranih izpustov iz jedrskih 
objektov, nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi ali nesreč na 
tujih jedrskih objektih, ki bi povzročili onesnaženje preko državnih 
meja. V ta namen se postopoma izgrajuje mreža merilnih mest v 
celotni državi. Zahteve izhajajo iz obstoječe domače zakonodaje, 
iz mednarodne Konvencije o zgodnjem obveščanju v primeru 
jedrskih nesreč, predvsem pa iz podpisanega Sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji izmenjavi 
informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih 
skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred 
sevanji. Po tem sporazumu morata Slovenija in Avstrija v dveh 
letih vpeljati sistem za izmenjavo podatkov iz svojih radioloških 
opazovalnih sistemov in ju medsebojno povezati. Predlog projekta 
je sprejela tudi Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE). 
Avstrijska vlada bo v roku izvedla vse prilagoditve na svoji mreži. 

Trenutni status nacionalne mreže omogoča le promptni nadzor 
lokalnih nivojev jakosti sevanja in v tej fazi pokriva le indikativni 
segment nadzorne mreže. Kompleksna sodobna mreža merilnih 
instrumentov vsebuje namreč še merilnike za nadzor radioaktiv- 
nosti aerosolov s promptno identifikacijo kontaminantov, kar 
omogoča diagnosticiranje nezgode in njenih posledic. Prav tako 
je bistveni sestavni del sodobno zasnove mreže - z lokacijo merske 
točke v okolici jedrske elektrarne - tudi detekcija radioaktivnega 
joda in radioaktivnih žlahtnih plinov. Celoviti promptni nadzor je 
sklenjen z detekcijo alfa radioaktivnosti v zraku, ki ločuje umetno 
kontaminacijo od stalno prisotne naravne radioaktivnosti. 

V letu 1998 bomo v mrežo vključili nujno potrebne meritve 
specifične radioaktivnosti v zraku, ki dajejo takojšnje podatke za 
hitro ukrepanje v smislu zaščite prebivalstva v primeru jedrske 
oz. radiološke nesreče. 

2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 1997 

Planiramo 327.500 (v 000 SIT). 

Plačila storitev 

1799 Prostorske analize in prostorski plan Slovenije 

Planiramo 79.000 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Ur. I. RS, 
št. 71//94) ter v ratificiranih mednarodnih pogodbah, kot je naprimer 
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Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št., 19/95). 

V letu 1997 bo potekala intenzivna priprava novega prostorskega 
plana Republike Slovenije, saj je skrajni rok za pripravo gradiv 
leto 1998. 
Znotraj te postavke bodo krite raziskave, študije in analize za 
pripravo prostorskega plana RS, priprava variant in vrednotenje 
variantnih možnosti prostorskega razvoja Slovenije ter priprava 
zasnove posameznih sestavin prostorskega plana RS. 

Zaradi težav v zvezi s sprejemom proračuna in s tem povezanim 
naročanjem potrebnih raziskav dela pa je potrebno opozoriti, da 
verjetno ne bo mogoče realizirati nalog v predlaganem obsegu. 

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija 

Planiramo 79.690 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Ur.l. RS, 
št. 71//94). 

Zagotoviti je potrebno nadaljevanje programa priprave prostorskih 
izvedbenih aktov za državne infrastrukturne objekte predvsem 
za avtoceste, železniško omrežje in del energetskega omrežja. 
Predlagana sredstva bodo zagotavljala le nadaljevanje začetih 
projektov, medtem ko je obseg novih nalog odvisen od pobud 
pristojnih organov in niso vključene v predlog proračuna za leto 
1997. Realizacija je odvisna tudi od predlagane spremembe 
Zakona o izvrševanju proračuna, ki bi omogočila nemoten potek 
postopkov priprave prostorskih izvedbenih aktov za objekte 
državne infrastrukture. 

3752 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Planiramo ukinitev te proračunske postavke. 

Sredstva, ki so bila predvidena na tej postavki za sodelovanje pri 
delu mednarodnih skupnosti in komisij na osnovi sprejetih 
programov in pooblastil Vlade RS in Ministrstva za okolje in prostor 
ter za izobraževanje in nabavo tuje literature, se prenesejo deloma 
na postavko 3428 Materialni stroški, za izvedbo vsebinskih nalog 
pa na novo postavko 7822 Regionalno sodelovanje v Europi. 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 
(Ur.l.RS, št. 71//94). 

Na podlagi razpisov v preteklih dveh letih ugotavljamo, da je interes 
novonastalih občin, da čimprej poskrbijo za temeljno prostorsko 
dokumentacijo. Zaradi pomanjkanja sredstev za te namene 
nastajajo strokovno pomanjkljivi izdelki. Osnovni namen 
sofinaciranja je torej, da občine pričnejo z izdelavo ustreznih 
strokovnih podlag, ki so predpogoj za sprejemanje ustreznih 
odločitev o posegih v prostor na planskem in kasneje tudi na 
izvedbenem nivoju. Prvenstveno bi bila ta sredstva usmerjena v 
sanacijo ali reurbanizacijo degradiranih tako krajinskih kot urbanih 
območij v občinah. Zato bi bilo potrebno v ta namen zagotoviti 
znatno večji obseg sredstev. 

6353 Prostorski in komunalni standardi in normativi 

Planiramo ukinitev te proračunske postavke. 
Pripravo prostorskih in komunalnih standardov izvaja ožje 
ministrstvo. 

6354 Planska kartografija in informatika 

Planiramo 22.410 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 
(Ur.l.RS, št. 71//94). 

Predvideno je nadaljevanje vpostavitve PIS-a za potrebe urejanja 
prostora na državni in lokalni ravni. Potrebno je tudi nadaljevati z 
zagotovljanjem geokodiranih podatkov za potrebe izdelave 
prostorskega plana države. Za potrebe priprave prostorskega 
plana je potrebno izdelati ustrezne kartografske znake - 
računalniško podprte znake za kartografske izrise. Zagotoviti je 
potrebno kontinuirano strokovno - računalniško usposabljanje 
delavcev. Potrebno pa je tudi zagotoviti sredstva za grafične 
oziroma kartografske izrise planskih dokumentov, vključno s 
tiskom. 

7822 Regionalno sodelovanje v Europi 

Planiramo 8.900 (v 000 SIT). 

6351 Regionalno in urbanistično načrtovanje 
Planiramo 54.500 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, 
št. 71//94). 

Za postavko 6351 Regionalne priprave za prostorsko planiranje 
predlagamo preimenovanje v Regionalno in urbanistično 
načrtovanje. Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo 
regionalnih planerskih delavnic in urbanističnih delavnic ter drugih 
oblik strokovnega dela, ki vsebujejo predvsem analize prostora 
ter reševanje ključnih prostorskih problemov v posameznih regijah. 
Po vzpostavitvi vseh ali večine regionalnih izpostav Urada, pa se 
bo obseg dela razširil, kar pa je povezano s potrebo po zagotovitvi 
višjih sredstev v prihodnjem proračunskem obdobju. 

6352 Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov 

Planiramo 20.000 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 
(Ur. I. RS, št. 71//94) ter v ratificiranih mednarodnih pogodbah kot 
je na primer Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, 
št., 19/95). 

Sredstva bodo namenjena za pripravo strokovnih gradiv za 
potrebe priprave poročila o stanju prostora ter za pripravo 
strokovnih gradiv, ki jih je na podlagi ratificiranih mednarodnih 
pogodb, regionalnih ter bilateralnih medržavnih dogovorov na 
področju spremljanja rabe prostora in gospodarjenja z njim dolžna 
pripraviti Republika Slovenija. Zaradi namenske porabe 
proračunskih sredstev zgoraj navedenih nalog ni mogoče 
financirati iz obstoječih proračunskih postavk. Predlagana 
sredstva bi se namenila za naslednje namene: 
- sistem opazovanja in informiranja o Alpah 4.400 
- opredelitev območij na osnovi metodologije EU za potrebe 
prostorskega planiranja 900 
- izdelava strokovnih gradiv na osnovi kazalcev OZN (realizacija 
Agende21) 3.600 
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1934 Priporočila in metodologija za prostorsko načrtovanje 2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS 

Planiramo 8.000 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, 
št. 71//94) ter v ratificiranih mednarodnih pogodbah, kot je na primer 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št., 19/95). 
Urad bo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravljal 
metodologije in strokovne pripomočke za pripravo posameznih 
aktov s področja urejanja prostora, strokovne podlage za 
podzakonske predpise ter priporočila načrtovalcem za izvajanje 
posameznih vrst posegov oziroma dejavnosti v prostoru. S 
pripravo prvih priročnikov bi olajšali delo prostorskim planerjem 
in županom na lokalni ravni ter na nekaterih področjih zagotovili 
kvalitetnejše rešitve predvsem pa bolj sonaravne rešitve za 
posege v prostor. 

1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko načrtovanje 

Planiramo 8.000 (v 000 SIT). 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, 
št. 71//94) ter v ratificiranih mednarodnih pogodbah, kot je na 
primer Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št., 
19/95). 

Z namenom seznanitve širše strokovne javnosti in lokalnih 
skupnosti z rezultati raziskav in prispevki domačih in tujih avtorjev 
smo v svojem programu predvideli organizacijo posvetov in 
publiciranje vseh pomembnejših raziskav. Publikacije in 
posvetovanja pa lahko tudi koristijo strokovni javnosti in lokalnim 
skupnostim kot priročnik oziroma priporočilo pri svojem delu. 

3428 Materialni stroški 

Planiramo 47.000 (v 000 SIT). 

Uvodna pojasnila 

Ocene potrebnih sredstev temeljijo na pripravljenem štiriletnem 
programu (Program modernizacije hidrometeoroloških dejavnosti). 
Za vsako proračunsko postavko je pripravljen natančen pro- 
gram aktivnosti, ki so denarno in terminsko vrednotene. Ker v 
procesu sodeluje več enot, je program sodelovanja usklajen. 

Baza za pripravo proračuna so odobrena sredstva za preteklo 
leto ob upoštevanju odobrenega indeksa povečanja. Ker sredstev 
ni dovolj za izvajanje z zakoni predpisanih obveznosti, moramo 
določene naše dejavnosti omejevati. Nekatere dejavnosti so že 
tako okleščene, da s odobrenimi proračunskimi sredstvi komaj 
še vzdržujemo minimalno dejavnost. Ker so proračunska sredstva 
ob upoštevanju inflacije in zamude pri sprejemanju proračunov 
nominalno in realno zmanjšujejo, planiranja ob upoštevanju vseh 
ekonomskih kazalcev ne moremo izvajati. 

Materialni in drugi stroški 

3358 Materialni stroški 62.370 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o upravi 
Kritje materialnih stroškov: telefonske pristojbine, elektrika, 
ogrevanja, pisarniški material, najemnine, zavarovanja, zaščitna 
sredstva. 

1791 Limnološka postaja Bled 830 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Kritje stroškov izvajanja monitoringa Blejskega jezera. 

1792 Mednarodni projekt 7 SWT 500 
Osnova: 
Nevladni projekt 
Izvajanje mednarodnega monitoringa kraškega prostora. 

Pravna podlaga za oblikovanje te proračunske postavke Urada 
RS za prostorsko planiranje je podana v 5. odstavku 11. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, 
št. 71//94) in v določbah Zakona o upravi (Ur.l.RS, št., 67/94 in 20/ 
95). 

Obseg materialnih stoškov je nekoliko povečan zaradi večjega 
števila zaposlenih delavcev na Uradu RS za prostorsko planiranje 
in s tem povezano potrebo po kritju nujnih rednih stroškov, kot so 
prikazani v priloženi tabeli. Ob tem bi radi opozorili, da zaradi 
nedavne selitve na novo lokacijo, niso znani še vsi redni stroški 
v zvezi s funkcioniranjem poslovnih prostorov na novi lokaciji in 
jih zato tudi ne moremo planirati. Poleg tega so na to postavko 
preneseni zahtevki za financiranje sodelovanja pri delu 
mednarodnih skupnosti in komisij na osnovi sprejetih programov 
in pooblastil Vlade RS in Ministrstva za okolje in prostor, za 
izobraževanje v tujini za potrebe opravljanja nalog Urada ter za 
pridobitev tuje strokovne literature. 

1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve 5.500 
Zakonska podlaga: 
Protokol h konvenciji o onesnaženju zraka na velike razdalje 
preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem finaciranju sodelovanja za 
spremljanje in oceno onesnaženja zraka na velike razdalje v 
Evropi (EMEP), 
Svetovna meteorološka organizacija 
Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaženja zraka 
na velike razdalje. 

1795 Redne publikacije 9.300 
Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Zakon o upravi 
Kritje stroškov izdaje: rednih publikacij, letnih poročil o 
onesnaženosti zraka in voda, klimatološka poročila, predsta- 
vitvenih gradiv in občasnikov. 

Lastni prihodki 
Ob tem skladno z 11. členom Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (Ur.l.RS, št.5/96) planiramo iz naslova 
opravljanja lastne dejavnosti, to je od prodaje publikacij, ki jih bo 
pripravil Urad in od organizacije strokovnih seminarjev, prihodke 
v višini 3.000.000,00 SIT, ki jih bomo uporabili za kritje stroškov 
izdaje in priprave publikacij ter organizacije strokovnih seminarjev. 

3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah 
4.600 

Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o upravi, 
Konvencije 
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Članarine za nevladne organizacije in kritje potnih stroških udežb 
na sestankih mednarodnih organizacij in komisij Svetovne 
meteorološke organizacije. 

5009 Kakovost zraka - monitoring 12.900 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Monitoring zraka: pogodbe z zunanjimi izvajalci, redna vzdrževalna 
dela v mreži, stroški zbiranja podatkov. 

5010 Kakovost voda - monitoring 51.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Monitoring voda: pogodbe z zunanjimi izvajalci, priprava poročil, 
redna vzdrževalna dela v mreži, stroški zbiranja podatkov. 

5011 Hidrološki monitoring 23.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Izvajanje hidroloških meritev, redna vzdrževalna dela na 
vodomernih postajah, pogodbe o delu opazovalcev, kritje stroškov 
hidrološkega letopisa. 

5012 Agrometeorologija - meteorološki monitoring 23.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 
Svetovna meteorološka organizacija 
Meteorološki monitoring, pogodbe o delu opazovalcev, mesečna 
poročila, redna vzdrževalna dela v meteorološki mreži. 

5013 Merjenje ionizirajočega sevanja 1.200 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 
Svetovna meteorološka organizacija, 
Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah 
Izvajanje meritev ionizirajočega sevanja v mreži, izvajanje 
pripravljenosti za primere jedrskih nesreč, redno vzdrževanje in 
kontrola merilcev. 

5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa 5.900 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 
Konvencija o letalskem prometu, 
Svetovna meteorološka organizacija 
Letalska meteorološka dejavnost, priprava biltenov, obveščanje 
o stanju vremena na letališčih v realnem času, sodelovanje s 
kontrolami zračnega prometa. 

5015 Mednarodne komunikacije 8.500 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Svetovna meteorološka organizacija, 
Zakon o Vladi RS - sklep lace, 
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in Evropskim 
centrom za srednjeročne vremenske napovedi 
Stroški izmenjave podatkov v mednarodni mreži. 

5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov 
4.000 

Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Svetovna meteorološka organizacija 
Umerjanje instrumentalne opreme meteorološke in hidrološke 
mereže 

5018 Obramba pred točo - HMZ 3.400 
Zakonske osnove: 
Zakon o sistemu obrambe pred točo 
Vzdrževanje: radarja, komunikacij in operativnosti radarskega 
centra na Lisci. 

6358 Varnost: zaščita premoženja in podatkov 2.600 
Zakonske osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o upravi, 
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Priprava arhiva na računalniških medijih, varovanje medijev in 
stroški evidentiranja prisotnosti. 

6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov 2.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Zakon o meroslovju 
Stroški Q/A in Q/C nad vsemi vrstami podatkov. 

6361 Kataster emisij v zrak 800 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Tekoče dopolnjevanje katastra emisij in stroški sodelovanja v 
mednarodnih telesih. 

6820 Informacijski sistem varstva okolja 3.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Vzdrževanje baz, stroški Interneta, projektne naloge, redno 
vzdrževanje programske opreme. 

6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije 3.500 
Zakonske osnove: 
Zakon o Vladi RS - sklep lace 
Stroški prenosa produktov in letna kotizacija v višini dogovor- 
jenega procenta BND v RS. 

6822 Mednarodni projekt alpske meteorologije 

6823 Naloge v zvezi s konvencijo o klimatskih spremembah 
3.000 

Zakonske osnove: 
Okvirna konvencija o podnebni spremembi 
Izvajanje konvencije o podnebnih spremembah. 

6824 Mednarodni monitoring kakovosti voda 4.000 
Zakonske osnove: 
Svetovna meteorološka organizacija, 
Konvencija o sodelovanju za zaščito in trajnostno rabo reke 
Donave 
Stroški izvajanja monitoringa kakovosti voda na mejnih vodotokih. 

6825 Monitoring vodnih izvirov 2.500 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Stroški zajemanja vzorcev vodnih izvirov, pogodbe z zunanjimi 
izvajalci, priprava poročil. 

6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova 
3.000 

Zakonske osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Zakon o upravi 
Stroški rednega vzdrževanja sistema za neprekinjeno napajanje, 
nadzor telekomunikacijske mreže in redno vzdrževanje strojne 
opreme sistema za evidentiranje prisotnosti. 

6827 Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center 1.400 
Zakonske osnove: 
Svetovna meteorološka organizacija 
Vsaka članica WMO ima center za mednarodno izmenjavo 
meteoroloških biltenov. 
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7824 Promocijska dejavnost 2.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
Stroški povezani z izdajo publikacij v povezavi s 50-letnico 
sedanje organiziranosti HMZ. 

7825 Prehod na javni zavod 
9003 Akreditacija kemijskega laboratorija 
9004 Radarski monitoring 
Skupaj 21 Materialni stroški 
Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

243.800 
243.800 

Prggi odhodki 

4421 Članstvo v nev. mednarodnih organizacijah EUMETSAT 
12.000 

Zakonske osnove: 
Zakon o Vladi RS - sklep o pridruženem članstvu v organizaciji 
EUMETSAT 
9 Drugi odhodki 12.000 
Skupaj 11 DRUGI ODHODKI 12.000 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7.500 4420 Interventna sredstva 
Zakonske osnove: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Sredstva so namenjena intervencijam, kadar se nepričakovano 
pokvari kateri od vitalnih instrumentov, se zgodi nepričakovan 
dogodek ali zaradi vedno premajhnih sredstev za izpolnjevanje 
nalog, ki nam jih nalagajo zakoni in konvencije za pokrivanje 
dejavnosti Zavoda. 

5008 Ekološki laboratorij - merilna oprema 36.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Sredstva so namenjena za stalne investicije in investicijsko 
vzdrževanje kemijskega laboratorija in za merilno opremo za 
varstvo okolja. 

5017 Računski center - računalniška in spec. prog. oprema 
14.000 

Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
Zakon o Vladi RS - sklep lace, 
Zakon o Vladi RS - sklep o pridruženem članstvu v organizaciji 
EUMETSAT, 
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in Evropskim 
centrom za srednjeročne vremenske napovedi. 
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju računalnikov 
in programske opreme ter nakupu in izdelavi novih programov. 

5429 Meteorološki radarski center 15.000 
Zakonske osnove: 
Nacionalni program izgradnje avtocest v RS 
Sredstva so namenjena za postavitev že pred šestimi leti 
kupljenega radarja. Predvsem bodo namenjena za nakup 
zemljišča, gradbeno dokumentacijo, izgradnjo stavbe in montažo 
radarja ter potrebna vzdrževalna dela. 

6357 Letalska meteorološka oprema 12.000 
Zakonska osnova: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 
Konvencija o letalskem prometu, 
Svetovna meteorološka organizacija 
Sredstva so namenjena opremljanju slovenskih mednarodnih 
letališč s potrebno meteorološko opremo za nemoteno delo 

meteorološke zaščite letalskega prometa, za investicijsko 
vzdrževanje opreme in za opremo kalibracijskega laboratorija, ki 
mora stalno umerjati instrumente kot to zahtevajo mednarodne 
konvencije in prepisi ICAO. 

6360 Razvoj novih merilnikov in metod 6.200 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Sredstva so namenjena predvsem za Zakon o varstvu okolja čl. 
29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 to je tistih merilnikov, ki jih 
proizvajajo v Sloveniji in za testiranje merilnikov, ki jih uvajamo v 
našo službo. Zaradi specifičnega terena, kakršen je Slovenija, je 
potrebno stalno skrbeti za modernizacijo in uvajanje novih, boljših 
metod merjenja. 

6528 Monitoringi, instrumentalna oprema 46.000 
Zakonska osnova: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Sredstva so namenjena za stalno izpopolnjevanje merilne opreme 
in investicijsko vzdrževanje na okoli 600 merskih točkah v Sloveniji 
za potrebe meteoroloških, hidroloških in deloma ekoloških (kjer 
so postaje skupne) meritev. 

7826 Rekonstrukcija AMP mreže VO 10.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
Sredstva so namenjena za postopno zamenjavo že zdavnaj 
amortiziranih avtomatskih ekoloških merskih postaj v ANAS mreži 
(kakovost zraka) in postopno uvajanje stalnega odvzema vzorcev 
(objektivne meritve) za kakovost voda. Vzdrževanje že 
amortiziranih merilcev je izredno drago in zamudno, zato je 
smiselna le zamenjava za nove in modernejše merilnike. 

7827 GAW postaja 3.000 
Zakonske osnove: 
Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 
Svetovna meteorološka organizacija, 
Konvencija o onesneževanju zraka na velike razdalje, 
Dunajska konvencija o varstvu ozonskega plašča s prilogo I in 
II. 
Sredstva so namenjena postavitvi in opremi za GAW postajo 
(ekološko postajo v globalni mreži opazovanj), kar smo dolžni po 
sprejetih konvencijah o klimatskih spremembah in mednarodnem 
monitoringu onesnaženosti zraka. Doslej smo majhen del meritev 
opravljali na eni od standardnih postaj. 

7828 MEDPOL 2.000 
Zakonske osnove: 
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, 
Svetovna meteorološka organizacija 
Po konvencijah o Sredozemskem morju smo dolžni opravljati 
meritve onesnaževanja našega morja, ki je del Sredozemskega 
morja. 
Skupaj 108 Investicije državni organi 151.700 

Skupaj 2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS 407.500 

2517 UPRAVA RS ZA GEOFIZIKO 

Cilji 

Upravne naloge. Ena od osnovnih nalog Uprave RS za geofiziko 
(URSG) bo ob pomoči zunanjih izvajalcev (pravnikov, 
gradbenikov, geofizikov, geologov) ureditev slovenske zakonodaje 
na področjih, za katera je zadolžena. Naloge URSG opredeljuje 
predvsem Zakon o varstvu okolja, ki je pretežno povzel tudi 
naloge, ki so izhajale iz Zakona o seizmološki službi SRS (U.l. 
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SRS 14/78). Slednji je deloma še vedno v veljavi. Nekatere 
pomembne naloge so povezane s predpisi o potresno varni 
gradnji. Zaenkrat so v veljavi tudi še nekateri nekdanji jugoslovanski 
predpisi tako za področje seizmološke službe kot tudi potresno 
varne gradnje. Priprava strokovnih osnov za zakonodajo s 
področja potresno varne gradnje je predvsem na gradbeništvu, 
seizmološki del pa mora prispevati URSG. Poleg potresne 
zakonodaje je treba ugotoviti potrebo po pripravi ustrezne 
zakonodaje oz. zakonskih in podzakonskih aktov za druga 
geofizikalna področja in geologijo. Z ureditvijo zakonodaje pa bo 
treba poskrbeti tudi za nadzor nad njenim izvajanjem. 

Seizmološki monitoring. Že v letu 1993 je URSG začela s prenovo 
seizmološkega monitoringa in jo želi v letu 1997 nadaljevati. 
Prenova je potrebna po eni strani zaradi dotrajanosti seizmološke 
opreme, ki je na voljo, po drugi strani pa zaradi premalo potresnih 
opazovalnic. Velik del ozemlja Slovenije obstoječih sedem potresnih 
opazovalnic (s seizmografi) slabo obvladuje in mnogih potresov, 
ki so sicer šibki, a so pomembni za ovrednotenje seizmotektonskih 
značilnosti, ali ne zazna ali pa zapisi niso primerni za obdelavo in 
izračun potresnih parametrov. Poleg tega te opazovalnice niso 
telemetrično povezane z osrednjo potresno opazovalnico oz. s 
centrom za obdelavo podatkov v Ljubljani. Tako je URSG za 
izračun osnovnih podatkov o potresu odvisna izključno od 
mednarodnih centrov. Zato je časovna razlika med potresnim 
dogodkom in posredovanjem in javljanjem podatkov o potresih 
javnosti in državnim službam, razmeroma velika. Poleg tega bi 
bila tudi kakovost podatkov, ki bi jih dala lastna mreža telemetrično 
povezanih opazovalnic (namesto oddaljenih tujih opazovalnic), 
bistveno boljša. Z nameščanjem opazovalnic z instrumenti za 
registracijo močnih potresov (akcelerografi) je URSG komaj 
začela. V letu 1993 je takratni Seizmološki zavod začel nabavljati 
opremo, v naslednjih letih pa naj bi se to nadaljevalo, dokler ne bi 
bilo ozemlje Slovenije ustrezno pokrito. 

Ocenjevanje potresne nevarnosti. Poleg seizmoloških nalog, ki 
zadevajo registracijo potresov, URSG nadaljuje z nalogami, ki so 
neposredno povezane s potresno varnostjo objektov oz. z oceno 
njihove potresne varnosti; to so naloge s področja potresnega 
inženirstva, inženirske seizmologije in seizmogeologije (predvsem 
seizmotektonike). Omenjene naloge bodo dale tudi strokovne 
osnove in ustrezne seizmološke karte za pripravo sodobne 
zakonodaje s področja seizmologije in potresno varne gradnje. 

Razširitev dejavnosti na geofizikalni in geološki monitoring. S 
3.12.1994 se je Seizmološki zavod Republike Slovenije 
preimenoval v Upravo Republike Slovenije za geofiziko (URSG) 
in s tem v skladu z Zakonom o varstvu okolja (zaenkrat bolj ali 
manj formalno) razširil svojo dejavnost s področja seizmologije 
na druge sorodne dejavnosti državnega pomena (druga 
geofizikalna področja in področje geologije). Da bo razširjeno 
dejavnost lahko v celoti opravljal, pa bodo ne glede na angažiranje 
zunanjih izvajalcev potrebni novi kadri, oprema, prostori in 
dodatna finančna sredstva. 

Obrazložitev postavk 

1753 409 Potresno inženirstvo 
Planirana sredstva: 2.300.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Nadaljevanje naloge pri pripravi 
regulative za potresno opazovanje pomembnih objektov in 
pridobivanje potrebnih znanj za realizacijo naloge. 

1754 409 Inženirska seizmologija 
Planirana sredstva: 2.300.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Poseben poudarek na regulativi 
- priprava seizmoloških podlag slovenske verzije predpisa 
Eurocode 8 - potresno inženirski del. Potrebno strokovno 
izpopolnjevanje za izvajanje te naloge. 

1755 409 Državna mreža potresnih opazovalnic 
Planirana sredstva: 11.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1995. Naloga je namenjena pokrivanju 
stroškov zavarovanja, vzdrževanja in servisiranja instrumentov 
državne mreže potresnih opazovalnic in ostalega tehničnega 
materiala za opazovalnice ter kritju stroškov obeležja 100-letnice 
instrumentalnega beleženja potresov. Naloga vključuje tudi 
stroške izbora lokacij za postavitev novih potresnih opazovalnic. 
Del sredstev je namenjen kritju najemnih pogodb za prostore 
opazovalnic in plačilu stroškov pogodbeno vključenih sodelavcev 
ter izdelavo potrebnih projektov protistrelne zaščite in 
telekomunikacijskih povezav opazovalnic s centrom obdelav. 
Predvidena je tudi priključitev vsaj ene opazovalnice na omrežje 
ISDN in usposobitev takšne linije za prenos podatkov. Predvidena 
sredstva na tej postavku vključujejo tudi izobraževanje kadra za 
vzdrževanje instrumentov. 

2963 409 Geofizikalni monitoring 
Planirana sredstva: 8.400.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. V letu 1997: Priprava težnostnega 
in geomagnetnega monitoringa. Za potrebe strokovnega 
usposabljanja delavcev URSG so sredstva te proračunske 
postavke, poleg neposrednega usposabljanja, namenjena tudi 
dopolnjevanju knjižnega fonda na področju, ki ga pokriva Uprava 
RS za geofiziko. 

2964 409 Geološki monitoring 
Planirana sredstva: 2.500.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Geološke raziskave 
pomembnejših seizmogenih območij v Sloveniji (tu gre za geološko 
ovrednotenje območij možnih močnejših potresov za potrebe 
ocenjevanja potresne nevarnosti, ki je še posebej pomembno kot 
strokovna podlaga za tehnične predpise o potresno varni gradnji 
ter izobraževanje in usposabljanje lastnega kadra). 

3359 403 Materialni stroški 
Planirana sredstva: 17.500.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev UL RS 
71/94 
Besedilo obrazložitve: 
Materialni stroški 

5006 409 Seizmološki monitoring ob povečanih potresnih 
aktivnostih 
Planirana sredstva: 3.000.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 

19. avgust 1997 35 poročevalec, št. 42/1 



Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Pokrivanje dodatnih stroškov 
ob povečani potresni aktivnosti, kar vsebuje: vzdrževanje 
podatkovne baze, terenski stroški, fotografiranje, izdelava poročil, 
dodatni potni stroški, študentsko delo, dnevnice, tiskanje 
makroseizmičnih vprašalnikov, zbornikov in kuvert, poštni stroški 
in zaščitna oblačila. Predvideno je tudi strokovno usposabljanje 
oz. izmenjava podatkov in izkušenj s sosednjimi državami. 

6363 467 Mednarodne članarine 
Planirana sredstva: 560.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Gre za plačilo članarin 8 
mednarodnim organizacijam, katerih članica je URSG. Te 
organizacije so: International Seismological Centre, Centre 
Sismologique Euro-Mediterraneen, European Geophysical Soci- 
ety, European Union of Geosciences, European Association of 
Exploration Geophysicists, Seismological Society of America, 
American Geophysical Union, Society of Expioration Geophysi- 
cists. 

6364 409 Priprava osnov za zakonodajo 
Planirana sredstva: 1.500.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78)4 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. URSG mora z zunanjimi izvajalci 
čimprej poskrbeti za izdelavo manjkajoče zakonodaje (predvsem 
raznih tehničnih predpisov) za področje svojega dela ter za 
zamenjavo trenutno še veljavnih zakonov SRS in SFRJ s teh 
področij. 

6365 409 Strokovna srečanja 
Planirana sredstva: 1.600.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Redno organiziranje in 
sodelovanje na strokovnih srečanjih v domovini in tujini, na katerih 
se večinoma obravnavajo strokovne podlage za zakonodajo in 
njihovo sprotno posodabljanje. 

5005 479 Modernizacija seizmološke mreže 
Planirana sredstva: 13.500.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78)4 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz preteklih let. Oprema obstoječih 
seizmoloških opazovalnic v Sloveniji je zastarela, pomanjkljiva in 
iztrošena. Zato jo je potrebno postopoma zamenjati s sodobnejšo 
digitalno, enokomponentni zapis pa s trikomponentnim. Ker gre 
za specialno opremo namenjeno beleženju potresov menimo, da 
je najprimerneje, da realizacijo takšne investicije vodi URSG. 
V letošnjem letu mora URSG kriti tudi stroške nakupa opreme iz 
lanskega leta. Zaradi dolgih dobavnih rokov namreč pogodbenih 
obveznosti ni bilo moč zaključiti v letu 1996. 
Namen URSG v letu 1997 je nabaviti del opreme za postavitev 
mreže potresnih opazovalnic v Ljubljanski kotlini. Pri tem gre za 8 
telemetrično povezanih potresnih opazovalnic. Načrt državnega 
seizmološkega monitoringa predvideva mrežo 25 potresnih 
opazovalnic z digitalnimi trikomponentnimi seizmografi, povezanih 

telemetrično s centrom za obdelavo podatkov. Ker doslej država 
ni zagotovila oz. ni mogla zagotoviti sredstev za izvedbo celotne 
mreže, je bila edini izhod postopna izvedba. Poleg cene uvozne 
opreme (omenjene seizmološke opreme ni mogoče nabaviti 
doma) je treba upoštevati tudi precejšnje stroške izdelave 
opazovalnice (zemljišče, gradbena dela, instalacije). Predlagan 
državni seizmološki monitoring je namenjen kvalitetnejši registraciji 
potresnih pojavov in natančnejšemu določanju potresnih 
parametrov (predvsem velikost in lokacija potresa) za hitro 
ukrepanje, skupaj z monitoringom močnih potresov pa za ocene 
potresne nevarnosti in ogroženosti ter za pripravo izboljšanih 
predpisov za potresno varno gradnjo. 
Program za leto 1997: 
1. Posodobitev dveh obstoječih potresnih opazovalnic 
2. Postavitev nove potresne opazovalnice 
3. Nabava seizmološke merilne opreme za še eno opazovalnico 
državnega omrežja potresnih opazovalnic 
4. Zamenjava sistema opremljanja zapisov s točnim časom 
(prenehanje delovanja navigacijskega sistema Ornega). 

7830 *** Monitoring močnih potresov (sprememba - investicije) 
Planirana sredstva: 3.500.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Poleg monitoringa pretežno šibkih 
potresov, ki ga bo zagotovila državna mreža opazovalnic s 
seizmografi, je potrebno zagotoviti nekoliko gostejšo mrežo 
opazovalnic močnih potresnih pojavov, ki so opremljene z 
akcelerografi. Zapisi potresnih pojavov te mreže bodo neposredno 
uporabljeni za ocene potresne nevarnosti in ogroženosti na 
ozemlju Slovenije ter za pripravo novih predpisov za potresno 
varno gradnjo. Načrt predvideva najmanj 25 takih opazovalnic. 
Ker je to specialna seizmološka oprema, namerava URSG v letu 
1997 sama dokončati 1. del projekta postavitve omrežja 
instrumentov za registracijo močnih potresov na območju mesta 
Ljubljane. 
Program za leto 1997: 
1. Vključitev dveh novih opazovalnic v omrežje (telefonska 
priključka, protistrelna zaščita, elektro inštalacija) 
2. Nabava opreme za eno novo opazovalnico omrežja 
(akcelerograf) 
3. Zamenjava sistema opremljanja zapisov s točnim časom 
(prenehanje delovanja navigacijskega sistema Ornega) 

1940 *** Seizmološka programska oprema (sprememba - 
investicije) 
Planirana sredstva: 1.700.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 
Besedilo obrazložitve: 
V letu 1997 predvidevamo za nakup posebne seizmološke 
programske opreme pri obdelovanju digitalnih zapisov potresov 
1.700.000,00 SIT. 

6829 409 Geološki informacijski sistem 
Planirana sredstva: 10.640.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78)4 
Besedilo obrazložitve: 
Po predlogu Ministrstva za okolje in prostor v letu 1997 URSG 
nadaljuje z nalogo Geološki informacijski sistem (posodabljanje 
in urejanje geoloških podatkovnih baz; vzpostavljanje računalniških 
podatkovnih baz v osnovnem podatkovnem sistemu; izdelava 
digitaliziranih tematskih geoloških kart Republike Slovenije). 
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2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 

Predlog finančnega načrta Uprave Republike Slovenije za varstvo 
narave za leto 1997 znaša 4.031.460.000.00 SIT in se v primerjavi 
z realizacijo v letu 1996 povečuje za približno 3,5 %, kar je realno 
manj glede na leto 1996. 

Pretežni del finančnega načrta se nanaša na nakatere nove 
obveznosti, povezane z zagotavljanjem deleža države ob tujih 
donacijah za študije in raziskave na področju varstva okolja ter 
nove obveznosti ob ustanovitvi in delovanju javnega zavoda za 
upravljanje regijskega parka Škocjanske jame, ne pa tudi za 
izvedbo investicijskega vzdrževanja vodnogospodarskih objektov 
in naprav, za izvedbo vodnogospodarskih ureditev v okviru 
spremljajočega programa izgradnje avotocest in za pričetek 
uresničevanja okvirnega kratkoročnega programa za uresničitev 
koncepta za ravnanje z odpadki. 

PODROČJE SPLOŠNIH ZADEV 

V okviru področja splošnih zadev so najpomembnejši materialni 
stroški in drugi stroški poslovanja uprave. Načrtovana sredstva 
predvidena za leto 1997 znašajo 77,2 mio SIT in so za 5,5 % 
večja kot v preteklem letu. 

GOSPODARJENJE Z VODAMI 

Na področju gospodarjenja z vodami je predvideno povečanje 
materialnih stroškov predvsem odraz povečanih obveznosti po 
mednarodnih konvencijah. Stroški storitev, ki se nanašajo 
predvsem na redno vzdrževanje vodnega režima in izvajanje 
programov javnih vodnogospodarskih služb na posameznih 
izpostavah uprave, so povečani glede na preteklo leto za 17,9 %. 
Kljub temu opozarjamo na dejstvo, da razpoložljiva sredstva za 
vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav ter naravnih 
vodotokov ne zadoščajo za "redno" vzdrževanje, še manj pa za 
odpravo že nastalih posledic 5-letnega "interventnega" 
vzdrževanja. Ocenjujemo, da bi glede na vrednost in stanje v 
preteklosti zgrajenih objektov ter glede na domače in tuje izkušnje 
potrebovali vsaj 0.3 % BDP. 

Posebej opozarjamo, da je na področju vodnogospodarskih javnih 
služb - vzdrževanja vodnogospodarskih objektov ter na podlagi 
na Vladi obravnavanega Poročila o stanju vodnega režima 
(povečana ogroženost) že v realizaciji predobremenitev v okviru 
začasnega 9-mesečnega financiranja tako, da bo v zadnjem 
tromesečju tega leta potrebno ustaviti vse aktivnosti pri 
vzdrževanju vodnega režima. 

Na področju gospodarjenja z vodami je v letu 1997 predvidena le 
minimalna investicijska dejavnost, in sicer za vzdrževalno - 
ureditvena dela na obalnem morju t.j. sanacija protipoplavnih 
nasipov na sečoveljskih solinah in sofinanciranje urejanja zalednih 
voda na področju HE Vrhovo. 

VARSTVO OKOLJA 

Na področju varstva okolja se materialni in drugi stroški bistveno 
ne povečujejo. Povečani stroški nastajajo na postavki Poročilo o 
stanju okolja zaradi izdaje posebne publikacije Združenih narodov 
o okolju. Sredstva za investicije in subvencije za vlaganja v 
komunalno infrstrukturo in varstva okolja pa se bodo realno 
zmanjšala. 

NARAVA 

Materialni in drugi stroški poslovanja na področju varstva narave 
se povečujejo, in to predvsem zaradi predvidenih povečanih 
materialnih stroškov regionalnih zavodov. 

Pri povečanju odhodkov imajo zelo pomemben delež dotacije 
javnim zavodom, kot so Spominski park Trebče, Triglavski narodni 
park in Škocjanske jame. Predvideno povečanje investicij pa se 
nanaša na dokončanje informacijskega centra ter na investicije v 
jamsko in komunalno infrastrukturo regijskega parka škocjanske 
jame. 

Podrobnejša obrazložitev k posameznim proračunskim postavkam 
je naslednja: 

6546 - Plače regionalnih zavodov 
Znesek planiranih sredstev: 59.000.000,00 SIT 

6547 - Drugi osebni odhodki (prejemki) regionalnih zavodov 
Znesek planiranih sredstev: 8.300.000,00 SIT 

6548 - Prispevki delodajalca regionalnih zavodov 
Znesek planiranih sredstev: 11.741.000,00 SIT 

Pravna osnova za delovanje 7-ih regionalnih zavodov za varstvo 
naravne in kulturne dediščine je zakon o naravni in kulturni 
dediščini (Ur. I. SRS 1/81,42/86; Ur. I. RS 8/90,26/92). Financiranje 
poteka na osnovi vsebine programov s področja varstva narave 
in iz te vsebine izvaja javna služba, ki je vzpostavljena z zakonom 
o zavodih, strokovne naloge s področja varstva narave in upravne 
naloge na osnovi javnih pooblastil. Sredstva so planirana v skladu 
s planskimi usmeritvami. 

3430 - Materialni stroški 
3754 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
Znesek planiranih sredstev: 77.235.000,00 SIT 

Vrednost postavke 3430 se v primerjavi z letom 1996 minimalno 
povečuje. Sredstva za materialne stroške so načrtovana na 
osnovi izhodišč Ministrstva za finance. V primeru večjih inflacijskih 
gibanj, od predvidenih pa z načrtovanimi sredstvi, kljub varčevanju, 
ne bo možno pokrivanje vseh nastalih stroškov. 
Postavka 3754 se prenaša v področje materialnih stroškov in so 
v okviru teh sredstev predvidene dnevnice za službena potovanja 
v tujino. 

1844 - Pospeševanje razvoja javnih služb varstva okolja 
Znesek planiranih sredstev: 930.000,00 SIT 

Pospeševanje razvoja javnih služb bo potekalo v skladu z 82. 
členom zakona o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96) preko 
posebnih oblik izobraževanja, ki jih zahteva nova ureditev 
gospodarskih javnih služb na področju komunalnih dejavnosti in 
prilagajanje standardom Evropske unije (seminarji in posve- 
tovanja). 

5418 - Poročilo o stanju okolja 
Znesek planiranih sredstev. 5.000.000,00 SIT 

V okviru te proračunske postavke poteka priprava in izdaja 
vsakoletnega poročila o stanju okolja v skladu s 75. členom zakona 
o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96). V letu 1997 so v sklopu 
priprave tega poročila predvidene zlasti naslednje aktivnosti: izdaja 
poročila o stanju okolja za leto 1996, izdelava poročila o stanju 
okolja za leto 1997 in izdaja publikacije. Postavka je povečana, 
ker je bila v letu 1996 Slovenija pri ZN ECE komiteju sprejeta kot 
država, v kateri se bo izvajalo poročilo o stanju okolja, ki skupno 
traja cca 8-12 mesecev in se izvaja predvidoma vsakih pet let. 

5420 - Manipulativni stroški in rezerve 
Znesek planiranih sredstev. 1.000.000,00 SIT 

Načrtovana sredstva so v skladu z usmeritvami za pripravo 
proračuna. 
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6055 - Mednarodno sodelovanje in mednarodne konvencije 
- naravna dediščina 
Znesek planiranih sredstev: 6.000.000,00 SIT 

Po programu dela so sredstva namenjena za uresničevanje 
mednarodnih konvencij, sporazumov in protokolov, in sicer 
konvencij; o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur.l. 
RS 15/92), o varstvu močvirij (Ur.l. RS 15/92), o biotski 
raznovrstnosti (Ur.l.RS 30/96, MP 7), o varstvu Alp s protokolom 
o varstvu narave, o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami 
samonikle favne in flore (v pripravi), o varstvu evropske flore, 
favne in naravnih habitatov (v pripravi) in o varstvu selitvenih vrst 
prostoživečih živali (v pripravi). Sredstva so predvidena tudi za 
sodelovanje z uradnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami 
v drugih državah in za sodelovanje v mednarodnih nevladnih 
organizacijah, ki delujejo na področju varstva narave. 

6067 - Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 
Znesek planiranih sredstev: 5.000.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 

Sredstva so planirana za ukrepanje pri ekoloških nesrečah 
manjšega obsega in zlasti v primerih, ko povzročitelj nesreče ni 
znan na podlagi zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93 in 1/96) 
in zakona o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86, Ur. I. RS 25/91). 

6373 - Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in evidence 
Znesek planiranih sredstev: 11.000.000,00 SIT 

Potrebe po sredstvih narekujejo obveznosti, ki izhajajo iz zakona 
o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96), mednarodnega 
sodelovanja na osnovi sprejetih mednarodnih konvencij in 
predvidenega novega zakona o vodah. Sredstva iz te postavke 
bodo namenjena potrebam vzdrževanja in prenovi obstoječega 
prostorskega informacijskega sistema vodnega gospodarstva, 
kar pomeni novelacijo obstoječih aplikacij in nastavitev ter uporaba 
novih, poenotenja aplikacij na osmih izpostavah Uprave za varstvo 
narave, ažuriranje obstoječih podatkovnih baz in nastavitev novih. 
Sredstva se bodo namensko koristila za nadaljevanje dela na 
obstoječih in vzpostavitvi novih katastrov in evidenc, npr. 
hidrografski kataster, evidenca izvrednotenih hidroloških podatkov, 
vodna knjiga, kataster vodnogospodarskih objektov in naprav, 
evidence mHE, ribogojnic, plazov, vodnih virov, podzemnih vod, 
naravnih nesreč, zaščitenih območij vodnih virov itd. 

6377 - Mednarodni promet z odpadki 
Znesek planiranih sredstev: 4.000.000,00 SIT 

Podlaga za planirana sredstva sta predvsem zakon o varstvu 
okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96) in Baselska konvencija (Mednarodne 
pogodbe št. 15/93) ter vrsta podzakonskih aktov, ki zadevajo 
področje odpadkov. V sklopu programskih nalog so zlasti 
pomembne naslednje: izdelava informacijskih baz "Promet 
odpadkov" za nevarne in druge odpadke, izdelava strokovnih 
podlag za področje evidentiranja masnih tokov odpadkov v državi, 
priprava strokovnih podlag s predlogom predpisa za področje 
javnih služb za določene vrste odpadkov, strokovno sodelovanje 
z institucijami drugih držav na podlagi Baselske konvencije itd. 

6830 - Komisija za sanacijo naravnih nesreč 
Znesek planiranih sredstev: 3.500.000,00 SIT 

Pravna podlaga: Zakon o varstu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur.l.RS 64/94), Zakon o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic tal v letih 95 in 96 ter za odpravo posledic 
neurja v letu 1996 (Ur.l.RS 59/96), Zakon o zagotovitvi sredstev 
za odpravo posledic zime v letu 1995/96(Ur.l. RS 34/96). 

Sredstva so predvidena za pokrivanje materialnih in drugih 

stroškov za delo komisije, stroške recenzij, ki se nanašajo na 
predloge za sanacijske ukrepe in za računalniško podporo pri 
izdelavi baze podatkov - plazov in drugih naravnih nesreč. 

7832 - Naravovarstveno usposabljanje 
Znesek planiranih sredstev: 1.500.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za izvajanje programa izobraževanja v 
skladu s sprejetimi mednarodnimi konvencijami, kot so Konvencija 
o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur.l.RS 15/ 
92), Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur.l.RS 30/96, MP 7)in 
Agenda 21 ter na podlagi zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS 32/93, 
1/96) ter zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.SRS 1/81,42/ 
86; Ur.l.RS 8/90, 26/92). Izobraževanje bo zajelo zaposlene v 
državni upravi, vzgojitelje, učitelje, novinarje in javnost na sploh. 

6549 - Materialni stroški regionalnih zavodov 
Znesek planiranih sredstev: 29.000.000,00 SIT 

Sredstva za te namene so planirana v skladu s proračunskimi 
usmeritvami. 

6572 - Spominski park Trebče 
Znesek planiranih sredstev: 36.000.000,00 SIT 

Program, ki obsega osebne dohodke, materialne stroške izvajanja 
parkovnega programa in amortizacijo se izvaja na osnovi zakona 
o spominskem parku Trebče (Ur.l.SRS 1/81,42/86), ki deluje kot 
javni zavod za upravljanje zavarovanega območja. 

6573 - Triglavski narodni park 
Znesek planiranih sredstev: 115.000.000,00 SIT 

Program obsega osebne dohodke, materialne stroške izvajanja 
parkovnega programa in amortizacijo in se izvaja na osnovi zakona 
o Triglavskem narodnem parku ( Ur.l.SRS 17/81, 42/86). 

6911 - Škocjanske jame 
Znesek planiranih sredstev: 36.000.000,00 SIT 

Osnova za planiranje sredstev je zakon o regijskem parku 
Škocjanske jame (Ur.l. RS 57/96) z zavarovanim območjem, ki 
ga izvaja javni zavod Škocjanske jame, katerega ustanovitelj je 
država in so sredstva namenjena za osebne dohodke, 
amortizacijo in materialne stroške izvajanja parkovnega programa. 

1782 - Recenzije in revizije 
Znesek planiranih sredstev: 1.000.000,00 SIT 
Pravna podlaga: Zakon o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86; Ur.l.RS 
15/91). 

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena za delo 
recenzijskih komisij, ekspertnih institucij in posameznikov. 
Obveznosti Uprave RS za varstvo narave se na podlagi te 
proračunske postavke in v skladu z zakonom o vodah urejajo v 
smislu nadzora nad kakovostjo izdelane strokovne dokumentacije 
in se nanašajo predvsem na področje gospodarjenja z vodami. 

4424 - Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko 
dokumentacijo 
Znesek planiranih sredstev: 20.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga: Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96) in 
Zakon o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86; Ur.l.RS 15/91). 
Sredstva so na podlagi zakona o varstvu okolja in zakona o 
vodah namenjena za proučevanje ukrepov optimalnega varovanja 
in izkoriščanja vodnih virov v povodju Kokre, za načrt ureditve 
povodja Dravinje, Drete, Pake in Kamniške Bistrice, povodja obeh 
Sor in za pripravo koncepta vodnega gospodarstva za prostorski 
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plan R Slovenije in za pripravo strokovnih podlag - dokončanje, 
za varovanje kraških vodnih virov Trnovsko - Banjiške planote. 

5046 - Informacijski sistem varstva okolja 
Znesek planiranih sredstev: 10.000.000,00 SIT 

Postavka je predvidena v realno manjšem obsegu kot za leto 
1996. Sredstva se bodo koristila v skladu z 82. členom zakona o 
varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96) za naloge na področju 
informacijskega sistema varstva okolja - ažuriranje obstoječih in 
nastavitev novih baz ter drugih okoljskih podatkovnih baz, katere 
niso zajete v sklopu vodnogospodarskega informacijskega 
sistema (monitoring odpadkov, uvoz in izvoz odpadkov, kataster 
komunalnih čistilnih naprav, obračun republiške takse Za 
obremenjevanje okolja itd.). 

5048 - Študija ranljivosti okolja 
Znesek planiranih sredstev: 2.000.000,00 SIT 

Projekt "Vpliv rudarjenja v Idriji na okolje in človeka" je zasnovan 
skladno z določili 51. in 52. člena zakona o varstvu okolja(Ur.l.RS 
32/93 in 1 /96) in bo imel veliko uporabno vrednost pri opredeljevanju 
ranljivosti in obremenjenosti okolja na območju Idrije. Gre za 
sofinanciranje naloge oz. projekta skupno z MZT. 

5049 - Presoje vplivov na okolje 
Znesek planiranih sredstev: 2.000.000,00 SIT 

Proračunska sredstva so namenjena za pripravo podrobnejših 
navodil za izdelavo poročil o vplivih na okolje za posamezna 
področja poseganja v okolje, kot npr. za prometno in energetsko 
strukturo, kmetijstvo, gozdarstvo, industrijo in turizem v skladu z 
zakonom o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96) in Uredbo o 
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na 
okolje (Ur.l.RS št. 66/96). 
V letu 1997 pa bodo pripravljena tudi okvirna navodila za izdelavo 
analiz tveganja za vse tiste posege v prostor, ki pomenijo 
potencialno nevarnost ali ogrožanje okolja. 

5423 - Intervencije ob naravnih nesrečah 
Znesek planiranih sredstev: 6.000.000,00 SIT 

Proračunska sredstva so namenjena kot rezervni sklad v primeru 
naravnih nesreč za najnujnejše sanacije v primeru poplav; 
sistemski zakon, ki še ni sprejet, naj bi trajno zagotavljal večja 
sredstva za te namene. 

6060 - Upravna in razvojna dokumentacija 
Znesek planiranih sredstev: 8.000.000,00 SIT 

Tudi v letu 1997 bodo sredstva namenjena za dopolnjevanje 
osnutka zakona o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86 in RS 15/91) in 
vseh potrebnih gradiv, ki so potrebna za njegovo izdelavo. 

6070 - Študije in raziskave - naravna dediščina 
Znesek planiranih sredstev: 5.000.000,00 SIT 

V skladu z zakonom o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93, 1/96) in 
zakonom o varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur.l.SRS 1/ 
81,42/86; Ur.l.RS 8/90,26/92) je potrebna izdelava študij in raziskav 
na naravnih vrednotah z namenom sprejemanja varstvenih 
ukrepov in izvajanja varstva narave. 

6571 - Zavarovana območja narave 
Znesek planiranih sredstev: 20.000.000,00 SIT 

V okviru programa dela za leto 1997 je predvidena izdelava 
strokovnih podlag in pravnih aktov za manjša in velika območja. 

Med večjimi območji so območje Kolpe in Kočevja, Pohorja, 
Notranjskih kraških polj, Kamniško - Savinjskih Alp, dela Karavank, 
Krasa, Kozjanskega, Ljubljanskega barja, Soče, Mure; predvideno 
je tudi ustanavljanje organizacij za upravljanje zavarovanih 
območij. Ustanavljanje zavarovanih območij se izvaja na podlagi 
zakona o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93,1/96), zakona o varstvu 
naravne in kulturne dediščine (Ur.l.SRS 1/81, 42/86; Ur.l.RS 8/90, 
26/92) ter mednarodnih konvencij in sporazumov. 

6666 - Azil za zavarovane živalske vrste 
Znesek planiranih sredstev: 4.000.000,00 SIT 

Pravna osnova za delovanje azila za zavarovane živalske vrste 
(zoološki vrt Ljubljana) je Uredba o zavarovanju ogroženih 
živalskih vrst (Ur.l.SRS 57/93, 61/93). 

6831 - Standardi komunalne oskrbe 
Znesek planiranih sredstev: 2.000.000,00 SIT 

Izdelava standardov za javne službe na področju kolektivne 
komunalne porabe predstavlja nadaljevanje aktivnosti za 
zagotavljanje minimalnega standarda komunalne oskrbe v občinah 
v skladu z 26. in 73. členom zakona o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/ 
93 in 1/96). V tem okviru je potrebno določiti oskrbovalne, tehnične, 
vzdrževalne in organizacijske standarde, predvsem za obvezne 
lokalne javne službe varstva okolja. V letu 1997 se bo pričelo z 
izdelavo standardov za javne službe na področju javne snage in 
čiščenja javnih površin ter za javne službe na področju urejanja 
javnih poti, površin za pešce in zelenih površin. 

6832 - Notranjski park (Life program) 
Znesek planiranih sredstev: 1.000.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje mednarodnega 
programa za projekt Notranjski park. 

7833 - Priprava baz podatkov in strokovnih podlag varstva okolja 
Znesek planiranih sredstev: 5.600.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za dopolnitev baz podatkov o cenah 
komunalnih proizvodov in storitev, izdelavo celovite analize cen 
komunalnih proizvodov in storitev za obdobje 1991-1997 ter za 
analizo občinskih taks za obremenjevanje okolja z vidika vira 
financiranja, skladno z 80. členom zakona o varstvu okolja (Ur.l.RS 
32/93 in 1/96) in 59. členom zakona o gospodarskih javnih službah 
(Ur.l.RS 32/93). 

7835 - Strokovne podlage za iokalne javne službe varstva okolja 
Znesek planiranih sredstev: 4.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga je zajeta v 26. členu zakona o varstvu okolja 
(Ur.l.RS 32/93 in 1/96), ki narekuje izdelavo podzakonskega akta 
ministra, pristojnega za varstvo okolja. Gre za novo proračunsko 
postavko, s katero naj bi se uredilo oblikovanje cen komunalnih 
proizvodov in storitev, spremljalo uresničevanje kolektivne 
pogodbe za gospodarske javne službe na področju komunalnih 
dejavnosti in vodnega gospodarstva (slednje v obliki sofinan- 
ciranja), pripravilo strokovne podlage za izdelavo registra 
izvajalcev javnih služb in registra predpisov s področja 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

1943 - Strokovne obveznosti po mednarodnih kovencijah 
Znesek planiranih sredstev: 20.000.000,00 SIT 

V okviru te postavke so predvidena sredstva za raziskave 
kakovosti morja v obsegu, ki ga je Slovenija sprejela s podpisom 
protokola o onesnaževanju morja s kopnega po Barcelonski 
konvenciji (Barcelona 16.2.1976 - Konvencija o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaženjem). 
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Nadalje so sredstva predvidena za raziskave kakovosti Drave, 
Mure in pritokov na mejnih odsekih, ki jih je treba izvajati skupaj z 
Avstrijci na podlagi sklepa slovensko-avstrijske Komisije za Dravo 
oz. slovensko-avstrijske Komisije za Muro. 

Po sklepu slovensko-avstrijske Komisije za Dravo je potrebno 
nadaljevati in dokončati skupne raziskave vodnih virov v 
Karavankah. V okviru planiranih sredstev pa se bodo na podlagi 
sklepa stalne slovensko-madžarske Komisije za vodno 
gospodarstvo izvajale tudi skupne raziskave kakovosti voda na 
mejnih vodotokih z R Madžarsko. Sredstva pa so namenjena tudi 
za izvajanje sklepov Stalne slovensko -hrvaške Komisije za vodno 
gospodarstvo na mejnih vodotokih s Hrvaško. 

1944 - Nacionalni program varstva okolja 
Znesek planiranih sredstev: 14.000.000,00 SIT 

Sredstva za pripravo programa so predvidena za nadaljevanje 
že pričetih aktivnosti za opredelitev problemov okolja in strategij 
varovanja okolja. Gre za pripravo ključnih okoljskih dokumentov, 
ki se nanašajo na zrak, vode, odpadke, tla. Pripravo nacionalnega 
programa varstva okolja opredeljujeta 47. in 48. člen zakona o 
varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 1/96). 

1945 - Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave 
Znesek planiranih sredstev: 4.000.000,00 SIT 

Program dela: 
- uresničevanje mednarodnih konvencij in protokolov - prevodi, 
organiziranje mednarodnih seminarjev in posvetov, populariziranje 
konvencij, in sicer: 
* Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 
(Ur.l.RS 15/92), 
* Konvencije o varstvu močvirij, ki imajo mednarodni pomen, zlasti 
kot prebivališča močvirskih ptic (Ur.l.RS 15/92), 
* Konvencije o biotski raznovrstnosti (Ur.l.RS 30/96, MP 7), 
* Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS 19/95, MP5), Protokol o varstvu 
narave, 
* Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami samonikle 
favne in flore (priprava), 
* Konvencije o varstvu evropske flore, favne in naravnih habitatov 
(priprava), 
* Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali 
(priprava); 
- prevodi strategij, navodil, pravnih predpisov s področja varstva 
narave drugih držav ali na mednarodni ravni, 
- organiziranje mednarodnih srečanj z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami za varstvo narave; Program bo izveden v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi. 

2119 - Kartiranje habitatov 
Znesek planiranih sredstev: 3.270.000,00 SIT 

Kartiranje habitatov je projekt, katerega je rezultat naravo- 
varstveno ovrednotenje habitatov. Projekt vključuje metodološke 
in koordinacijske naloge ter zahteva sodelovanje številnih zunanjih 
sodelavcev. Pravna osnova je zakon o varstvu naravne in kulturne 
dediščine (Ur.l.SRS 1/81,42/86;Ur.l.RS 8/90,26/92), zakon o 
varstvu okolja in mednarodne konvencije. Del procesa približevanja 
Evropski zvezi. 

2120 - Publikacije za varstvo narave 
Znesek planiranih sredstev: 10.000.000,00 SIT 
Pravna podlaga: Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.SRS 1/ 
81, 42/86) 

V primerjavi z letom 1996 se vrednost postavke povečuje v skladu 
s predvidenim programom, ki obsega pripravo publikacij s 

področja varstva narave, predvsem vzgojno-izobraževalne 
plakate, brošure, zloženke, filme in redno izdajo revije Varstvo 
narave in človek - narava. 

2121 - Javna vodnogospodarska služba - skupni program 
Znesek planiranih sredstev: 30.000.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za izvajanje nalog, ki jih v skladu z 
zakonom o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86 in RS 15791) mora 
izvajati država in se v sedanjem obdobju izvajajo na podlagi 
pogodbe z Vodnogospodarskim inštitutom Ljubljana. 

2122 - Služba varstva obalnega morja (SVOM) 
Znesek planiranih sredstev: 29.735.000,00 SIT 

Službo izvaja Vodnogospodarsko podjetje "Hidro" Koper in naloge, 
ki jih določa zakon o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86 in RS 15791) 
zajemajo predvsem preventivno dejavnost na morju in obali, 
nadzor, vzdrževanje opreme in nabava čistilnih sredstev za 
odpravo onesnaženj. 

2123 - Intervencije - naravna dediščina 
Znesek planiranih sredstev: 3.000.000,00 SIT 

Program zajema sanacijske, vzdrževalne in nujne preventivne 
zaščitne ukrepe na najpomembnejših objektih in območjih narave. 
Pravna osnova sta tako zakon o varstvu naravne in kulturne 
dediščine (Ur. I. SRS 1/81,42/86;Ur.l.RS 8/90,26/92) kot tudi zakon 
o lastninjenju spomenikov in znamenitosti. 

2124 - Akcije varstva naravne dediščine 
Znesek planiranih sredstev: 15.000.000,00 SIT 

V skladu z zakonom naravne in kulturne dediščine (Ur.l.SRS 1/ 
81,42/86;Ur. I. RS 8/90,26/92) je program dela naravnan na 
vzdrževalna, zaščitna, prezentacijska, vzgojna in informacijska 
dela po posebnem programu javnih služb s področja varstva 
narave. 

2125 - Vodnogospodarska javna služba na območju Mure 
Znesek planiranih sredstev: 226.000.000,00 SIT 
2126 - Vodnogospodarska javna služba na območju Drave 
Znesek planiranih sredstev: 306.000.000,00 SIT 
2127 - Vodnogospodarska javna služba na območju Savinje - 
Sotle 
Znesek planiranih sredstev: 266.000.000,00 SIT 
2128 - Vodnogospodarska javna služba na območju Dolenjske 
Znesek planiranih sredstev: 271.893.000,00 SIT 
2130 - Vodnogosopodarska javna služba na območju Ljubljanice 
- Save 
Znesek planiranih sredstev:424.000.000,00 SIT 
2131 - Vodnogospodarska javna služba na območju Gorenjske 
Znesek planiranih sredstev: 265.000.000,00 SIT 
2132 - Vodnogospodarska javna služba na območju Soče 
Znesek planiranih sredstev: 241.000.000,00 SIT 
2133 - Vodnogospodarska javna služba na območju Primorske 
Znesek planiranih sredstev: 159.000.000,00 SIT 

Za postavke od 2125 do 2133 je pravna podlaga zakon o vodah 
(Ur.l.SRS 38/81, 29/86 in RS 15791). 

Sredstva za vodnogospodarsko javno službo, ki vključujejo tudi 
sredstva za vzdrževanje vodnega režima so v predlogu 
proračuna za leto 1997 povečana za 17,9 %. Namenjena so tako 
vzdrževanju obstoječih vodnogospodarskih objektov in naprav 
kot vzdrževanju vodnega režima na neurejevanih - naravnih 
vodotokih. Tudi tako povečana sredstva predstavljajo le 30 % 
potrebnih sredstev za redno vzdrževanje po principih dobrega 
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gospodarjenja ob upoštevanju vrednosti objektov in 2,5% 
amortizacijske stopnje. K tako izračunani vrednosti v višini 
2.363.819.641,00 SIT je potrebno prišteti še potrebna sredstva 
za vzdrževanje naravnih vodotokov, za kar je skladno z 
usmeritvami nacionalnega programa vodnega gospodarstva 
(osnutek) potrebna 1,9-kratna višina sredstev namenjenih 
vzdrževanju objektov. Po teh dveh navedenih merilih sredstva za 
potrebe vzdrževanja ne smejo biti manjša od 6.855.076.959,00 
SIT. Pri tem niti ni upoštevano večletno zaostajanje pri financiranju 
vzdrževanja in stopnja poškodovanosti oziroma obseg že 
porušenih objektov. To je tudi približno obseg potrebnih sredstev, 
ki jih za vzdrževanje namenjajo v primerljivih evropskih državah. 
Poleg tega so sredstva namenjena tudi za izvajanje javne 
vodnogospodarske službe pri vodnogospodarskih podjetjih. V 
okviru javne vodnogospodarske službe se na osmih izpostavah 
izvajajo naloge organizacijske, planske in nadzorne narave, 
sodelovanje pri upravnih postopkih, izdelava predlogov 
vodnogospodarskih aktov, sodelovanje in spremljanje študijsko 
raziskovalnih programov, organiziranje monitoringov - spremljanje 
vodnih pojavov na vodnih območjih, naloge na področju izvajanja 
vzdrževanja vodnogospodarskih objektov in naprav, naloge v 
zvezi z zemljiško-pravnimi zadevami, nadzorne naloge nad 
sladkimi vodami in morjem itd. 

2135 - Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
Znesek planiranih sredstev: 8.000.000,00 SIT 

V letu 1996 je bila ratificirana Konvencija o biotski raznovrstnosti 
(Ur.l.RS 30/96, MP 7), ki jo je Slovenija podpisala že 1.1992 v Rio 
de Janeiru. Konvencija je vsebinsko zelo široka in zahteva 
kompleksne mehanizme za izvajanje. V svetovnem merilu je ta 
mednarodni dokument in njegovo izvajanje v ospredju prizadevanj 
pri ohranjanju narave in je eden od pomembnih, ki se bo upošteval 
pri pridruževanju k Evropski uniji. Glavne naloge so zagotavljanje 
in vzdrževanje genskih bank, spremljanje stanja rastlinskih in 
živalskih vrst ter ukrepi za preprečevanje ogrožanja in 
vzdrževanja biotske raznolikosti. 

Sredstva za zapiranje rudnika urana v Žirovskem vrhu 
5191 - Prezaposlitev delavcev v RUŽV 
Znesek planiranih sredstev: 30.500.000,00 SIT 
5472 - Zapiranje RUŽV 
Znesek planiranih sredstev:274.700.000,00 SIT 
6378 - Ekološka sanacija RUŽV 
Znesek planiranih sredstev:128.400.000,00 SIT 

Sredstva na teh postavkah so namenjena za prezaposlitev 
delavcev v RUŽV, za zapiranje rudnika urana Žirovski vrh in za 
ekološko sanacijo rudnika Žirovski vrh. Navedene aktivnosti tečejo 
na osnovi zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove 
rude in preprečevanju rudarjenja v RUŽV. 

6667 -Dolžanova soteska 
Znesek planiranih sredstev: 2.500.000,00 SIT 
Pravna podlaga: zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.SRS 1/ 
81 in 42/86). 

Dolžanova soteska je zavarovana kot mednarodno pomembna 
geološka lokaliteta. Zaradi lahkega dostopa, izjemne gostote in 
reprezentančnosti geoloških pojavov je ureditev učne poti po 
soteski pomembna za popularizacijo varstva narave. 
Pri varovanju in predstavljanju soteske v javnosti aktivno sodeluje 
lokalna skupnost. 

2136- Komunalna infrastruktura javne službe in varstvo okolja 
Znesek planiranih sredstev: 540.556.000,00 SIT 
Pravna podlaga: zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93 in 1/96 - 
82. člen). , 

V letu 1997 bo Uprava R Slovenije za varstvo narave sofinancirala 
izgradnjo objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb z 
nepovratnimi sredstvi državnega proračuna. Sofinanciranje 
izgradnje je predvideno na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki, in sicer izgradnjo in sanacijo odlagališč ter sortirnic 
odpadkov za nadaljnjo predelavo, na področju čiščenja in 
odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in na področju 
oskrbe s pitno vodo. 

6371 - Nadomestila za izvajanje režimov varstva narave 
Znesek planiranih sredstev: 5.000.000,00 SIT 

Na podlagi zakona o varstvu naravne in kulturne dediščine 
(Ur.l.SRS 1/81,42/86; Ur.l.RS 8/90,26/92), zakona o varstvu okolja 
(Ur.l.RS 32/93,1/96), Uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih 
vrst (Ur.l.SRS 57/93,61/93) ter mednarodne konvencije se izvaja 
program nadomestil za zmanjšanje gospodarskih učinkov 
lastnikov zemljišč zaradi uveljavljanja režimov varstva narave. 
Nadomestila se izplačujejo lastnikom zemljišč v zavarovanih 
območjih oziroma habitatih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 
za nadomestilo izpada dohodka ter za spodbudo za sonaravno 
poseganje. 

6575 - Odškodnine in varstvo živalskih vrst 
Znesek planiranih sredstev: 5.000.000,00 SIT 

V skladu z Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst 
(Ur.l.SRS 57/93,61/93) se izplačujejo odškodnine za škodo, ki jo 
povzročajo zavarovane živalske vrste, izvajajo se preventivni 
ukrepi za preprečevanje škode, ukrepi za varstvo vrst, študije in 
metode za izvajanje varstva vrst. 

7843 - Škocjanske jame - infrastruktura 
Znesek planiranih sredstev: 13.500.000,00 SIT 

Gre za novo proračunsko postavko v okviru investicije - javni 
zavodi in ustanove v skladu z zakonom o regijskem parku 
škocjanske jame (Ur.l.RS 57/96). Sredstva so namenjena za 
dokončanje informacijskega centra, investicije v jamsko 
infrastrukturo in v komunalno infrastrukturo parka. 

1845 - Vzdrževalno-ureditvena dela na obalnem morju 
Znesek planiranih sredstev: 10.900.000,00 SIT 
Pravna podlaga: Zakon o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86 in RS 
15791) 

Sredstva so planirana za sanacijo protipoplavnih nasipov na 
sečoveljskih solinah. 

2954 - Primorski vodovod in kanalizacija 
Znesek planiranih sredstev: 164.400.000,00 SIT 
Pravna podlaga: Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 32/93 in 1/96). 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje projekta Primorski 
vodovod in kanalizacija. V letu 1997 bo z 2. fazo izgradnje čistilne 
naprave za pitno vodo v Rižani zaključena 5. faza izgradnje 
Primorskega vodovoda. Nadaljevanje projekta izgradnje 
kanalizacije na obali pa bo usmerjeno v sofinanciranje izgradnje 
kanalizacijskega kolektorja Bertoki - Centralna čistilna naprava 
Koper. 

V letu 1997 bo v projekt primorskega vodovoda in kanalizacije 
vključeno tudi sofinanciranje idejnega projekta za pripravo in 
gradnjo akumulacije Kubed, sofinanciranje kanalizacije Bezovica 
ter naprave za obdelavo surove vode iz vodnega vira Klariči v 
okviru izgradnje vodovoda Brestovica - Sežana - Rodik (- Rižana) 
5. faza. 
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4425 - HE Vrhovo - Sofinanciranje urejanja zalednih voda 
Znesek planiranih sredstev: 35.300.000,00 SIT 
Pravna podlaga: zakon o vodah (Ur.l.SRS 38/81, 29/86 in RS 
15791) 

Sredstva so zagotovljena za urejanje območja Vrhovo, in sicer 
Martinov graben, Ličarjev graben, Hotemeški potok, Sopota, 
Glažuta in plaz Kovačič. 

2191 - Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave 
Znesek planiranih sredstev: 10.500.000,00 SIT 

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa odkupa zemljišč, 
zaradi zagotavljanja varstva in uveljavljanja zakonske pravice 
prednostnega odkupa v skladu z zakonom o varstvu okolja 
(Ur.l.RS 32/93,1/96) in zakonom o varstvu naravne in kulturne 
dediščine (Ur.l.SRS 1/81,42/86;Ur.l.RS 8/90,26/92). 

2194 - Informacijski center in drugi objekti Triglavskega narodnega 
parka - Investicijsko vzdrževanje 
Znesek planiranih sredstev: 13.500.000,00 SIT 
Proračunska postavka: zakon o Triglavskem narodnem parku 
(Ur.l.SRS 17/81, 42/86). 

V letu 1997 je proračunska sredstva potrebno zagotoviti za 
investicijsko in redno vzdrževanje objektov v TNP kot na primer, 
sanacija streh, zidov, komunalna ureditev objektov itd. 

2522 INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR 

I. UVOD 

Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je 
pričel delovati 01.01.1995. Osnovne podlage za njegovo 
organiziranost ter delovanje izhajajo iz Zakona o upravi (Ur.l.RS, 
št. 67/94), Zakona o organizaciji in delovnem področju ministerstev 
(Ur.l. RS, št. 71/94), Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih 
do 31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.l.RS, št. 29/95) in 
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Inšpektorata RS za okolje in prostor št. 020-00-43/95 z dne 
II.04.1995 in sprememb. 

Glede na zgoraj opredeljeno delovno področje, organiziranost in 
število zaposlenih, je IRSOP pri pripravi finančnega načrta ravnal 
skrajno restriktivno. Opredeljena sredstva predstavljajo mini- 
mum, ki še omogoča tekoče poslovanje urada in območnih enot. 

II. OBRAZLOŽITEV PO POSTAVKAH 

4526 - Materialni in drugi stroški 

Za leto 1997 je po finančnem načrtu planirana poraba 
68.000.000,00 SIT. Realizacija I. trimesečja je 16.644.620,75 SIT, 
I. polletja pa 32.687.615,69 SIT. 

Iz naslova materialnih stroškov se financira tekoče mesečne 
izdatke za urad in območne enote, kot npr. obratovalni stroški, 
poštni stroški, telefon, pisarniški material, časopisi. Plačujejo pa 
se tudi stroški za strokovno literaturo, strokovno izobraževanje 
zaposlenih... itd.. 
V okviru navedene postavke je za leto 1997 planirana: 

- nabava zaščitne opreme za zaposlene v znesku 2.900.000,00 
SIT 

- izvedba javnega razpisa za rušenje nedovoljeno izgrajenih 
objektov v višini cca 1.000.000,00 SIT ter za nabavo zaščitne 
opreme v enaki višini. 

V okviru postavke skupina "dnevnice za službena potovanja v 
tujino" v višini 2.180.000,00 SIT 
V skupini "418-drugi odhodki" v višini 7.000.000,00 SIT so zajeti 
izdatki za kilometrino, cestne takse, upravne takse itd. 
Skupina "5004 - sredstva za vzorce in analize izven rednega 
programa" 

V ta namen je za leto 1997 planiranih 2.600.000,00 SIT. Realizacija 
I. trimesečja je 190.622,40 SIT, I. polletja pa 564.326,90 SIT. 

Pravno podlago za porabo sredstev predstavljajo: Zakon o vodah 
(Ur.l.SRS, št.38/81 in Ur.l.RS, št. 15/91), Zakon o varstvu okolja 
(Ur.l.RS, št. 32/93 in 1/96), Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št. 35/ 
96), Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla 
(Ur.l.RS, št. 70/96) ter Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja (Ur.l.RS, št. 73/94). 

Sredstva so namenjena za odkrivanje povzročiteljev one- 
snaževanja okolja v primerih, ko onesnaževalec ni znan, za 
ugotavljanje onesnaževalcev z analizami vodotokov pred in po 
izpustu odplak, za zavarovanje dokazov povzročiteljev 
onesnaževanja voda ter analize ob raznih nesrečah in havarijah. 
Za opisane namene je bilo v letu 1996 realiziranih 3.520.000,00 
SIT od planiranih 3.556.000,00 SIT. V letu 1997 bo poraba v tej 
skupini zaradi začasnega financiranja in korenitega znižanja 
prvotno načrtovane porabe (oddana v septembru 1996 ), za cca 
1 mio SIT nižja. 

5001 - Rušenje nedovoljeno izgrajenih objektov 

V letu 1997 je določena poraba v višini 13.000.000,00 SIT, 
realizacija I. trimesečja je 2.799.912,60 SIT, I. polletja pa 
6.690.017,50 SIT. 

Pravno podlago za porabo sredstev predstavljajo: Zakon o 
splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št. 47/86 p.b.), Zakon 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.l.SRS št. 18/84, 
37/85, 29/86 in Ur.l. RS št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter Zakon 
o graditvi objektov (Ur. I. SRS št. 34/84, 29/86, Ur.l.RS, št.40/ 
94,69/94 in 59/96). 

Sredstva so namenjena za plačilo odstranitve nedovoljenih 
posegov po drugi osebi - izvajalcu, izbranem na javnem razpisu 
v letu 1995, za primere, ko investitor nedovoljenega posega v 
prostor z inšpekcijsko odločbo izrečen ukrep odstranitve objekta, 
njegovega dela oziroma druge oblike saniranja nedovoljenega 
posega v prostor, v roku, ki mu je bil z odločbo določen, tega ne 
stori, zaradi česar se izvršba izvede po drugi osebi. 

Sredstva na navedeni postavki so povratna, a je postopek 
izterjave dolgotrajen. V zvezi z načinom izbire izvajalca in 
financiranjem oziroma zagotavljanjem potrebnih sredstev smo 
že večkrat pisno in ustno podali opozorilo tako na Ministrstvu za 
okolje in prostor kot Ministrstvu za finance, z namenom, da bi se 
financiranje rušenj nedovoljeno izgrajenih objektov rešilo na drug 
način - predvsem z izborom ustreznega koncesionarja. 

Realizacija leta 1996 je bila 14.899.000,00 SIT od planiranih 
18.547.000,00 SIT, torej predstavlja znesek predviden za leto 
1997 za 1,9 mio SIT nižjo porabo od realizacije leta 1996. 

6834 - Izvršbe odločb 

Planirana je poraba v višini 2.500.000,00 SIT. 
Pravno podlago predstavljajo Stanovanjski zakon (Ur.l.RS, št. 18/ 
91,21/94 in 23/96), Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS, št.32/93 in 1/ 
96) ter Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št.47/ 
86 p.b.). 
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S področja okolja se poraba sredstev nanaša predvsem na plačilo 
sanacijskih ukrepov, ki vnaprej niso predvidljivi po številu, obsegu 
in finančni obremenitvi. Tudi na tem področju je vedno več 
zavezancev, ki posege v okolje sanirajo sami. 
V letu 1996 je bilo realiziranih 2.587.000,00 SIT, torej obseg 
sredstev določen za leto 1997 predstavlja za cca 87.000,00 SIT 
nižjo porabo od realizacije leta 1996. 

6835 - Izvedenska mnenja 

Planirana je poraba v višini 3.500.000,00 SIT. Realizacija I. polletja 
je 71.820,00 SIT. 
Pravno podlago za porabo sredstev predstavljata Zakon o 
splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št.47/86 p.b.) in Zakon 
o varstvu okolja (Ur.l.RS, št.32/93 in 1/96). 

7846 - Javna dela 

Planirana poraba je 13.000.000,00 SIT. Realizacija I. polletja je 
8.000.000,00 SIT. 
Pravno podlago predstavlja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti (Ur.l.RS, št. 5/91,12/92,71/93 in 38/94). 

S 13.05.1996 je bil v IRSOP v okviru javnih del uveden projekt 
nadzorniki. Program je bil podaljšan v leto 1997. Namen projekta 
je povečati nadzor nad posegi v okolje in prostor, jih evidentirati, 
opozarjati investitorje na nepravilnosti oziroma jih usmerjati na 
pristojne organe, kjer dobe informacijo o potrebnih postopkih za 
pridobitev dovoljenj. S takšnim pristopom se je občutno povečala 
prisotnost inšpekcije v prostoru in njena učinkovitost. 

V letu 1996 je bilo v ta namen realiziranih 8.000.000,00 SIT. IRSOP 
iz tovrstnih sredstev za vsakega udeleženca krije razliko med 
denarno pomočjo in 70 % plače, ki bi jo udeleženec prejemal, če 
bi bil redno zaposlen, stroške kilometrine med delom in dodatno 
stimulacijo, ki se giblje med 5.000,00 -10.000,00 SIT na 
udeleženca, če se pri delu posebej izkaže. 

26 - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO 
IN SOCIALNE ZADEVE 

I. POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV IN POLITIK 

Socialna politika je sklop ciljev, ukrepov in odločitev za zagotavljanje 
socialne integritete prebivalstva, njegove socialne varnosti in 
kvalitete življenja. Njene temeljne funkcije so zmanjševanje tveganj 
ljudi, redistribucija sredstev med posameznimi socialnimi skupinami 
prebivalcev in s tem reguliranje socialne diferenciacije v 
dogovorjenih mejah ter s tem vplivanje na izboljšanje življenskih 
pogojev ljudi. 

Slovenska ustava jamči državljanom pravico do socialne varnosti 
in hkrati nalaga državi obveznost, da zagotovi in uredi delovanje 
sistemov zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter zavarovanja za primer brezposelnosti, 
družinskega varstva ter varstva in zaščite socialno ogroženih. 

V preteklem obdobju smo imeli v Sloveniji relativno dobro razvit 
sistem socialne varnosti tako na področju denarnih prejemkov iz 
javnih sredstev kot tudi javnih storitev, ki smo ga po letu 1990 z 
določenimi popravki prenesli v novo zakonodajo in sistemsko 
ureditev. V času osamosvajanja in s tem povezanega intenzivnega 
prestrukturiranja in sanacije gospodarstva, ki ga je spremljala 
izguba bivših jugoslovanskih trgov in trgov v številnih 

vzhodnoevropskih državah, je bilo pomembno, da smo ohranili 
mehanizme socialne države in s tem ublažili delovanje številnih 
negativnih posledic na delovanje gospodarskega sistema in 
socialno ekonomski položaj prebivalstva. Na ta način smo ublažili 
negativne posledice rasti brezposelnosti, revščine in drugih 
pojavnih oblik socialne izključenosti; vendar pa se je s tem naglo 
povečevalo tudi število prejmnikov pasivnih oblik varstva, kot so 
različni denarni prejemki in drugi socialni transferi. 

Sistem socialnih transferjev tvorijo pravice do različnih denarnih 
prejemkov, za katere se sredstva zagotavljajo iz proračuna ali iz 
sredstev socialnega zavarovanja, ter pravice do različnih 
nedenarnih prejemkov z značajem materialnega izdatka. Ob tem 
je nujno poudariti, da je sistem socialnih transferjev le del 
mehanizmov socialne politike, ki ga pomembno dopolnjujeta še 
storitveni sistem in davčna politika. Dosedanja praksa oblikovanja 
postavk državnega proračuna ne sledi v celoti navedeni definiciji 
pojma socialnih transferjev, saj na postavkah sredstev za socialne 
transferje v nekaterih primerih vsebuje tudi sredstva za določene 
namene, ki po svoji vsebini niso prejemki, ampak predstavljajo 
plačilo storitev (npr. zdravniško in klimatsko zdravljenje določenih 
upravičencev, plačilo potnih stroškov vojnih invalidov in vojnih 
veteranov, plačilo zdravstvenega zavarovanja, itd.), medtem ko 
nekatera plačila tovrstnih storitev oziroma nekaterih navedenih 
prejemkov ne uvršča na postavke socialnih transferjev (npr. 
plačilo prevoznih in selitevnih stroškov brezposelnih oseb). 

Ob tem kaže opozoriti, daje del denarnih prejemkov neposredno 
povezan s socialnim položajem prejemnikov, za drugi del teh 
prejemkov, zlasti na področju otroka in družine, invalidskega 
varstva in varstva vojnih veteranov, vojnih invalidov ter žrtev 
vojnega nasilja pa je značilno, da so njihove opredelitve in višine 
posledica posebnega varstva določenih skupin prebivalstva in 
so zato do neke mere neprimerljivi z ostalimi denarnimi prejemki, 
ki temeljijo na socialnih kriterijih. 

Naš namen je, na podlagi temeljitih analiz, ugotovljenih trendov, 
sedanjega stanja različnih denarnih prejemkov in identificiranih 
možnosti za ukrepanje, zagotoviti nadaljnji razvoj sistemov na 
teh področjih. Ob tem je primarni cilj, na podlagi ugotavljanja 
medsebojnih vplivov in učinkov posameznih pravic in pomoči 
posamezne ciljne skupine prejemnikov, postaviti temelje 
učinkovitejše ter ustreznejše ciljane socialne politike (socialne 
prejemke naj bi dobili predvsem tisti, ki so podpore zares potrebni). 
Ta cilj je mogoče doseči z: 
- doseganjem večje urejenosti in preglednosti sistema denarnih 
prejemkov, 
- identifikacijo prejemkov, ki se med seboj kumulirajo, in potrebno 
korelacijo oziroma izključevanjem tega z medsebojnim 
pogojevanjem posameznih pravic, 
- vgraditvijo motivacijskih faktorjev v posamezne denarne 
prejemke, ki bodo prejemnike spodbujali, da bo čas prejemanja 
čim krajši, 
- zagotovitvijo poenostavitve in lažjega uveljavljanja posameznih 
pravic ter doseganjem racionalizacije, večje učinkovitosti in 
koordinacije pri delu služb, ki posameznikom nudijo dostop do 
različnih pravic. 

Navedeni ukrepi predstavljajo predvsem spremembe v smeri 
racionalizacije in korekcije obstoječega sistema denarnih 
prejemkov. Dejstvo pa je, da ta predstavlja le del programov 
socialne politike in to tisti del, ki človeka pasivizira in ga postavlja 
v odvisni položaj. Če hočemo slediti temeljnemu cilju potrebnih 
sprememb na tem področju, to je ustvarjanju razmer, v katerih 
bodo posamezniki postali sposobni v večji meri sami zagotavljati 
socialno varnost sebi in svoji družini, moramo pozornost države 
in njenih socialnih programov preusmeriti iz programov 
zagotavljanja različnih pasivnih oblik pomoči v razvijanje 
programov aktivne socialne politike oziroma ustrezno povezavo 
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med obema vrstama programov. To bo omogočilo posameznikom 
večjo participacijo pri reševanju socialnih problemov in 
zagotavljanju lastne socialne varnosti, državi pa večjo 
izkoriščenost človeških virov. Cilj take politike je omogočiti 
zaposlitev v rednih ali alternativnih oblikah in s tem vključenost 
čim večjega števila za delo sposobnega prebivalstva namesto 
njihovega umika v pasivne oblike zagotavljanja socialne varnosti. 

Ukrepi aktivne socialne politike se lahko uresničujejo predvsem 
na storitvenem področju, kjer se kaže zlasti potreba po 
dograjevanju programov aktivne politike zaposlovanja ter 
razvijanju socialnovarstvenih programov in omrežij v lokalnih 
okoljih, ki omogočajo reintegracijo izključenih marginalnih 
posameznikov in skupin. Zato je končni cilj predlagati takšne 
spremembe v sistemih denarnih prejemkov, da bodo učinkovali 
tako, da bodo prejemnike spodbujali k prehajanju v programe 
aktivne socialne politike, na podlagi racionalizacije porabe 
sredstev za denarne prejemke pa del teh sredstev preusmeriti 
zlasti v programe aktivne politike zaposlovanja. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

2611 - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 

Materialni stroški - državni organi 

3335 - Materialni stroški 

Vsa sredstva za materialne stroške so planirana v skladu z 
izhodišči glede na realizacijo. Vključujejo tudi sredstva za stroške 
plačilnega prometa, ki so sorazmerno obsegu sredstev 
ministrstva visoki in so v letu 1996 presegli 20 % zagotovljenih 
sredstev, v prihodnje bo višina teh stroškov še višja zaradi 
centralnega izplačevanja sredstev za socialne transfere vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, ki so doslej 
bremenili upravne enote. V letu 1997 so predvideni tudi dodatni 
stroški zaradi izvajanja novih nalog tudi na področju varstva pri 
delu kot tudi zaradi izjemno povečanega obsega nalog na določenih 
področjih pri vodenju upravnih postopkov na drugi stopnji. 

3659 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Iz dosedanje postavke so izločeni stroški izvajanja študentske 
prehrane, za katere je zagotovljena nova postavka v ekonom- 
skem namenu plačila storitev javnim zavodom in ustanovam. 

4428 - Izobraževanje 

Planirana sredstva so predvidena za strokovno izpopolnjevanje 
delavcev ministrstva, razen za pridobitev strokovne izobrazbe. 

Višina planiranih sredstev je nižja od planiranih v preteklih letih, 
čeprav teh sredstev zaradi nujnih prerazporeditev na druga 
področja ni bilo mogoče v celoti realizirati. 

5253 - Sodelovanje s strokovnimi institucijami 

Obseg sredstev je predviden ob upoštevanju povečanega obsega 
nalog, kjer bo potrebno vključevanje širše strokovne javnosti in 
strokovnih institucij v oblikovanje sistemskih sprememb in pripravo 
podzakonskih aktov, pa tudi za izvajanje tistih nalog, ki jih zaradi 
specifičnosti strokovnih znanj ni mogoče in tudi ne racionalno 
opravljati znotraj ministrstva. 

V letošnjem in prihodnjem letu je v programu dela več sistemskih 
reform in nad 20 predpisov, v pripravo večine teh pa je potrebno 
vključiti širšo strokovno javnost. 

6185 - Delo organov in komisij 

Sredstva so predvidena za delo organov in komisij, imenovanih 
na vseh področjih dela ministrstva, razen za tista, ki se financirajo 
iz posebnih proračunskih postavk, namenjenih stroškom izvajanja 
posameznih zakonov ali programov. 

Socialni transferi 

Transferi - zaposlovanje 

1826 - DN in DN v enkratnem znesku 

Število upravičencev do denarnih nadomestil za čas brezposel- 
nosti je začelo naraščati v drugi polovici leta 1996 zaradi večjega 
prehoda presežnih delavcev v brezposelnost in tistih, ki so izgubili 
delo zaradi stečaja podjetij. Na število upravičencev in zlasti na 
višino povprečnega DN pa vse bolj vplivajo tisti, ki jim je prenehala 
zaposlitev za določen čas. V letu 1996 je povprečno mesečno 
DN prejemalo 31.424 brezposelnih (8% več kot leto prej), število 
upravičencev je pričelo naraščati v drugi polovici leta 1996; 
decembra 1996 je bilo 33.715 prejemnikov DN. Zaradi velikih 
prilivov presežnih delavcev v brezposelnost je ob koncu leta 
število upravičencev v januarju 1997 že preseglo 36.000 (v prvem 
kvartalu 1997 je povprečno mesečno prejemalo DN 36.731 
upravičencev ali 9% več kot decembra 1996). 

Za leto 1997 ocenjujemo, da bo v povprečju mesečno prejemalo 
DN 36.000 do 36.500 brezposelnih oseb. Pri načrtovanem obsegu 
sredstev so upoštevana gibanja, izplačilo DN za vseh 12 mesecev 
1997 (proračun za leto 1996 so bremenila izplačila za 11 mesecev) 
in predvidene rasti zajamčene plače in plač po kolektivni pogodbi 
za gospodarstvo, ki so osnova za valorizacijo. V potrebnih 
sredstvih niso upoštevana sredstva, ki bodo predvidoma porastla 
kot posledica izvajanja zakona o jamstvenem skladu in 51. člena 
Zakona o stečaju in prisilni poravnavi. 

7022 - Denarna pomoč 

Število upravičencev do denarne pomoči med brezposelnostjo, 
ki jo lahko pridobi brezposelna oseba po izteku DN in ji ni uspelo 
z lastno aktivnostjo in s pomočjo zavoda najti zaposlitve in ne 
presega cenzusa določenega z zakonom, je v zadnjih petih letih 
hitro upadalo. Upadanje je bilo posledica skrajšanja časa pravice 
na 6 mesecev. Skrajšanje upravičenosti ne bo več vplivalo na 
število prejemnikov do denarne pomoči. Zlasti v drugi polovici leta 
bo število začelo naraščati v okoljih kjer so bili večji stečaji ali 
odpusti delavcev na začetku lanskega leta. Pri planiranju obsega 
sredstev je upoštevano 12 izplačil za 4.700 upravičencev 
mesečno ter planirana rast zajamčene plače. 

Transferi - otroško varstvo 

2195 - Dodatek za nego otroka 

Pravna podlaga za priznavanje pravice do dodatka za nego otroka 
je: 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih 
prejemkih (Ur. I. RS, št. 73/95). 

Upravičenec do dodatka za nego otroka je hudo bolan otrok 
oziroma otrok s telesno ali duševno prizadetostjo, ki je državljan 
Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. 
Pravica se prizna na podlagi mnenja izvedenske komisije. 
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Višina dodatka je izražena v odstotku od zajamčene plače (20 ali 
30 odstotkov). 

V letu 1997 se ocenjuje, da bo dodatek za nego v višjem znesku 
(30 odstotkov zajamčene plače) prejemalo 4.800 otrok in v nižjem 
znesku (20 odstotkov zajamčene plače) 200 otrok. 

Gre za novo postavko, ker gre za novo zakonsko pravico, ki se 
je uveljavila s 1.5.1996. Do sedaj so bila sredstva za to pravico 
zagotovljena v postavki 7013 - Družbene pomoči otrokom. 

4429 - Starševski dodatek 

Pravna podlaga za priznanje pravice do starševskega dodatka 
je Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93). 

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

Ocenjujemo, da bo v letu 1997 prejemalo starševski dodatek 
povprečno mesečno 2.830 upravičencev, kar je enako število 
kot v letu 1996. 
Če upoštevamo povprečno mesečno število upravičencev 2.830 
in povprečno zajamčeno plačo za leto 1997 po izhodiščih 
Ministrstva za finance, je znesek planiran za leto 1997 višji od 
porabljenega v letu 1996 za 13,4 odstotkov. 

7011 - Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta 

Pravna podlaga za priznanje pravice do nadomestila za čas 
porodniškega dopusta je: 
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93, 71/94,73/95). 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za denarno 
nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta 
za nego in varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo 
otroka. 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 1997 smo predvideli, da bo 
ostalo število upravičencev v glavnem enako kot v letu 1996, ko 
je bilo povprečno mesečno število upravičencev 17.080. Pri oceni 
potrebnih sredstev pa smo upoštevali realizacijo v letu 1996 in 
kvantitativna izhodišča za planiranje Ministrstva za finance. 

Nadomestilo za čas porodniškega dopusta se usklajuje z gibanjem 
povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Predvidena rast povprečne 
plače v Republiki Sloveniji v letu 1997 glede na leto 1996 je 12,5 
odstotkov. Če upoštevamo nespremenjeno povprečno mesečno 
število upravičencev v letu 1997, povprečno višino bruto 
nadomestila v višini 75 odstotkov povprečne plače in povprečno 
plačo po izhodiščih Ministrstva za finance, so planirana sredstva 
za leto 1997 višja od porabljenih v letu 1996 za 18,4 odstotke. 

7013 - Otroški dodatek - družbene pomoči otrokom 

Pravna podlaga za priznavanje pravice do otroškega dodatka in 
dodatka za nego otroka je: 
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93, 71/94, 73/95). 

V okviru te postavke so se do sedaj zagotavljala sredstva za 
uveljavljanje dveh zakonskih pravic: otroškega dodatka (do 
30.4.1999 se dodeljuje kot družbena pomoč otrokom) in dodatka 
za nego otroka (pravica se je uveljavila s 1.5.1996). 

Ob danih izhodiščih (zajamčena plača 35.600 SIT) in ob poznani 
distribuciji otrok od uveljavitve novega sistema dodeljevanja 
otroških dodatkov (od 1.5.1996) ocenjujemo, da bo v proračunu 
za leto 1997 potrebno zagotoviti za otroške dodatke planirana 
sredstva. 
Ocena je narejena ob predpostavki nadaljevanja prestopanja otrok 
iz nižjega v višji razred otroškega dodatka in mesečnega 
povečevanja novih otrok, ki začnejo prejemati otroške dodatke. 
Porazdelitev otrok po razredih je odvisna od doseženega dohodka 
na družinskega člana v preteklem letu glede na odstotek od 
povprečne plače v Republiki Sloveniji, višina prejemka po razredih 
pa je izražena v odstotkih od zajamčene plače. 
V letu 1996 sta veljala dva sistema dodeljevanja otroških dodatkov, 
zato indeks porabe sredstev v letu 1997 glede na leto 1996 ni 
relevanten. Če primerjamo povprečno mesečno porabo sredstev 
za otroške dodatke v zadnjih šestih mesecih leta 1996 (2.000 
mio SIT) in planirano povprečno mesečno porabo sredstev za 
otroške dodatke za leto 1997 znaša indeks, ki je primerljiv, 106,6. 

7014 - Pomoč pri opremi novorojenca 

Pravna podlaga za priznanje pravice do pomoči pri opremi 
novorojenca: 
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93, 71/94, 73/95). 

Postavka vsebuje sredstva za zagotavljanje pomoči pri opremi 
novorojenca v obliki zavitka za novorojenca oziroma kot denarno 
pomoč ob rojstvu otroka, katerega mati ali oče imata stalno 
prebivališče v R Sloveniji. 

Ocenjujemo, da bo v letu 1997 krog upravičencev do pomoči za 
opremo novorojenca ostal približno enak kot v letu 1996 
(povprečno 1.550 upravičencev mesečno). 
Pri planiranju sredstev smo upoštevali predvideno realizacijo v 
letu 1996, povprečno višino pomoči v letu 1996 in planirano rast 
cen na drobno v letu 1997. 

Transferi - varstvo VI. VV. VŽN 

6838 - Varstvo vojnih invalidov (VI) 

Varstvo vojnih invalidov se zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih 
invalidih (Ur. I. RS št. 63/95). Ta postavka zajema sredstva za 
financiranje naslednjih pravic vojnim invalidom: invalidnina, dodatek 
za pomoč in postrežbo, dodatek za posebno invalidnost, 
oskrbnina, invalidski dodatek in dodatek za samohranilce, 
družinska invalidnina, družinski dodatek in družinski dodatek za 
samohranilce. 
Iz te postavke so izločena sredstva za sofinanciranje dela 
varstva vojnih invalidov v zamejstvu, ki so glede na dane usmeritve 
uvrščena v okviru novo oblikovane postavke 7870 Stroški 
izvajanja vojnih zakonov. 

Pri oblikovanju predloga sredstev so upoštevani naslednji 
najpomembnejši podatki : 

1. Število upravičencev do posameznih pravic : 
- vojnih invalidov: 7100 - 7200 
- upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo: 600 - 800 
- upravičencev do družinske invalidnine: 4100 - 4200 
- upravičencev do dodatka za posebno invalidnost: 1600-1700 
- upravičencev do invalidskega dodatka ter družinskega dodatka: 
3000 
1. Višine prejemkov posameznih pravic v začetku leta 1997 
2. Predvidena rast prejemkov tekom leta 1997 (6,7 % ) 
3. Povprečne mesečne porabe v prvih štirih mesecih leta (v tem 
obdobju še ni vključena redna letna prevedba določenih prejemkov 
invalidov ter predvideno medletno usklajevanje). 
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4. Učinki redne letne prevedbe pravice do invalidskega dodatka 
in družinskega dodatka glede na premoženjske razmere 
upravičencev in letni cenzus, ki se bo predvidoma pričela izvajati 
v drugem tromesečju 1997 ( v letu 1997 je ta učinek ocenjen v 
višini cca 78,000.000 SIT potrebnih sredstev). 

V predlogu finančnega načrta sredstev za leto 1997 je 
upoštevano trinajst mesečnih izplačil mesečnih denarnih 
prejemkov, ki jih bo predvidoma potrebno izvršiti glede na 
razveljavitev 86. in 130. člena Zakona o vojnih invalidih (Ur. I. RS, 
št. 63/95) po odločbi Ustavnega sodišča št. U-I86/96 z dne 
12.12.1996 (Ur. I. RS, št.2/97). Določilo 86. člena Zakona o vojnih 
invalidih je določalo, da mesečni denarni prejemki po navedenem 
zakonu dospejo v izplačilo zadnjega dne v mesecu za katerega 
se opravi izplačilo, 130. člen pa postopen pomik izplačil v dveh 
letih (prej veljavni zakon je določal izplačila mesečnih prejemkov 
v začetku meseca za tekoči mesec). 
Prehod na "predvidena izplačila na začetku meseca za tekoči 
mesec" (navedeno je vezano še na ustrezno ureditev v 
podzakonskem aktu ali v spremembi zakona !) bo v letu 1997 
zahtevalo trinajst mesečnih izplačil. 

Prav tako predlog finančnega načrta sredstev za leto 1997 
upošteva tudi oceno potrebnih sredstev glede na že zgoraj 
navedeno odločbo Ustavnega sodišča v smislu določitve nove 
višje višine odmerne osnove (20. člen) na katero se veže večina 
temeljnih pravic vojnih invalidov ter v zvezi s tem tudi predvideno 
izvršitev določenih poračunov sredstev glede na višino odmerne 
osnove ter določenih povračil za že odtegnjene zneske 
upravičencem tekom leta 1996. Navedeno je vezano na 
Spremembo obstoječega Zakona o vojnih invalidih - predvide- 
vamo, da bo obravnavan in sprejet v II.polletju 1997. 

Zato temu ustrezno planiramo finančna sredstva tudi za izvršitev 
navedene Odločbe Ustavnega sodišča v skupni ocenjeni višini 
1.067.000.000,00 SIT za leto 1997. 

6839 - Varstvo vojnih veteranov (VV) 

Varstvo vojnih veteranov se zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih 
veteranih (Ur. I. RS, št.63/95). Ta postavka zajema finančna 
sredstva za financiranje pravice do veteranskega dodatka in 
dodatka za pomoč in postrežbo vojnim veteranom. 

Pri oblikovanju predloga sredstev so upoštevani naslednji 
najpomembnejši podatki : 

1. Število upravičencev do posameznih pravic : 
- veteranskega dodatka: 7000 - 8000 
- upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo: 150 - 200 
2. Višine prejemkov posameznih pravic v začetku leta 1997 
3. Predvideno rast prejemkov tekom leta 1997 (še 6,7 % glede 
na to da so se od 1.1.1997 prejemki iz naslova veteranskega 
dodatka že uskladili za 2,3 %) 
4. Povprečne mesečne porabe v prvih štirih mesecih leta 1997 
(v tem podatku še ni vključena redna letna prevedba veteranskega 
dodatka vojnim veteranom ter predvideno medletno usklajevanje) 
5. Učinki redne letne prevedbe pravice do veteranskega dodatka 
in družinskega dodatka glede na premoženjske razmere 
upravičencev in letni cenzus, ki se bo predvidoma pričela izvajati 
v drugem tromesečju 1997 (v letu 1997 je ta učinek ocenjen v 
višini cca 72,000.000 SIT potrebnih sredstev). 

Razen tega so v predlogu finančnih sredstev za leto 1997 
vključena tudi predvidena sredstva za izvršitev trinajstih 
mesečnih izplačil iz enakih razlogov kot je navedena v postavki 
sredstev za varstvo vojnih invalidov ter prav tako tudi sredstva 
za veteranski dodatek glede na spremembo nove višine odmerne 
osnove ter za izvršitev določenih poračunov sredstev glede na 

novo višino veteranskega dodatka ter določenih povračil za že 
odtegnjene zneske upravičencem, ki so se izvajali tekom leta 
1996. 

Zato temu ustrezno planiramo finančna sredstva tudi za izvršitev 
navedene Odločbe Ustavnega sodišča, ki vpliva tudi na pravice 
vojnih veteranov v skupni ocenjeni višini 325.000.000,00 SIT za 
leto 1997. 

6840 - Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN) 

Varstvo žrtev vojnega nasilja se zagotavlja na podlagi Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja 
(Ur. I. RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96). Ta postavka zajema finančna 
sredstva za financiranje pravice do doživljenske mesečne rente 
žrtvam vojnega nasilja. Krog upravičencev do mesečne rente bo 
postopno naraščal v letu 1997 in 1998 glede na izvajanje revizij 
odločb o priznanju pravice do rente na organu ll.stopnje. 

1. Število upravičencev do doživljenske mesečne rente . 
- ocenjujemo, da bo v letu 1997 izvršljivih odločb za izplačevanje 
pravice do doživljenske mesečne rente upravičencem skupaj 
15.000. 
2. Ocenjeno je, da se bo tekom leta 1997 opravilo v povprečju 
mesečno 900 revizij odločb za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja na organu ll.stopnje. 
3. Povprečni mesečni znesek doživljenske mesečne rente na 
upravičenca v višini 9.000,00 SIT. 
4. Predvideno skupno rast prejemkov letu 1997 za 9 %. 
5. V predlogu obsega sredstev so upoštevana tudi sredstva za 
izvršitev poračunov doživljenskih mesečnih rent upravičencev 
za nazaj - konkretno pri vsakemu upravičencu od prvega 
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja oz. mesečne rente - v večini primerov je to 
od 1.2.1996 dalje pa do meseca pričetka izplačevanja revizijsko 
potrjene odločbe. 
Razen tega so v predlogu finančnih sredstev za leto 1997 
vključena tudi predvidena sredstva za izvršitev trinajstih 
mesečnih izplačil iz enakih razlogov kot je navedeno v postavki 
sredstev za varstvo vojnih invalidov. 

7042 - Republiške priznavalnine 

Pravice iz naslova republiških priznavalnin se izvajajo na podlagi 
Zakona o republiških priznavalninah (Ur. I. RS, št. 27/71). Na 
podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92) pa imajo upravičenci, ki so 
prejemniki republiških priznavalnin pravico do zdravstvenega 
varstva, če niso zavarovani iz drugega naslova. Ta postavka 
torej zajema finančna sredstva za financiranje pravic iz naslova 
republiških priznavalnin ter zdravstvenega varstva določenim 
upravičencem. 

Ker na podlagi navedenega zakona o dodelitvi republiških 
priznavalnin upravičencem kakor tudi o usklajevanju vsakokrat 
odloča Komisija za kadrovske in administrativne zadeve Vlade 
Republike Slovenije (oziroma prej je to bil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije), se proračunska postavka s sredstvi za leto 1997 
in naprej prenesejo Kadrovski službi Vlade Republike 
Slovenije. 

7047 - Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI, VV, ŽVN 

Pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja se vojnim 
invalidom zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur. I. 
RS, št. 63/95), za vojne veterane na podlagi Zakona o vojnih 
veteranih (Ur. I. RS, št. 63/95) ter za žrtve vojnega nasilja na 
podlagi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. I. RS, št. 63/95, 8/96 
in 44/96). Natančnejše pogoje in trajanje zdravljenja in podobno 
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pa predpisuje podzakonski akt, to je Pravilnik o zdraviliškem in 
klimatskem zdravljenju vojnih invalidov (Ur. I. RS, št. 26/96). Krog 
upravičencev do pravice zdraviliško-klimatskega zdravljenja bo 
postopno naraščal glede na večanje števila upravičencev s 
priznanim statusom oziroma izpolnjevanju zakonskih pogojev do 
te pravice po Zakonu o vojnih veteranih in po Zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja ter Zakonu o vojnih invalidih. 

V preteklem obdobju je pravico do zdraviliško-klimatskega 
zdravljenja koristilo cca 15 % potencialnih upravičencev. V letu 
1996 se je ta odstotek znižal zaradi priprave podzakonskega 
akta - Pravilnika o zdraviliškem-klimatskem zdravljenju vojnih 
invalidov, ki določa natančnejše pogoje in trajanje zdravljenja in 
na katerega je bil vezan pričetek obravnavanja vlog upravičencev 
za zdraviliško-klimatsko zdravljenje v letu 1996. 

Za leto 1997 smo planirali sredstva za zdravljenje za cca 2700 
upravičencev glede na to, da se krog upravičencev do te pravice 
zvišuje vzporedno s priznanjem statusov žrtev vojnega nasilja in 
vojnih veteranov. 
Pri predlogu sredstev je upoštevana povprečna cena zdravljenja 
na dan v višini 10.000 SIT ter dolžina zdravljenja v trajanju 14 dni 
za vsakega upravičenca. 

7048 - Druge zakonske pravice VI, VV, ŽVN 

Pravno podlago za druge zakonske pravice, ki nimajo značaja 
rednih mesečnih prejemkov za vojne invalide, vojne veterane in 
žrtev vojnega nasilja je Zakon o vojnih invalidih (Ur. I. RS, št. 63/ 
95), Zakon o vojnih veteranih (Ur. I. RS, št. 63/95) ter Zakon o 
žrtvah vojnega nasilja (Ur. I. RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96). Te 
pravice so sledeče: zdravstveno varstvo, - obvezno in 
prostovoljno, funkcionalne oblike pomoči, letni prejemek, prevozni 
stroški, posmrtnine, povračilo stroškov za prevoz posmrtnih 
ostankov, pogrebnine itd. Ocenjujemo, da se bo krog upravičencev 
do pravice iz naslova takoimenovanega "prostovoljnega 
zavarovanja" (skupaj s povračili od uveljavitve "vojnih zakonov", 
to je od 1.2.1996 dalje) postopno zviševal glede na priznanje 
statusov oziroma izpolnjevanju zakonskih pogojev do 
posameznih pravic po Zakonu o vojnih veteranih, Zakonu o 
žrtvah vojnega nasilja ter Zakonu o vojnih invalidih. 

Pri planiranju sredstev za te namene smo upoštevali predvideno 
število upravičencev do posameznih pravic ter višin prispevkov 
za posamezne oblike zavarovanja, cen storitev za posamezne 
vrste pravic in podobno. 

Iz te postavke smo izločili stroške dela zdravniških komisij, 
stroške plačilnega prometa, bančnih provizij, različnih obrazcev, 
tiskovin in podobno. Istočasno smo za pokrivanje teh stroškov 
predlagali novo proračunsko postavko: 7870 Stroški izvajanja 
vojnih zakonov. 

Transferi - socialno varstvo 

7016 - Denarne pomoči - edini vir 

Pravna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. 
RS, št. 54/92). 

V letu 1996 je prejemalo denarno pomoč kot edini vir povprečno 
mesečno 1.494 upravičencev: 1.379 upravičencev je prejemalo 
le denarno pomoč kot edini vir, 115 upravičencev pa še dodatek 
za tujo pomoč v višini 30 % edinega vira. Število prejemnikov 
edinega vira se zmanjšuje, veča pa se število upravičencev, ki 
poleg edinega vira prejemajo tudi dodatek za tujo pomoč. Za 
izplačilo je bilo v letu 1996 porabljeno 371.192.892,00 SIT v 
izplačani povprečni višini 20.707,00 SIT. Za leto 1997 je planirano 
povprečno 1.420 prejemnikov edinega vira. Poleg samih denarnih 
pomoči je v planiranem znesku upoštevan tudi strošek poštnine 
za nakazila prejemnikom. 

7017 - Denarni dodatek 

Pravna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. 
RS, št. 54/92). 

Od 1.1.1996 do konca leta je prejemalo denarni dodatek 
povprečno mesečno 29.988 družin po zakonsko opredeljenih 
višinah. V povprečju je družina prejemala 18.999,00 SIT mesečno. 

Od meseca januarja 1996 do decembra se je število 
prejemnikov denarnega dodatka povečalo od 28.107 na 

34.289, kar pomeni 22%-no povečanje. 

Število prejemnikov se iz leta v leto povečuje in se mesečno 
spreminja, saj se pravica dodeljuje začasno (največ za dobo 6. 
mesecev). Dinamika izplačil je večja v zimskih mesecih in manjša 
čez poletje. Za leto 1997 je planirano povprečno 35.530 
prejemnikov denarnega dodatka, kar pomeni 18,5%-no 
povečanje števila prejemnikov denarnega dodatka v primerjavi 

z letom 1996. V planirani postavki so zajeta sredstva za izplačilo 
denarnih dodatkov, izjemnih enkratnih pomoči in PTT strošek za 
izplačila. 

19. avgust 1997 47 poročevalec, št. 42/1 



Graf: Povprečno število prejemnikov denarnega dodaika in povprečna višina na prejemnika od 
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■ ŠTEVILO PREJBV1NIKOV S POVPREČNA VIŠINA 

7018 - Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb 

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

V letu 1996 je prejemalo nadomestilo za invalidnost po zakonu 
povprečno 5.678 upravičencev: 5206 oseb je prejemalo 
nadomestilo za invalidnost, 470 oseb pa razliko do nadomestila. 
2160 oseb je poleg nadomestila prejemalo tudi dodatke za pomoč 
pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Od skupaj 5.678 
prejemnikov pravic po zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb je bilo lani 3527 invalidov I. stopnje, 883 
invalidov II. stopnje, 446 invalidov III. stopnje in 820 invalidov IV. 
stopnje. Invalidna oseba po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb je v letu 1996 prejela povprečno 
28.835,00 SIT. Višina pravic je po zakonu vezana na povprečno 

plačo v Republiki Sloveniji in sicer se meseca aprila vsako leto 
višina pravic uskladi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji, 
doseženi v preteklem letu. 

7320 - Varstvo družin vojakov 

Pravna podlaga je Zakon o varstvu družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi (Ur. I. SRS, št. 8/78). 

S sredstvi je po zakonu o varstvu družinskih članov oseb v 
obvezni vojaški službi družinam zagotovljena finančna podpora 
za čas obvezne vojaške službe. 

8503 - Zdravstevno zavarovanje prejemnikov edinega vira 

Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92). 

Povečanje sredstev na tej postavki je izključna posledica 
povečanja pavšalnega prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 

Planirana sredstva zagotavljajo plačilo zdravstvenega 

zavarovanja za prejemnike denarne pomoči kot edinega vira, 
kakor tudi za tiste občane, ki sicer bivajo v socialnih zavodih, pa 
jim oskrbne stroške plačuje socialno varstvo (upravičenci do 
edinega vira, če bi bivali doma) in niso iz drugega naslova 
zdravstveno zavarovani (17. točka 15. člena). Prispevek za 
obvezno zdravstveno zavarovanje se plačuje v pavšalnem 
znesku, katerega višino sprejme skupščina Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in znaša od 1.1.1997 dalje 
2.450,00 SIT mesečno na zavarovanca in je za 14% višji kot v 
letu 1996. 

8504 - Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno 
prizadetih oseb 

Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92). 

Poleg same pravice iz naslova zakona o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb je država po zakonu o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna 
zagotoviti tudi plačilo zdravstvenega zavarovanja tistim 
prejemnikom, ki iz drugega naslova niso zavarovani (16. točka 
15. člena). Višina prispevka je določena v 11. členu zakona o 
prispevkih za socialno varnost (Ur. I. RS, št. 5/96). 

Transferi - štipendije 

7054 - Republiške štipendije 

Republiški zavod za zaposlovanje bo v skladu z določili Zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in 
Pravilnika o štipendiranju zagotavljal republiške štipendije in 
štipendije za nadarjene. Za šolsko leto 1997/98 bodo določila 
Pravilnika korigirana in bodo poleg drugih sprememb vključevala 
tudi kriterije za pridobitev republiške štipendije za izredne študente. 
Na osnovi sedanjih veljavnih pravil in vključitve štipendij za izredne 
študente ocenjujemo, da bo republiško štipendijo in štipendijo za 
nadarjene prejemalo v naslednjem šolskem letu okrog 58.000 
dijakov in študentov (predviden porast štipendistov zaradi 
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vključitve izrednih študentov je med 3.000 in 3.500 za obdobje 
zadnjega tromesečja 1997). 

Transferi - ostalo 

5629 - Subvencioniranje študentske prehrane 

Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja na osnovi 
Uredbe o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. I. RS, št. 24/ 
96). Država subvencionira 60% povprečne cene študentskega 
kosila na osnovi cene le-tega za predpretekli mesec, valorizirane 
z rastjo drobno-prodajnih cen. Ocenjujemo, da bo število 
subvencioniranih kosil podobno kot v preteklem letu, to je okrog 
3,5 milijona kosil. 

Transferi - Jamstveni sklad 

Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije je bil sprejet v 
mesecu aprilu tega leta. Izvajanje programa sklada se bo 
predvidoma pričelo z mesecem septembrom, tako da so 
predvidena programska sredstva sorazmerno nizka. Z izvajanjem 
zakona se upravičencem, v skladu z zakonom, zagotavlja 
izplačilo: 
- neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred 
datumom prenetianja delovnega razmerja, 
- neizplačanih nadomestil plače za plačane odsotnosti z dela v 
obdobju treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja, 
- nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do 
katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu in 
- odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce 
določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja. 

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 

Dotacije javnim zavodom in ustanovam 

6841 - Krizni centri 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

V letu 1995 je začel delovati prvi Krizni center v Republiki Sloveniji, 
ki je namenjen mladim v različnih oblikah stresnih situacij. V letu 
1996 je bilo za delovanje kriznega centra v proračunu zagotovljeno 
11 mio SIT, kar pa ni zadostovalo za nemoteno delovanje centra. 

Na področju širitve mreže kriznih centrov v Sloveniji je v rednem 
programu PHARE sprejet mednarodni projekt z naslovom Ex- 
pansion of crisis centres for young people in Republic of 
Slovenia. V ta projekt se želijo vključiti v regiji Maribor in Celje, 
Slovenj Gradec, Nova Gorica (projekt Čepovan), za kar že 
obstajajo pisni predlogi. 

V okviru tega projekta bo izdelana mreža kriznih centrov, v katerem 
bo izdelana evalvacija storitev in celotne dejavnosti ter na podlagi 
mednarodnih izkušenj postavljena metodologija dela v takih centrih 
in mreža izvajalcev. 

6842 - Zavetišča za ženske in otroke - žrtve nasilja 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

V Sloveniji začenjata z delom dve zavetišči, in sicer v Ljubljani in 
v Mariboru. Osnovni namen in cilj zavetišč je, ponuditi začasno 
zatočišče in zaščito ženam in materam z otroki, žrtvam nasilja. V 
zatočišče bodo sprejemali 24 ur dnevno, bivanje tam pa je le 
začasno. 

Zavetišče v Mariboru, ki deluje v okviru javnega zavoda, je pričelo 
z delovanjem proti koncu leta 1996, in zanj se zagotavljajo 
sredstva na tej postavki. Dejavnost zavetišča v Ljubljani izvajajo 
nevladne organizacije, zato so sredstva zanj zagotovljena na 
postavki, ki je namenjena sofinanciranju programov nevladnega 
sektorja. 

7089 - Sofinanciranje tiska 

Sredstva so planirana za sofinanciranje mladinskega tiska in sicer 
revije Otrok in družina v realno enakem obsegu kot v letu 1996 
ter za sofinanciranje drugih priročnikov s področja dela 
ministrstva. 

7091 - Zveza prijateljev mladine Slovenije 

Za Zvezo prijateljev mladine Slovenije so planirana sredstva za 
zagotavljanje uresničevanja programov Zveze družin in Komisije 
za otrokove pravice v realno enakem obsegu sredstev kot v 
letu 1996. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za sofinanciranje 
otroškega telefona. 

8505 - Materinski domovi 

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju fiksnih stroškov 
delovanja Materinskega doma v Ljubljani (plače s prispevki 
delodajalca za zaposlene, materialne stroške in amortizacijo). 
Prav tako je začel z delom tudi Materinski dom v Novem mestu, 
za katerega mora država ravno tako zagotoviti pokrivanje fiksnih 
stroškov poslovanja. 

Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam 

1276 - Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji 

V 39 varstveno delovnih centrih je bilo koncem leta 1996 
zaposlenih 270 delavcev, ki so izvajali socialnovarstvene storitve 
za 1.550 varovancev. 

Z zaključitvijo določenih investicijskih del smo pridobili nove 
kapacitete, ki omogočajo vključitev 180 novih varovancev, kar 
pogojuje 20 nujnih dodatnih zaposlitev v letu 1997. 

S povečano zaposlenostjo se povečuje tudi masa sredstev za 
plače, katera pa je posledično večja tudi zaradi kritja obveznosti 
s spremembo določitve dodatka za stalno in neposredno delo z 
duševno in telesno prizadetimi, vrednotenja deleža ravnateljev 
javnih izobraževalnih zavodov, ki opravljajo vodstvena dela tudi 
za enote VDC, ter napredovanja delavcev v skladu z določili 
Pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih na področju 
socialnega varstva (Ur. I. RS, št. 41/94). 

1279 - Institut - SVC 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91, 8/96), 7. 
člena zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 52/92, 42/94 - 
Odločba Ustavnega sodišča) je Vlada Republike Slovenije 
30.8.1996 sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut 
Republike Slovenije za socialno varstvo - IRSSV. 

Inštitut pričenja z rednim delovanjem v drugi polovici leta 1997. 
Sredstva v prvem polletju so namenjena zagonskim stroškom in 
pokrivanju materialnih stroškov, v drugem polletju pa izvajanju 
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programa, ki ga bo inštitut sprejel v soglasju z ustanoviteljem. 

1283 - Dejavnost centrov za socialno delo 

Pri planiranju sredstev za plače centrov za socialno delo je 
upoštevano število zaposlenih delavcev, povečani količniki iz 
naslova napredovanja v letu 1997, povečanje količnikov iz naslova 
delovne dobe, 3%-no stimulacija za uspešnost ter povprečna 
višina izhodiščne plače za posamezno leto. Skladno z restriktivnim 
planiranjem stroškov ni predvidenega novega zaposlovanja, 
razen že odobrenega zaposlovanja pripravnikov. 
Planirana sredstva na postavki zajemajo tudi povračilo stroškov 
delavcem za prevoz, prehrano, potne stroške, regres za letni 
dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvah in 
solidarnostne pomoči. Predviden je porast izplačil solidarnostnih 
pomoči in odpravnin ob upokojitvah (gre za dosledno izvajanje 
določil 101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije), kar povečuje planirana sredstva 
glede na izhodišča MF. 

Planirana sredstva zagotavljajo tudi plačilo prispevkov delodajalca 
v zakonsko opredeljeni višini - 19,9 % in materialnih in drugih 
stroškov. Materialni stroški in amortizacija so planirani v 
strukturnem deležu - 22,7 % skupnih stroškov centrov za socialno 
delo. 

1284 - Socialna zbornica 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Socialna zbornica po zakonu o socialnem varstvu načrtuje in 
organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev in sodelavcev, spremlja pripravništvo in 
nadzoruje izvajanje pripravništva, rešuje ugovore iz 94. člena 
zakona zoper opravljene socialno varstvene storitve zasebnika. 
Naštete naloge po 78. členu zakona financira republiški proračun. 
Obseg nalog je vsako leto opredeljen z letno pogodbo. 

1285 - Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Sredstva so namenjena strokovnemu usposabljanju s področja 
socialnega varstva, ki ga v skladu s pravilnikom o izobraževanju 
in strokovnem usposabljanju delavcev na področju socialnega 
yarstva izvaja Socialna zbornica Slovenije. Višina sredstev je 
opredeljena na podlagi letnega načrta Socialne zbornice Slovenije: 
20 % sredstev je namenjenih za strokovno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih na področju socialnega varstva, ki jih 
ne pokriva Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev 
(laični delavci v socialno varstvenih zavodih). 

1286 - Strokovni nadzor 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Strokovni in upravni nadzor (102. člen) organizira in opravlja 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. V letu 1996 je zaradi 
spremembe pravilnika, ki ureja plačilo za delo strokovnih komisij, 
bilo opravljenih manj strokovnih nadzorov kot bi bilo to potrebno. 
Strokovni nadzor se je redno izvajal le v drugi polovici leta 1996. 
Glede na dosedanje potrebe in zmožnosti je v letu 1997 planirano 
redno opravljanje strokovnega in upravnega nadzora v socialno 
varstvenih zavodih in pri zasebnikih tekom celega leta, zato glede 
na lanskoletno nizko porabo prihaja do povečanega indeksa 
planiranih sredstev. 

2196 - Razvoj zaposlitvenih projektov za težje zaposljive 
invalide in razvoj mreže usposabljanja za invalide 

Sredstva na postavki so namenjena financiranju projektov in 
razvoju mreže v Sloveniji za težje zaposljive invalide in njihovo 
usposabljanje. 

2197 - Računalniška podpora za potrebe invalidov 

Planirana sredstva bodo namenjena plačilu dostopa in uporabe 
Interneta invalidom preko Akademske in raziskovalne mreže v 
Sloveniji. 

2198 - Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov 
socialnega varstva in družinskih prejemkov 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in razvoj računalniškega 
programa za socialno varstvo in sicer v vseh 62 centrih za socialno 
delo in za razvoj ter dopolnjevanje in vzdrževanje informacijskega 
sistema za izvajanje Zakona o družinskih prejemkih. 

2445 - Intervencije in izveninstitucionalne oblike varstva 

Za obstoječo postavko 2445 - Intervencije in izveninstitucionalne 
oblike varstva sredstev za leto 1997 nismo planirali, ker se 
postavka prenaša iz ekonomskega namena 53 - Plačila storitev 
javnim zavodom in ustanovam v ekonomski namen 13 - Investicije 
in investicijsko vzdrževanje in je v ekonomskem namenu 205 - 
investicijsko vzdrževanje - javni zavodi in ustanove odprta nova 
postavka 7881 -Intervencije socialnega varstva (prenos 
dosedanje postavke), na kateri so planirana sredstva v višini 
100.000 tisoč SIT. 

4430 - Uresničevanje resolucije o družinski politiki 

Sredstva so namenjena za izvajaje programov za družine, 
predvidenih v Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politike 
v R Sloveniji (Ur. I. RS, št.40/93). To so programi ustvarjanja 
družinam prijaznega okolja (telefoni za mlade - SOS, TOM itd.), 
sofinanciranje izdaje priročnikov, pristopi v stavbe za otroške 
vozičke, razvoj in izvajanje zunajšolskih vzgojnoizobraževalnih 
programov, varnost za otroke v prometu, na zelenicah in v naravi, 
družini prijazni programi medijev, priprava na življenje v dvoje in 
starševstvo, strokovna podpora preventivnim posvetovalnim 
programom za otroke, mladostnike, starše. Predvidene so akcije 
v sredstvih obveščanja, podpora obstoječim nevladnim 
organizacijam s tako dejavnostjo in vzpodbujanje nastajanja novih 
nevladnih organizacij, ki bi po možnosti brez državnega 
sofinanciranja, ali ob minimalnem sofinanciranju, trajno izvajale 
določene programe. 

4432 - Republiški zavod za zaposlovanje 

Ob predvideni kadrovski sestavi 810 zaposlenih v Republiškem 
zavodu za zaposlovanje so planirana sredstva na novi postavki 
za plače zaposlenih za leto 1997. 

V planiranih sredstvih so upoštevana povračila stroškov prevoza 
na delo, povračila stroškov za ločeno življenje, stroškov prehrane 
zaposlenih, sredstva za letni regres. 

Planirana sredstva zagotavljajo plačilo prispevkov delodajalca v 
zakonsko opredeljeni višini - 19,9%. 

Za materialne stroške in amortizacijo so planirana sredstva za 
poravnavo nastalih stroškov strokovne in podporne dejavnosti 
zavoda ob izvajanju programov: stroški računalniške podpore, 
PTT storitev, najemnine poslovnih prostorov. Stroški amortizacije 
so planirani po predračunu amortizacije po predpisanih minimalnih 
stopnjah. 
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7019 - Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in 
rejnikov 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

V Republiki Sloveniji je 140 rejnic in rejnikov, ki opravljajo rejništvo 
kot samostojen poklic. Za plačilo njihovega zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja je potrebno v proračunu zagotoviti 
sredstva, katerih višina je odvisna od veljavnih prispevnih stopenj 
po zakonu o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. I. RS, št. 48/90) in 
pokojninske osnove. 

Obveznost plačila prispevkov rejnic in rejnikov za zdravstveno 
zavarovanje ureja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93). 

7057 - Rejnine 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

V Sloveniji je bilo v letu 1996 povprečno 1560 rejencev v rejniških 
družinah. 

Struktura otrok v rejništvu po starosti na dan 1.3.1997 je naslednja: 
- do 12 mesecev starosti 14 otrok 
- od enega do sedmih let starosti 218 otrok 
- od sedem do štirinajst let starosti 698 otrok 
- nad 14 let starosti 630 otrok 

Za rejnike je po samoupravnem sporazumu o skupnih osnovah 
in merilih za določanje rejnine in o plačevanju rejnine (Ur. I. SRS, 
št. 22/86) potrebno zagotoviti sredstva za povračilo materialnih 
stroškov rejencev in tudi za plačilo dela rejnic oziroma rejnikov. 
Po zakonu o izvrševanju proračuna se rejnine usklajujejo z 
zajamčeno plačo v Sloveniji. Za leto 1997 planiramo 1547 rejencev. 

7094 - Institucionalno varstvo v zavodih 

V letu 1996 je 486 zaposlenih v zavodih za usposabljanje opravljalo 
socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva za 603 
varovance-otroke in mladostnike na usposabljanju (16. člen 
Zakona o socialnem varstvu). 

V planiranih sredstvih na postavki so zajeta sredstva za izplačilo 
povračilo stroškov prehrane zaposlenih, prevoza na delo, 
solidarnostnih pomoči, jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvah 
in sredstva za regres za letni dopust. 

Glede na trenutno veljavno zakonodajo so za leto 1997 planirana 
sredstva po obstoječi stopnji prispevkov delodajalca in davka na 
plače. 

Z dokončanjem investicijskih del - adaptacija podstrešja v Domu 
Matevža Langusa v Radovljici, adaptacija Otroškega doma 
Maribor kot enote Zavoda za usposabljanje v Dornavi, dokončanje 
del v Centru za usposabljanje in varstvo Črna na Koroškem ter 
ureditev prostorov v Ljubljani za potrebe dnevnega varstva Cen- 
tra Dolfke Boštjančič, Draga pri Igu, se bodo povečali materialni 
stroški s sprejemom 34 novih varovancev in 13 novimi zaposlenimi 
kot tudi amortizacijska sredstva. Na ta način se bo povečal obseg 
materialnih stroškov in amortizacije v primerjavi z letom 1996 za 
27 %. 

7140 - Stroški izvajanja zakona o družinskih prejemkih 

Pravna podlaga: 

- Zakon o družinskih prejemkih (Ur. I. RS, št. 65/93, 71/94, 73/95). 

Postavka vključuje naslednje stroške: 

1. Stroški za delo zdravniških komisij, ki izdajajo mnenja v zvezi 
z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka: 
- za leto 1997 ocenjujemo sredstva v višini 17 mio SIT; 
- ocenjujemo, da bodo komisije v letu 1997 izdale vsa mnenja iz 
leta 1996, ker se je pravica do dodatka za nego otroka uveljavila 
s 1.5.1996. 
2. Stroški PTT - mesečno pošiljanje izplačilnih listkov porodnicam 
3. Stroški vzdrževanja informacijskega sistema za izvajanje 
zakona o družinskih prejemkih in izvajanje centralne obdelave: 
- vzdrževanje programov in izvajanje obdelave za vse družinske 
prejemke - zbiranje in kontrola podatkov posredovanih s strani 
CSD, prenos le teh v podatkovno bazo na računalniku IBM CVI, 
obdelava na IBM, priprava disket in magnetnih trakov ter vseh 
seznamov, potrebnih za izvedbo izplačila in priprava statistik za 
potrebe ministrstva, obdelava vračil na žiro račun ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve za vse prejemke 
4. Stroški storitve izvajalcu za embaliranje in distribucijo zavitkov 
za opremo novorojenca: 
- stroški storitve se plačujejo iz te postavke za zavitke izdane po 
30.9.1996 (določeno v pogodbi z izvajalcem), prej je bila storitev 
vključena v socialne transfere 

5. Stroški plačila zdravniških komisij Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, ki na osnovi Pravilnika o izvajanju dopusta 
za nego in varstvo otroka (Ur. I. RS, št. 2/97) izdajajo mnenja v 
zvezi z daljšim dopustom za nego in varstvo otroka: 
- s pogodbo smo prevzeli obvezo, da v proračunu za leto 1997 
zagotovimo sredstva v višini 47,5 mio SIT (od tega 39 mio SIT za 
plačilo za izdana mnenja v letih 1993,1994,1995, 1996 in 8,5 mio 
za leto 1997). 

6. Ostali stroški (izdelava in tiskanje obrazcev, stroški spremljanja 
kakovosti zavitka, dodatne obdelave podatkov za potrebe 
ministrstva,...). 

Stroške pod zaporedno številko 1 smo planirali na osnovi 
opravljenega dela zdravniških komisij, stroške pod zaporedno 
številko 5 pa na podlagi pogodbe in plačila že opravljenega dela 
komisij. 

Poleg zgoraj navedenih stroškov nastajajo tudi stroški, ki jih imajo 
centri za socialno delo v zvezi s preverjanjem pravice do otroških 
dodatkov s 1. majem vsako leto. V letu 1996 smo zagotovili plačilo 
teh dodatnih stroškov na podlagi pogodb s centri za socialno 
delo, ker so se z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Zakona o 
družinskih prejemkih prvič pojavili v letu 1996. V stroških smo 
upoštevali naslednje kriterije: 

- pošiljanje 250.000 odločb s povratnico, 
- plačilo nabave 250.000 kuvert s povratnico za pošiljanje odločb, 
- plačilo nabave neskončnega papirja za tiskanje odločb, 
- plačilo nabave trakov za tiskalnik za tiskanje odločb. 

Planirani stroški zagotavljajo centrom za socialno delo, da po 
zakonu vročijo odločbe osebno, to pomeni pošiljanje odločb po 
pošti s povratnico. 

7147 - Interventne službe CSD 

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Organizacija interventnih služb je izvedena zaradi potrebe po 
intervencah kakor tudi Navodila o ravnanju z mladoletnim 
begavcem (Ur. I. SRS, št. 12/79). 
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Sredstva so namenjena za izvajanje programa regijskih 
interventnih služb, ki se ukvarjajo s problematiko hitrega ukrepanja 
in namestitve begavcev, trpinčenih, zlorabljenih oziroma mladih v 
stiski, ki potrebujejo takojšnjo namestitev in obravnavo. V Sloveniji 
deluje enajst regijskih interventnih služb, kaže pa se potreba po 
dveh dodatnih regijskih interventnih službah, tako da bi pokrili 
področje celotne države. 
Sredstva so namenjena najemu prostorov za delovanje 
interventnih centrov in zagotavljanju 24-urne dežurne socialne 
službe v posamezni regiji za interventne primere. 

Pri določanju višine potrebnih sredstev za financiranje dežurstva 
smo izhajali iz dogovorjenega količnika 3,13. Za zagotavljanje 
plačila efektivnih ur oz. priznavanje materialnih stroškov 
interventnih služb planiramo sredstva v višini 15% od določenih 
sredstev za plače dežurne službe. 

7148 - Prevozi slepih 

Pravna podlaga je Samoupravni sporazum o pravici slepih in 
njihovih spremljevalcev do znižane oziroma brezplačne vozovnice 
v notranjem potniškem prometu (Ur. I. SRS, št. 4/84). 

V Sloveniji je okoli 5000 slepih in slabovidnih oseb, ki jim je po 
Samoupravnem sporazumu o pravici slepih in njihovih 
spremljevalcev do znižane oziroma brazplačne vozovnice v 
notranjem potniškem prometu priznana pravica do znižane 
vozovnice v notranjem potniškem prometu. 

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

7149 - Oskrba oseb neznanega bivališča 

Pravna podlaga je zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

V Sloveniji je 6 oseb neznanega bivališča, ki so nameščeni v 
socialno varstvenih zavodih v Sloveniji. Stroške njihovega bivanja 
in oskrbe v Zavodu Hrastovec in Domu Poljčane krije ministrstvo. 

7171 - Raziskave, razvoj 

Osrednja pozornost ministrstva bo v letu 1997 namenjena 
sofinanciranju razvoja in implementacije strateških projektov s 
področja zaposlovanja, poklicnega usposabljanja, delovnih 
razmerij, družine, socialnega varstva in borcev. V letu 1997 bo to 
predvsem priprava nacionalne strategije razvoja zaposlovanja, 
nacionalne strategije izobraževanja odraslih, nacionalne strategije 
usposabljanja in zaposlovanja invalidov, evalvacij obstoječih 
programov in razvoja novih pristopov na področju aktivne politike 
zaposlovanja, priprava strokovnih izhodišč za pripravo nove 
zakonodaje na področju zaposlovanja in zagotavljanja socialne 
varnosti v času brezposelnosti, položaja in dela študentov, 
usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter zaposlovanja tujcev. 
Cilj vseh razvojno raziskovalnih projektov bo izboljšanje 
učinkovitosti politike reguliranja trga delovne sile. 

7172 - Mednarodno sodelovanje 

Sredstva so namenjena za plačilo prispevka Republike Slovenije 
za članstvo v Mednarodni organizaciji dela ter za sodelovanje z 
drugimi mednarodnimi organizacijami. 

7870 - Stroški izvajanja vojnih zakonov 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih, Zakona o vojnih veteranih in 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja se bodo v okviru te postavke 

financirali stroški, ki so potrebni za izvajanje zakonov. Ti so 
sledeči: stroški dela zdravniških komisij, stroški plačilnega 
prometa, bančnih provizij, PTT stroškov , stroški najemnin za 
seje zdravniških komisij, stroški za izvajanje del na področju 
varstva VI, VV in ŽVN v zamejstvu, različnih obrazcev, tiskovin in 
podobno. 

8663 - Sofinanciranje institucij in programov izobraževanja 
odraslih 

Ministrstvo je po zakonih o poklicnem izobraževanju in Zakonu o 
izobraževanju odraslih skupno s socialnimi partnerji zadolženo 
za razvoj nomenklature poklicev, ki predstavljajo osnovo za 
načrtovanje poklicnoizobraževalnih programov skupno s šolstvom 
pa tudi za oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih 
ter razvoj modernih programov in institucij izobraževanja odraslih. 
Poleg tega mora razviti tudi certifikatni sistem izobraževanja, kot 
dopolnilo klasičnemu sistemu poklicnega izobraževanja. 
Navedene naloge, ki so nove, a izjemno pomembne, bo izvajalo 
v sodelovanju z Andragoškim centrom RS, Centrom RS za 
poklicno izobraževanje ter mrežo regionalnih centrov za razvoj 
kadrov. Prvenstvene naloge v letih 1997 in 98 bodo naslednje: 
izdelava nomenklature poklicev za 56 poklicnih oz. strokovnih 
nazivov ter 20 za mojstre, poslovodje in obratovodje, razvoj 
informacijskega sistema za potrebe poklicnega izobraževanja, 
razvoj specialnih programov za osebe s posebnimi potrebami, 
certifikatni sistem, programi poklicnega usposabljanja prekvali- 
fikacije, specializacije, vzpostavitev sodelovanja z evropskim 
programom Leonardo, sofinanciranje, nacionalnega observatorija 
za poklicno izobraževanje, ki nastaja v povezavi z European 
training Foundation, razvoj mreže regijskih; centrov za razvoj 
človeških virov, ki se bodo sistematično ukvarjali z razvojem 
vseh aktivnosti in oblik pomoči posameznikom pri načrtovanju 
osebne kariere, podjetjem in lokalnim skupnostim pa bodo 
zagotavljali pomoč pri ustreznem razvoju kadrov, kot ključnem 
dejavniku uspeha. Naloga bo potekala v sodelovanju z 
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti. 

Ministrstvo mora predvsem poskrbeti za sistemske možnosti 
razvoja in delovanja izobraževanja odraslih. Zato bodo temeljne 
naloge na tem področju naslednje: skupaj z Ministrstvom za 
šolstvo in šport določitev nacionalne politike in sprejem 
nacionalnega programa izobraževanja odraslih, zagotavljanje 
normativnih podlag za financiranje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, spodbujanje razvoja nacionalno pomembnih 
izobraževalnih programov za odrasle, zagotavljanje delovanja 
institucij za proučevanje in razvoj poklicnega izobraževanja 
odraslih, uzakonitev finančnih vspodbud za večjo pripravljenost 
delodajalcev in posameznikov za vlaganje v izobraževanje, 
spodbujanje razvoja programov, oblik in metod v poklicnem 
izobraževanju odraslih, programov poklicnega izobraževanja 
odraslih za pridobitev temeljnega poklica (za zaposlene in 
brezposelne), programov izpopolnjevanja in prekvalifikacij. 

2607 - Stroški izvajanja zakona o jamstvenem skladu 

S postavko se zagotavljajo sredstva za realizacijo programa 
Jamstvenega sklada na podlagi določb sprejetega zakona. Vse 
operativne in tehnične naloge za sklad izvaja Republiški zavod 
za zaposlovanje, s sredstvi na tej postavki se krijejo materialni 
stroški, stroški računalniške podpore in drugi stroški. 

2608 - Eksperimentalni in razvojni programi socialnega 
varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja 

V predlagani novi postavki združujemo dosedanje postavke 1280 
- Preventivni programi, 6844 - Izveninstitucionalne pomoči starim 
in invalidnim osebam in 8506 - Izgradnja neprofitnega sektorja. 
Planirana sredstva na postavki bodo v letu 1997 zagotavljala 
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sredstva za : 
- sofinanciranje eksperimentalnih in razvojnih programov 
socialnega varstva, to je tistih programov, pri katerih izvajalci 
uvajajo nove oblike dela na področju preprečevanja socialnih 
stisk posameznikov in skupin prebivalstva ter nuđenja pomoči 
uporabnikom storitev socialnega varstva z namenom, da se 
poveča dostopnost do storitev, vpliv uporabnikov pri izvajanju 
storitev in posledično zmanjša stigmatizacija uporabnikov; 
- sofinanciranje programov nevladnega sektorja, predvsem 
nevladnega neprofitnega sektorja z namenom pularizacije 
izvajalcev storitev socialnega varstva. 

2609 - Socialna rehabilitacija zasvojenih 

V novo postavko z istim nazivom združujemo dosedanji postavki 
6184 - Socialna rehabilitacija zasvojenih in 8507 - Razvoj 
terapevtskih skupin na področju zasvojenosti. Sredstva so 
planirana za sofinanciranje programov pomoči zasvojenim s 
prepovedanimi drogami in alkoholom ter njihovim družinam. 
MDDSZ bo sofinanciralo predvsem abstinenčne terapevtske 
programe, dnevne centre, sprejemne centre ter programe skupin 
samopomoči. Prav tako pa bo sofinanciralo tudi programe 
terenskega dela z zasvojenimi. 

2610 - Koncesije na področju socialnega varstva 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Zakon o socialnem varstvu iz leta 1992 je zavezal državo, da v 
roku dveh let po uveljavitvi zakona razpiše javni natečaj za 
podelitev koncesij za tiste storitve javne službe, ki jih zagotavlja 
država. Doslej za te namene niso bila zagotovljena posebna 
sredstva in ni bila podeljena še nobena koncesija. V letu 1997 
bosta pripravljena programa zagotavljanja mrež javne službe 
varstva starih in varstveno delovnih centrov, ki bosta podlaga za 
načrtno dograjevanje potrebnih kapacitet in za dopolnitev 
dejavnosti. Del dejavnosti v okviru mreže javne službe bo mogoče 
zagotavljati preko koncesij, ki naj bi jih pridobili (nejavni) zavodi, 
zasebniki in drugi nosilci nevladnega sektorja. Ker gre za nujne, a 
načrtovane širitve mreže javne službe v skladu s predlogom 
nacionalnega programa, ne bo mogoče zagotoviti sredstev za 
sicer redno dejavnost s prestrukturiranjem sredstev, ampak z 
dodatnimi namenskimi sredstvi v predlagani višini. 

2611 - Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava 
podatkov po vojnih zakonih 

V okviru te postavke se bodo financirali stroški vzdrževanja 
informacijakega sistema pri organih za varstvo vojnih invalidov in 
vojnih veteranov pri upravnih enotah v Republiki Sloveniji in 
obdelava podatkov za izvajanje pravic - to je centralnega 
izplačevanja denarnih prejemkov upravičencem s področja 
Zakona o vojnih invalidih, Zakona o vojnih veteranih in Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja (Ur. I. RS, št. 63/95, 8/96 in 44/96). Plačila 
navedenih stroškov se bodo izvajala pogodbenemu izvajalcu 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki bo izvrševal ta 
dela in naloge na podlagi pogodbenega razmerja. 

2623 - Stroški izvajanja študentske prehrane 

Stroške izvajanja študentske prehrane je ministrstvo v letu 1996 
krilo iz postavke 3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
v skupini ekonomskega namena 21 Materialni stroški - državni 
organi. Ker gre za stroške, ki nastajajo ob realizaciji proračunske 
postavke 5629 Subvencioniranje študentske prehrane v 
ekonomskem namenu 46 Transferi-ostalo, predlagamo novo 
postavko, iz katere se bodo krili navedeni stroški. 

2624 - Izvajanje in nadzor aktivne politike zaposlovanja 

Dosedanje stroške izvajanja in nadzora aktivne politike 
zaposlovanja je ministrstvo krilo iz proračunske postavke 8665 
Tehnična izvedba IPP v skupini 9 Subvencije, za katere 
predlagamo, da se črta, vsebino postavke pa prenašamo v 
skupino 5 Plačila storitev javnim zavodom in ustanovam. Sredstva 
so planirana za pokrivanje stroškov, ki nastajajo ob izvedbi in 
nadzoru aktivne politike zaposlovanja v zvezi z realizacijo postavk 
iz ekonomskega namena subvencije. 

Subvencije 

Subvencije - ostale 

2199 - Sofinanciranje regijskih projektov in razvoja delovnih 
mest 

Regijski pristop pomeni spodbujanje razvoja in aplikacije 
drugačnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki bodo temeljili 
na iniciativah lokalnih oz. regionalnih razvojnih partnerstev. Projekt 
vzpostavljanja razvojnih partnerstev na različnih nivojih, v 
sodelovanju z MGD in v skladu s sklepi vlade iz leta 1996 uspešno 
poteka. V letu 1997 načrtujemo podporo 45 projektom lokalnih oz. 
regijskim zaposlitvenim iniciativam, ki jih bodo prijavili lokalni 
razvojni partnerji izbrani na javnem razpisu v letu 1996. Postavka 
je nadalje namenjena zagotavljanju višjih subvencij za zaposlitev 
in samozaposlitve v regijah z nadpovprečno stopnjo brezposel- 
nosti in z zelo težavnim gospodarskim položajem. V letu 1997 
načrtujemo dodatne stimulacije oz. sredstva za 2.000 udeležencev. 
Ukrepi se bodo izvajali predvsem v sodelovanju z lokalnimi 
razvojnimi koalicijami in bodo usmerjeni na pospeševanje 
usposabljanja, izobraževanja (denarna pomoč v času 
izobraževanja), subvencioniranje novih delovnih mest, 
pospeševanje nastajanja kooperantov, stimuliranje samozapos- 
litev z zagotavljanjem višjih subvencij, kritje celotnih stroškov 
javnih del, ki lahko prispevajo k razvoju lokalne skupnosti ipd. 

4438 - Prispevki delodajalcev za novozaposlene 

Program je namenjen pospeševanju zaposlovanja iskalcev prve 
zaposlitve in tistim brezposelnim, ki niso v 2 letih uspeli najti 
zaposlitve. Ocenjujemo, da se bo s pomočjo tega ukrepa, 
povračilo prispevkov delodajalca za dobo enega leta, zaposlilo 
1.600 brezposelnih. Program se bo izvedel v podobnem obsegu 
kot leta 1996. 

6530 - Presežki v državnih podjetjih 

Doslej so bila sredstva namenjena večinoma za zagotavljanje 
pravic trajnopresežnih delavcev v državnih podjetjih (nadomestilo 
OD v času 6 mesečnega odpovednega roka, prezaposlitve, 
samozaposlitve, odpravnine), v letu 1997 bomo sofinancirali 
predvsem izvajanje aktivnih oblik, ki bodo trajno presežnim 
delavcem omogočile prezaposlitev oz. preusposobitev za druga 
dela. V ta namen bodo tako za področje železarn, kot železnic 
sprejeti novi programi razreševanja trajno presežnih delavcev. 

7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev 

Programi usposabljanja, izobraževanja, dokvalifikacij, prekvali- 
fikacij, psihosocialne rehabilitacije in učenja veščin za nastopanje 
na trgu delovne sile so najpomembnejši del programov aktivne 
politike zaposlovanja, s katerimi država skrbi za usklajevanje 
med ponudbo in povpraševanjem. Zaradi zelo neugodne strukture 
brezposelnih (nizka izobrazbena struktura, več kot ena tretjina 
starejših od 40 let, več kot polovica dolgotrajno brezposelnih) in 
potreb delodajalcev po delavcih s sodobnimi znanji, je nujnost, 
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vključevanje brezposelnih v te programe pa vse večja. V letu 
1997 načrtujemo vključitev več kot 21.500 brezposelnih v tovrstne 
programe, kar predstavlja dobrih 18% več vključitev kot v letu 
1996. 

V programe usposabljanja z delovnim razmerjem bomo vključili 
3.000 brezposelnih oseb z namenom, da delodajalcu zagotovimo 
usposobljen kader. V programe usposabljanja in izobraževanja, 
kamor spadajo vsi programi, ki so namenjani pridobitvi specifičnih 
manjkajočih znanj za suvereno nastopanje na trgu delovne sile, 
bomo vključili 9.500 brezposelnih oseb. Programi pomoči pri 
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve so namenjeni tistim 
brezposelnim osebam, katerih sposobnosti, znanja in veščine 
ustrezajo potrebam na trgu, potrebujejo pa motivacijo animacijo 
in pomoč pri iskanju zaposlitve. V programe bomo vključili 9.000 
brezposelnih oseb. 

S povečanim vključevanjem prejemnikov denarnih nadomestil, 
denarne pomoči in denarnih dodatkov bomo povečali aktivnost 
brezposelnih in hitreje zagotavljali kader z ustreznimi znanji, ki jih 
iščejo delodajalci. 

7024 - Pospeševanje novega zaposlovanja 

V tej postavki so zajete obveznosti do sofinanciranja plač 
pripravnikom, ki več kot eno leto niso uspeli najti zaposlitve brez 
subvencije. Program v taki obliki se zaključuje in je v tem letu 
potrebno poravnati obveznosti za 1.440 vključenih pripravnikov. 
V bodoče bomo mlade iskalce prve zaposlitve s strokovno 
izobrazbo, ki ne bodo našli dalj časa zaposlitve, vključevali v 
programe priprave na zaposlitev. V tej postavki so vključena tudi 
sredstva za financiranje razvojnih programov, ki bodo vključevali 
razvoj novih oblik zaposlovanja in aktiviranja brezposelnih oseb 
(delo na domu, kooperative, samozaposlovanje v dopolnilnih 
dejavnostih). V tem letu bomo podprli predvidoma začetek dela 
na šestih projektih (Maribor, Murska Sobota, Celje, Zasavje, 
Koper, Kranj). 

7025 - Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 

Zaposlovanje invalidov je v sedanjih razmerah na trgu delovne 
sile praviloma prehodno pogojeno z usposabljanjem ali 
izobraževanjem in še dodatno subvencijo ob zaposlitvi. V tem 
okviru te postavke je predvidena vključitev 1.200 invalidov v 
usposabljanje, ter sofinanciranje 80 novih delovnih mest in za 80 
invalidov sofinancirnaje plače. Drugi del sredstev je namenjen za 
subvencioniranje plač 3.700 zaposlenih invalidov v invalidskih 
podjetjih. 

7027 - Preusposabljanje zaposlenih 

Program je namenjen tistim podjetjem, ki s prekvalifikacijami ali 
dokvalifikacijami lahko zagotovijo zaposlitev lastnim ali presežnim 
delavcem iz drugih podjetij. Pomen programa se je v zadnjih letih 
zelo zmanjševal; tako za to leto načrtujemo finančno pomoč za 
prekvalifikacijo 1.390 presežkov. V skladu s finančnimi in 
kadrovskimi možnostmi bomo delodajalcem, ki imajo težave pri 
poslovanju, v sodelovanju z drugimi institucijami nudili pomoč pri 
pripravi programov kadrovske sanacije z namenom ohraniti 
čimveč produktivnih delovnih mest. Za male in srednje delodajalce 
bomo preko svetovalnih organizacij, ki se ukvarjajo z fazvojem in 
upravljanjem človeških virov, organizirali svetovalno pomoč. 

7029 - Javna dela 

Programi javnih del so namenjeni usposabljanju in delovnemu 
aktiviranju dolgotrajno brezposelnih in drugih brezposelnih, ki jim 
s posredovanjem ali vključitvijo v druge programe APZ ni mogoče 
zagotoviti zaposlitve. S ciljem povečati prehod iz javnih de^ v 

 / 
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zaposlitev bo povečan obseg usposabljanja in pridobivanja 
manjkajočih znanj za 5.000 vključenih v različne programe javnih 
del. Glede na cilj zmanjševanja socialnih transferov bodo v 
programe javnih del vključeni prioritetno upravičenci do denarnih 
nadomestil, denarnih pomoči in denarnih dodatkov na CSD. 

7032 - Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih 
mest 
in 
7265 - Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih 
mest - izvozniki 

Obe postavki postopno znižujemo in hkrati preusmerjamo njuno 
vsebino tako, da bodo sredstva še bolj vzpodbujala razvojne 
procese podjetij na področju uvajanja novih produktov, sodobnejše 
organizacije dela, dviga usposobljenosti zaposlenih itd. ter s tem 
pomagala ohranjati oz. večati njihovo konkurenčnost na globalnih 
trgih s tem pa omogočala ohranjanje zaposlenosti. Namenjena 
bodo predvsem tistim panogam in podjetjem, ki imajo dolgoročno 
največje možnosti za obstoj na globalnih trgih, vendar se morajo 
zato ustrezno prestrukturirati oz. razviti delovna mesta na novih 
področjih in so razvojno usmerjeni. 

7871 - Ukrepi aktivne politike zaposlovanja - vladni projekt 

Projektni pristop kot pomoč podjetjem pri preprečevanju prehoda 
presežkov v odkrito brezposelnost je bil v 12 podjetjih začet v 
letu 1996. Do konca leta je večina podjetjih pripravila poslovne 
načrte in programe kadrovske prenove. V tem letu poteka 
financiranje programov prekvalifikacij, dokvalifikacij, samozapos- 
litev, prezaposlitev in drugih oblik razreševanja presežnih 
delavcev. V razreševanje so vključeni tudi invalidi. Projektni pristop 
vključuje tudi razvoj novih oblik in metod preprečevanja prehoda 
v odkrito brezposelnost kot npr. ustanavljanje delovanje delovnih 
skladov. V letu 1997 bodo eksperimentalno delovali 3 delovni skladi. 
V programe znotraj projektnega pristopa bo vključenih 15.000 
delavcev. Na podlagi izkušenj iz leta 1996 bo projekt v letu 1997 
dograjen in v drugi polovici leta bodo v projektni pristop vključena 
nova podjetja, ki bodo izpolnjevala kriterije. 

8664 - Izvajanje sanacij in prestrukturiranja podjetij (SRSP) 

Postavko postopno zmanjšujemo, ker se projekti v letu 1997 
iztekajo, sredstva bodo tudi v letu 1997 namenjena zagotavljanju 
dela stroškov za razreševanje presežnih delavcev v podjetjih, ki 
so bila v lasti Sklada za razvoj. 

8665 - Tehnična izvedba IPP 

Sredstva so načrtovana za nadaljevanje izvajanja projekta Socialni 
programi v okviru integralnega projekta prestrukturiranja 
gospodarstva oziroma za stroške tehnične izvedbe tega projekta. 
Vključena je zahtevna strokovna pomoč v podjetjih, preverjanje 
in spremljanje učinkov programov, svetovanje, delo strokovnih 
komisij z oceno elaboratov in drugi stroški strokovnega dela, ki 
jih zahteva izvajanje programov. 

8674 - Pomoč pri samozaposlovanju 

V letošnjem letu ostaja stopnja samozaposlovanja na ravni iz 
preteklih obdobij, kar pomeni, da bo ob koncu leta 1997 realiziranih 
približno 2.300 samozaposlitev. Primerjava med posameznimi 
obdobji pa kaže na povečanje obsega vključenih v vse oblike 
izobraževanja, saj je v letu 1996 različne oblike izobraževanja za 
podjetništvo koristilo 7.899 brezposelnih oseb, zato predvidevamo, 
da bo interes ostal na tej ravni. 

Tudi v letu 1997 bosta ostali dve temeljni področji pospeševanja 
samozaposlovanja, to sta usposabljanje in svetovanje ter finančna 
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pomoč ob začetku poslovanja. 

Izobraževanje in svetovanje vključuje informativne seminarje, 
uvodne in poglobljene oblike usposabljanj ter nudi individualno 
svetovanje. 

Druai odhodki 

2200 - Vladna komisija za grobišča in medresorski gradbeni 
odbor 

Pri Vladi Republike Slovenije deluje Komisija za razreševanje 
vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v 
Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji. Komisija 
je bila imenovana s Sklepom Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije št. 021-06/90-28/1-8 z dne 24.10.1990 in št. 
021-06/90-28/2-8 z dne 18.12.1990 in št. 021-02/94-20/1-8 z dne 
9.6.1994. 

Prav tako deluje pri Vladi Republike Slovenije Medresorski 
gradbeni odbor za izgradnjo sakralnega objekta v Kočevskem 
Rogu in spominskega parka na Teharjih na podlagi Sklepa Vlade 
Republike Slovenije št. 402-4/93-25/7-8 z dne 20.4.1995. 

Predlagamo, da se v proračunu za leto 1997 oblikuje nova 
proračunska postavka, v okviru katere se zagotovijo sredstva 
za tekoče delovanje navedene komisije in gradbenega odbora. 

2201 - Pokojninska reforma 

Planirana sredstva so namenjena pripravi novih zakonov in 
tiskovin za izvedbo pokojninske reforme, kritju stroškov za 
pripravo simulacijskih modelov, obveščanja javnosti in drugo. 

4433 - Sofinanciranje PHARE programov 

V letih 1997 in 1998 bodo v okviru PHARE programa v teku 
projekti, sprejeti oziroma potrjeni za leto 1995 tako s strani Bruslja 
kot tudi našega ministrstva. Obveznosti Slovenije oz. MDDSZ so 
naslednje: 
1. razvijanje socialnih servisov in servisov za družine ob 
sodelovanju neprofitno-volunterskih organizacij in privatno- 
profitnih organizacij, 
2. razvoj modrnih programov za spodbujanje prestrukturiranja in 
zmanjševanja brezposelnosti (pilotski center za poklicno 
svetovanje in informiranje v Ljubljani, Sklad za razvoj kadrov in 
Center za razvoj kadrov Maribor), 
3. projekt na pripravi delovne zakonodaje 
4. projekt skupnega informacijskega sistema za centre za socialno 
delo in zavode za zaposlovanje 

Poleg sofinanciranja navedenih programov bo MDDSZ zagotovilo 
tudi potrebna sredstva za sofinanciranje tuje tehnične pomoči. V 
sredstvih so planirana tudi potrebna sredstva za stroške dela 
nadzorne enote. 

4904 - Sofinanciranje ZZB-NOV 

Na podlagi zakona o financiranju Zveze združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojne Slovenije (Ur. I. RS, št. 8/90) se sredstva 
za delovanje zveze zagotavljajo v proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti. Sredstva za financiranje zveze zagotavljajo na podlagi 
letnega programa dela zveze za namene, kot je to določeno za 
sredstva za delo organov države in občin. 

Predlagana višina sredstev za leti 1997 je sestavljena na podlagi 
navodil Ministrstva za finance in obsega sredstva za redne in 

posebne programe dela Zveze združenj borcev in udeležencev 
NOB Slovenije in 63. območnih združenj borcev in udeležencev 
NOB. Podrobnejša obrazložitev po posameznih poglavjih pa je 
razvidna iz pismenega gradiva zveze z dne 28.4.1997. Vključena 
so tudi sredstva za ureditev spominske sobe na Ljubelju. 

6180 - Sofinanciranje Združenja veteranov vojne za Slovenijo 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS, 
št. 71/94) določa, da Ministrstvo za delo,družino in socialne zadeve 
med drugim opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo in pravice 
vojnih veteranov. V ta sklop spada tudi zakonska pravica, ki jo 
imajo vojni veterani na uporabi proračunskih sredstev za širšo 
dejavnost. 
V predlagani višini sredstev so vsebovana sredstva za izvajanje 
programa dela iz letnega načrta dela za delovanje pokrajinskega 
predvsem pa tudi območnih odborov, ki bodo predvidoma prevzeli 
del skrbi za veterane pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi 
veljavnih predpisov. 

6181 - Sofinanciranje združenja "SEVER" 

Pravna podlaga za predlagani obseg sredstev v tej postavki je 
enako kot v predhodni točki te obrazložitve. 
Predlagana višina sredstev predstavlja sredstva za izvajanje 
delnega sofinanciranja dejavnosti združenja (sodelovanje z 
veteranskimi organizacijami, spominska srečanja, izdajanje 
izkaznic in vodenje evidenc in podobno) ob tem, da so predlagana 
sredstva ministrstva nižja kot jih je zaprosilo združenje. 

6846 - Druge organizacije žrtev vojnega nasilja 

Pravna osnova za predlagani namen financiranja organizacij 
izhaja v povezavi z Ustavo Republike Slovenije in novo 
sistemsko zakonodajo po novih zakonih. 
V navedeni postavki so predlagana sredstva za delovanje Zveze 
društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941-1945, ki 
jih je predstavila navedena zveza pismeno obrazložitvijo dne 
17.12.1996 (stroški dejavnosti obsegajo: informiranje članstva - 
Bilteni, članarina Vdk, sofinanciranje Monografije o nemški 
mobilizaciji, funkcionalni stroški: povezovanje s člani in informiranje 
članstva, stroški povezovanja, udeležbo na različnih posvetih, 
odborih, komisijah, kontakti s kulturnimi zavodi ter s pripravljalci 
publikacij in podobno). 

6847 - Sofinanciranje zveze društev izgnancev Slovenije 

Pravna osnova za predlagani namen financiranja smiselno izhaja 
iz posebnega varstva žrtvam vojnega nasilja po ustavi, izgnance 
pa se prav tako šteje v žrtve vojnega nasilja. 

Iz te postavke se bodo financirale programske naloge, ki so 
predvidene za leto 1997 na podlagi Programa dela Društva 
izgnancev Slovenije 1941-1945, katerega je sprejel upravni odbor 
ter finančnega načrta Društva izgnancev za leto 1997. 

7190 - Priznanja socialnega varstva 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/ 
92). 

Pravilnik o priznanjih socialnega varstva določa pogoje in merila 
za priznanja socialnega varstva, ki jih je MDDSZ prvič podelilo 
leta 1995, zato je potrebno v ta namen tudi v letu 1997 zagotoviti 
potrebna sredstva. 

7193 - Sofinanciranje društev 

Sredstva so planirana v realno enaki višini kot doslej. Namenjena 
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so sofinanciranju posameznih projektov, ki jih izvajajo društva z 
različnih področij dela ministrstva in se sicer ne financirajo iz 
proračuna. 

7197 - Urejanje grobov v RS 

Pravno podlago za financiranje navedenega področja predstavlja 
Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov 
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Ur. I. 
SFRJ, št. 60/75). 
V okviru te postavke se bodo financirale potrebe vzdrževanja, 
obnov, projektne ureditve, odkup zemljišč ter določene 
intervencije in komemoracije za navedena pokopališča in grobove 
po zakonu. 

7198 - Urejanje grobov v tujini 

Pravno podlago za financiranje navedenega področja predstavlja 
Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Ur. I. SFRJ, št. 
29/73 in 29/76). 
V okviru te postavke se bodo financirale potrebe vzdrževanja, 
obnov, projektne ureditve, ter komemoracij za navedena 
pokopališča in grobove borcev v tujini. 

7874 - Sofinanciranje organizacij vojnih invalidov 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur. I. RS, št.63/95) se vojni 
invalidi skladno z zakonom združujejo v društva vojnih invalidov, 
zato je temu ustrezno nastala tudi potreba po zagotavljanju 
sredstev v državnem proračunu. 
Zveza društev vojnih invalidov je bila vpisana v register društev 
v letu 1995. 
Predlagana sredstva za sofinanciranje zveze vojnih invalidov 
zajemajo sredstva za sofinanciranje programov društev vojnih 
invalidov na področju socialno zdravstvenega varstva ter 
sofinanciranje organizacije spominskih prireditev 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Investicije - javni zavodi in ustanove 

1288 - Računalniška oprema centrov za socialno delo 

Sredstva so namenjena za opremljanje centrov za socialno delo 
za najnujnejšo računalniško opremo za izvajanje zakonskih 
obveznosti, tako na področju družinskih prejemkov kot na 
področju socialnega varstva ter za prilagoditev informacijskih 
sistemov centrov za socialno delo priključitvi na Hitro 
komunikacijsko omrežje državnih organov - HKOM. 

2456 - Poslovni prostori RZZ 

V skladu z dolgoročnimi cilji o zagotovitvi ustreznih materialnih 
pogojev dela v Republiškem zavodu za zaposlovanje, planiramo 
v letošnjem letu investicijska vlaganja v naslednje objekte: nakup 
poslovnih prostorov za OE Velenje-razlika, dokončanje adaptacije 
objekta in nakup opreme za UD Ajdovščina ter nakup poslovnih 
prostorov Urada za delo Hrastnik-realizacija sklepa MDDSZ iz 
leta 1996. 

Pogodba za nakup nadomestnih prostorov za OE Velenje je bila 
na podlagi javnega razpisa podpisana v oktobru leta 1996. Del 
obveznosti je bil poravnan v letu 1996, razlika pa bo plačana iz 
sredstev za leto 1997. 

Nakup poslovnih prostorov za Urad za delo Hrastnik 
Urad za delo Hrastnik posluje v preko 100 let stari stanovanjski 
hiši izven centra Upravne enote Hrastnik. Zaradi dotrajanosti 
zgradbe bi bila adaptacija ekonomsko neupravičena, zato je bil v 

letu 1996 izveden javni razpis za pridobitev poslovnih prostorov 
za Urad. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je izdalo 
sklep o izboru najugodnejšega ponudnika, vendar investicija v 
letu 1996 ni bila realizirana in se v celoti prenese v leto 1997. 
Stroški investicije znašajo 27.794.000,00 SIT. 

2570 - Dom upokojencev Ptuj-Muretinci 

Sredstva so planirana za dokončanje investicije v domu 
upokojencev. 

4441 - CSD - zamenjava avtomobilov 

Ministrstvo preko javnega razpisa vsako leto nabavi nekaj novih 
osebnih avtomobilov za postopno obnovitev voznega parka 
centrov za socialno delo. Glede na terensko delo in velike potrebe 
so sredstva nujna, saj gre za postopno zamenjavo starih 
dotrajanih službenih vozil in posodabljanje obstoječega voznega 
parka. 

4442 - Poslovni prostori CSD 

Planirana sredstva v letu 1997 so namenjena dokončanju pričetih 
investicij v letu 1996 ter novim investicijam. 
V letu 1997 bodo dokončana dela na gradnji objekta CSD Lenart, 
adaptaciji objekta CSD Ajdovščina in CSD Murska Sobota ter 
nakup opreme za CSD Ptuj in CSD Laško. 
Po pregledu stanja objektov in poslovnih prostorov Centrov za 
socialno delo je ugotovljeno, da je za 16 centrov potrebno 
zagotoviti nove poslovne prostore. V skladu s sprejetim planom 
bomo v letu 1997 za CSD Novo mesto izdelali projektno 
dokumentacijo in kupili zemljišče, kupili poslovne prostore za CSD 
Gornja Radgona in Jesenice (l. faza) ter prostore za SCD Metlika, 
izdelali investicijsko dokumentacijo za CSD Koper in CSD Nova 
Gorica. 

4443 - Poslovni prostori in oprema VDC 

V planiranih sredstvih za leto 1997 so predvsem sredstva za 
dokončanje pričetih investicij iz leta 1996 in sicer dokončanje 
gradnje VDC Lenart in dokončanje adaptacij VDC Leskovec- 
Krško, VDC Slovenska Bistrica, VDC Polž Maribor, VDC Postojna 
in VDC Ljubljana. V letu 1996 je bil na podlagi javnega razpisa 
izbran izvajalec za izvedbo instalacijskih del v bivalni enoti Črna 
na Koroškem. Ker investicija v letu 1996 ni bila realizirana se v 
celoti prenese v leto 1997. 
Od novih investicij bo v letu 1997 kupljeno zemljišče za gradnjo 
VDC Kranj in pridobljeno gradbeno dovoljenje za adaptacijo s 
prizidkom VDC Murska Sobota, za kar so projektna dokumentacija 
in dovoljenja pridobljena že v letu 1996. 
Za predvideno gradnjo bo v letu 1997 izdelana investicijska 
dokumentacija za VDC Nova Gorica in Črnomelj 

4444 - Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje 

V letu 1997 so planirana sredstva za: 

1. Dokončanje adaptacije podstrešja v domu Matevža Langusa v 
Radovljici. 

V letu 1996 je pričeta adaptacija podstrešja v domu z namenom, 
da se pridobijo dodatni prostori (20 postelj) za bivanje odraslih 
oskrbovancev. S pridobitvijo novih prostorov se sprostijo prostori 
v pritličju za sprejem novih varovancev. V letu 1997 bo adaptacija 
končana. 

2. Izdelavo investicijske dokumentacije za gradnjo Zavoda Miha 
Pintar v Dobrni. 
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Zavod za usposabljanje in varstvo Miha Pintar v Dobrni deluje v 
graščini zgrajeni leta 1778. Bivalni pogoji v graščini so za dejavnost 
zavoda neustrezni in zaradi stanja objekta tudi nevarni. Leta 1996 
je Zavod za gradbeništvo - ZRMK po pregledu nosilnih stropnih 
lesenih konstrukcij ocenil, da je potrebna celovita konstrukcijska 
sanacija (odstranitev lesenih konstrukcij in gradnja novih betonskih 
plošč). 
Na podlagi poročila ZRMK je kot začasen ukrep izvedeno 
podpiranje stropnih konstrukcij na najbolj kritičnih mestih. Zaradi 
nevarnosti podiranja sta dve spalnici izločeni iz uporabe. 
Razen slabega stanja objekta teče tudi postopek denacionalizacije 
za vrnitev gradu. 
Zaradi vseh navedenih dejstev je sprejeta odločitev o novogradnji 
utemeljena kot edina smotrna rešitev. 
V dogovoru z občinsko upravo je pridobljena ustrezna lokacija za 
novogradnjo. 
Občina Vojnik je že v letu 1996 pristopila k pripravam za 
spremembo in dopolnitev prostorskih planskih dokumentov. 
Po terminskem planu bo sprejem planskih dokumentov avgusta 
1997. Istočasno s sprejemom planskih aktov bodo izdelani novi 
prostorsko ureditveni pogoji, ki so podlaga za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja. 
V sladu z navodili o pripravi investicijske dokumentacije bomo v 
letu 1997 izdelali investicijsko dokumentacijo za gradnjo zavoda 
Miha Pintar v Dobrni. 

3. Izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Zavoda za varstvo 
in usposabljanje dr. Marjana Borštnarja v Dornavi. 

Odrasle osebe zavoda dr. Marjana Borštnarja so nameščene v 
260 let stari baročni graščini Dornava. Grad je v slabem 
gradbenem stanju, nekateri deli ostrešja celo grozijo, da se bodo 
porušili. V vseh pritličnih prostorih je prisotna vlaga v tleh in stenah. 
Večina oken je dotrajanih. 
Nefunkcionalne površine onemogočajo izvajanje rehabilitacijskih 
programov. 
Bivalna problematika odraslih oseb, ki živijo v gradu je takšna, da 
je nujno pristopiti k reševanju z gradnjo nadomestnega objekta. 
Ker je grad Dornava razglašen za kulturni spomenik, ki sodi med 
najpomembnejše dosežke baročne kulture v Sloveniji, je zavod 
za varstvo Maribor predlagal, da se gradu zagotovi ustrezna 
raba in vzdrževanje. 
Izgradnja novih objektov je možna na komunalno urejenem 
zemljišču zraven novega dela zavoda Dornava. 
Z izgradnjo novih objektov za bivanje in delo odraslih oseb bi 
pridobili ustrezne prostore za 110 varovancev. 

V letu 1997 je predvidena izdelava idejnih projektov ter investicijske 
dokumentacije. 

4. Adaptacijo objekta Centra Dolfke Boštjančič - enota Škofljica 

V letu 1996 smo za adaptacijo objekta za starejše na Škofljici 
izdelali projektno dokumentacijo. 
V letu 1997 bomo izdelali projekte opreme, pridobili lokacijsko in 
gradbeno dovoljenje. 

4996 - Stanovanjske skupnosti za invalide 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v letu 1996 za 
potrebe študentov invalidov kupilo dve stanovanji. V letu 1997 bo 
za stanovanji kupilo tudi opremo. 

6190 - Dom upokojencev Šentjur 

Gradnja doma upokojencev v Šentjurju je pričeta v letu 1995 in 
pogodbena obveznost znaša 482.238.492,00 SIT. V letu 1997 

bodo končana vsa gradbena in inštalacijska dela. 
V letu 1998 bi dokončali obrtniška dela (beljenje, polaganje 
keramike, parketa ter fine montaže inštalacij), zunanjo ureditev 
ter nabavili opremo in inventar. 

6191 - Dom upokojencev Trebnje 

Z gradnjo doma upokojencev Trebnje se je pričelo konec leta 
1996. Predračunska vrednost investicije znaša 447.402.387,00 
SIT. V letu 1997 bo objekt zgrajen do III. gradbene faze. 
V letu 1998 bodo dokončana vsa gradbena, obrtniška ter 
inštalacijska dela. 
V letu 1999 bo dobavljena oprema in inventar. 

6192 - Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja 

V letu 1997 bi dokončali obnovo objekta zavetišča v Ljubljani. 

6848 - Zagotavljanje kapacitet, vzdrževanje in oprema 
posebnih socialnovarstvenih zavodov 

Sredstva, planirana za leto 1997, bodo namenjena izdelavi 
investicijske dokumentacije za adaptacijo kompleksa Stara Gora 
in vzdrževalnim delom v Centru slepih škofja Loka ter Zavodu 
Prizma Ponikve. 

7875 - Terapevtski center 

Planirana sredstva so namenjena ureditvi terapevtskega centra 
v slovenskem prostoru. 

7877 - Grobišča - Teharje, Kočevski Rog 

V tej postavki so zajeta sredstva za izvršitev plačil pogodbenih 
obveznosti ki izhajajo iz pogodbe med Ministrstvom za delo, 
družino in socialne zadeve ter podjetjem Rudis Trbovlje za leto 
1997 za Gradnjo spominskega parka v Teharjih l.faza. 

7884 - Program mreže domov za starostnike 

Oblikovanje republiškega proračuna za leto 1997 na področju 
investicij v institucionalno varstvo odraslih je v tesni povezavi s 
Programom razvoja oblik varstva odraslih in petletnim programom 
za izgradnjo socialne mreže. 
Program razvoja oblik varstva odraslih za petletno obdobje bo 
kot sestavni del koalicijskega sporazuma predložen v obravnavo 
in sprejem na Vlado RS v juliju letos. 
Petnajst idejnih projektov iz petnajst slovenskih občin, ki so v 
lanskem in predlanskem letu prispeli na Ministrstvo, od katerih jih 
pet izhaja še iz srednjeročnega obdobja za leto 1986-1990 bo 
potrbno na podlago objektiviziranih meril oceniti in ugotoviti, katere 
potrebe lokalnih okolij so take, da bodo imele prednost. 
Pri novogradnjah gre predvsem za uresničevanje načela 
enakomerne pokritosti oziroma izenačevanje dostopnosti do 
raznih oblik varstva in pomoči. Pri posegih v obstoječe zavode pa 
bo potrebno upoštevati predvsem prilagajanje spremenjeni 
zdravstveni sestavi oskrbovancev, izenačevanju kvalitete 
delovnih in bivalnih pogojev ter drugim, na podlagi Zakona o 
socialnem varstvu določenih nalog. , 
Na tej osnovi načrtujemo v proračunu za leto 1997 skupno 
postavko - razvoj mreže oblik varstva odraslih, kjer bo dinamika 
vlaganj usklajena s kriteriji Programa Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve. 
Sredstva, planirana za leto 1997 bodo namenjena dokončanju 
nadzidave I prizidave objekta doma starejših občanov "Polde 
Eberl Jamski" v Izlakah ter izdelavi investicijske oz. projektne 
dokumentacije za gradnjo novih zavodov. 
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Investisijsko vzdrževanje - javni zavodi in ustanove 2612 - URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

2202 - Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini 

Glede na to, da bodo na področju grobišč v 1997 izvajana 
določena dela , ki bodo imela značaj investicijskega vzdrževanja, 
predlagamo, da se oblikuje nova postavka v okviru ekonomskega 
namena "Investicije in investicijsko vzdrževanje" z nazivom 
"Investicijsko vzdrževanje grobišč v Republiki Sloveniji in 
v tujini". 

Pravno podlago za financiranje navedenega področja predstavlja 
Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov 
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Ur. I. 
SFRJ, št. 60/75) ter Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v 
tujini (Ur. I. SFRJ, št. 29/73 in 29/76). 

V okviru te postavke se bodo financirale potrebe investicijskega 
vzdrževanja grobišč v Republiki Sloveniji (na območju Sežane) 
ter v tujini (Avstrija, Italija - Gonars in Rab). 

6195 - Investicijsko vzdrževanje socialno varstvenih zavodov 

Za investicijsko vzdrževanje socialno varstvenih zavodov v letu 
1997 načrtujemo skupno postavko. 
Sredstva s postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževalna 
dela v domovih starejših občanov, varstveno delovnih centrih, 
centrih za socialno delo ter zavodov za usposabljanje. 
S planiranimi sredstvi v letu 1997 bomo dokončali dela, pričeta v 
letu 1996, in sicer sanacijo strehe v domu starejših Domžale, 
sanacijo strehe v domu starejših Ljubljana-Vič, sanacijo tlakov v 
domu starejših Maribor, sanacijo jedilnice v domu Ljubljana-Moste. 
Od novih investicijsko vzdrževalnih del za domove starejših bomo 
v letu 1997 pričeli s sanacijo prostorov kuhinje v domu starejših 
Ljubljana Šiška. Uredili bomo prostore bivalne enote Kovač - 
Zavoda za usposabljanje Črna na Koroškem, obnovili kotlovnico 
v DU Metlika, delno sanirali kuhinjo v DU Radovljica, obnovili 
stavbno pohištvo v DU Kamnik, pričeli s sanacijo strehe in fasade 
v DU Celje, uredili tlake v CSD Celje ter končali nadzidavo objekta 
v DU Izlake. 

6196 - Investicijsko vzdrževanje RZZ 

Sredstva investicijskega vzdrževanja bodo v letu 1997 namenjena 
dokončanju del iz leta 1996 (Urada za delo v Ajdovščini in Lenartu) 
ter za nabavo pisarniške opreme v letu 1996 pridobljenih poslovnih 
prostorov, za obnovo in posodobitev računalniškega omrežja na 
območnih enotah in uradih za delo, zamenjavo in nakup novih 
računalnikov in posodobitev drugih komunikacijskih sredstev, ter 
ureditev arhivskih prostorov. 

7139 - Razvoj in vzdrževanje informacijske podpore za 
izvajanje Zakona o družinskih prejemkih 

Za navedeno postavko smo za proračun 1997 predlagali črtanje 
postavke in prenos planiranih sredstev v višini 20.000 tisoč SIT 
na postavko 1288 z novim nazivom Računalniška oprema za 
uvedbo informacijskega sistema in prenos sredstev na novo 
postavko 2198 - Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov 
socialnega varstva in družinskih prejemkov. 

7881 - Intervencije socialnega varstva 

Planirana sredstva so namenjena interventnimu zagotavljanju 
sredstev ob nepričakovanih in neplaniranih situacijah s področja 
investcijskega vzdrževanja socialno varstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je država. 

4527 - Materialni stroški 

Za delo urada je potrebno zagotoviti poleg sredstev za materialne 
stroške, ki so namenjena tudi najemnini poslovnih prostorov, tudi 
sredstva za obsežnejše naloge urada, kot je priprava 
podzakonskih aktov na osnovi novega Zakona o varstvu pri 
delu, ki je v obravnavi, izdajanju strokovnih informacij in sporočil. 

6850 - Mednarodno sodelovanje 

Sredstva so planirana za sodelovanje z mednarodnimi sorodnimi 
organi in institucijami, kar je za uspešno delo in razvoj tega področja 
predpogoj. 

2613 - INŠPEKTORAT RS ZA DELO 

4528 - Materialni stroški 

Sredstva so planirana za izvajanje redne dejavnosti inšpekcije 
za delo, ki je določena z zakonom o inšpekciji dela in drugimi 
predpisi. 

Povečana sredstva na postavki je posledica intenzivne akcije na 
področju preprečevanja dela na črno. 

7888 - Varstvena oprema, varstvo pri delu 

Pravna podlaga je Zakon o varstvu pri delu. 

V sredstvih je planirana minimalna varstvena oprema delavcev s 
posebnimi pooblastili. * 

7889 - Izobraževanje 

Pravna podlaga je Zakon o inšpekciji dela. 

V letu 1997 je potrebno zagotoviti sredstva na postavki 
izobraževanje zaradi realizacije posameznih določb zakona o 
inšpekciji dela in podzakonskih predpisov (izpiti inšpektorjev za 
delo). 

27 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

2711 - MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

I. PREDSTAVITEVTEMELJNIH SMERI POLITIKE 
MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO ZA LETO 1997 

Ministrstvo za zdravstvo bo s proračunskimi sredstvi v letu 1997 
zagotavljalo uresničevanje nalog iz svoje pristojnosti upoštevaje 
zdravstveno politiko Republike Slovenije. Na osnovi analiz s 
področja zdravstvenega stanja prebivalstva, stopnje razvoja 
zdravstvene dejavnosti in medicinske stroke, predvsem pa ob 
upoštevanju usmeritev v Planu zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije Zdravje v Sloveniji do leta 2000 (v nadaljevanju : Plan 
zdravstvenega varstva), kot tudi načel Ljubljanske listine o reformi 
zdravstvenega varstva*, bo ministrstvo dajalo prednost 

* Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega varstva 
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zdravstvenemu osveščanju prebivalstva, preprečevanju bolezni 
in krepitvi zdravja ljudi. 

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

Obenem bo ministrstvo spodbujalo razvoj medicinske stroke 
preko klinik, inštitutov in razširjenih strokovnih kolegijev na 
posameznih področjih. Posebej pa bo usmerjalo in usklajevalo 
uvajanje novih dejavnosti in postopkov, ob uvajanju nove 
medicinske tehnologije in v skladu z novimi medicinskimi 
spoznanji. 

V skladu s prenosom javnih pooblastil na Zdravniško zbornico 
Slovenije in na Lekarniško zbornico Slovenije bo ministrstvo tudi 
v letu 1997 zagotovilo opravljanje strokovnega nadzora in drugih 
nalog, ki so pogoj za kvalitetnejše delo zdravstvenih strok. 
Večjo pozornost bo ministrstvo posvetilo tudi izvajanju drugih 
vrst nadzora nad zdravstveno dejavnostjo, ki so predvideni po 
zakonu. 

V letu 1997 bomo zagotavljali aktivno vključevanje slovenskega 
zdravstva v mednarodni prostor. 

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

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

Zaradi reorganizacije lokalne samouprave bo ministrstvo v letu 
1997 tesneje sodelovalo in se povezovalo z novo nastalimi 
občinami zaradi zagotavljanja izvajanja nalog iz njihove pristojnosti 
na področjih zdravstvenega varstva (organizacija posvetov, 
priprava dodatnih gradiv, intenzivnejše delo na usklajevanju mreže 
javne zdravstvene službe na primarni ravni). 
Posebej si bomo prizadevali, da bi glede na določila Zakona o 
financiranju občin uveljavili merila za zagotovljeno porabo občin, 
ki bi jim omogočala sofinanciranje nezadostno razvite mreže v 
občinah v skladu s sprejetim Planom zdravstvenega varstva. 

S sprejemom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
(ZOUTI, Ur.l. RS 57/96) bo ministrstvo zagotavljajo nadzor nad 
izvajanjem zakona, prav tako pa bo po zakonu predvidene naloge 
izvajal Svet za zdravje pri Vladi RS in Republiški sanitarni 
inšpektorat. 

V skladu z veljavnim Zakonom o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Ur. I. RS 71/94) ima MZ v svoji sestavi Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije, ki je prevzel v svojo pristojnost 
opravljanje nalog sanitarne inšpekcije iz občin in izvajanje drugih 
zakonsko določenih nalog tega inšpektorata. Glede na določila 

Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov bo Zdravstveni 
inšpektorat za izvajanje nadzora potreboval dodatne inšpektorje, 
nadzor pa bodo inšpektorji izvajali tudi z oblikami dela izven 
rednega delovnega časa. 

V letu 1997 se bo že izvajala nova zakonodaja s področja 
nalezljivih bolezni. Z veljavnostjo Zakona o zdravilih (Ur.l. RS, št. 
9/96) se bo posodobila ureditev prometa z zdravili v državi in 
uskladila z zakonodajo Evropske unije in z drugimi razvitimi 
državami. Z ustanovitvijo Urada za zdravila pri ministrstvu in z 
izvajanjem njegovih pristojnosti bo zagotovljena večja urejenost 
področja. 

V letu 1997 bo ministrstvo nadaljevalo s postopki priprave 
strokovnih podlag in zakonov na naslednjih področjih: 

- mamil, psihotropnih substanc in prekurzorjev ter zdravljenje 
zasvojenih; 

- promet s strupi in nevarnimi snovmi in vzpostavitev ažurnejšega 
pretoka informacij na vseh lokacijah, kjer se nadzoruje promet s 
strupi in nevarnimi snovmi. 

- zdravstveni nadzor nad živili in predmeti splošne rabe, kjer bo 
ministrstvo v letu 1997 nadaljevalo s pripravo zakona in 
podzakonskih aktov. 

- zbirke podatkov s področja zdravstva in zdravstvenega 
zavarovanja, kjer sta zakona že pripravljena za obravnavo in v 
katerih bodo določene podlage za zbiranje obveznih podatkov s 
področja zdravstva in zdravstvenega zavarovanja. 

- zdravstvene inšpekcije, kjer je zakon že pripravljen za pričetek 
obravnave. 

- transplantacije delov človeškega telesa. 

- duševnega zdravja. 

- oploditve z zdravstveno pomočjo. 

- ionizirna in neionizirna sevanja. 

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

Pri Ministrstvu za zdravstvo v skladu s sklepom Vlade RS z dne 
25. julija 1996 deluje medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi 
snovmi z namenom, da usklajuje delo pristojnih ministrstev na 
področju nevarnih snovi ter da pripravlja nacionalne smernice za 
ravnanje z nevarnimi snovmi. Ministrstvo za zdravstvo zagotavlja 
koordinacijo nalog za potrebe komisije ter ima obveznost, da 
pripravi zakon o nevarnih snoveh, ki vsebuje tudi zakonsko 
podlago za dobro laboratorijsko prakso, kot tudi pripravo izvršilnih 
predpisov, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso. Za izvajanje teh 
nalog bo imelo ministrstvo v letu 1997 povečane materialne 
stroške, prav tako pa se po sklepu Vlade RS zagotovi zaposlitev 
1 delavca. 
Razvoj te dejavnosti je v interesu Slovenije zaradi izpolnjevanja 
zahtev glede ravnanja z nevarnimi snovmi oziroma za kemijsko 
varnost, ki jih moramo kot trgovinski partnerji izpolnjevati. Hkrati 
gre za postopno prilagajanje glede vzpostavljanja učinkovite 
kontrole nad kemijskim tveganjem, s čimer je olajšan pretok blaga 
ter hkrati zagotovljena enaka stopnja varnosti človekovega 
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zdravja, življenja in življenjskega okolja kot v razvitih državah 
Evropske unije. 
Glede na to, da je tudi pri nas več vladnih resorjev pristojnih za 
posamezne dele področja nevarnih snovi, smo po mednarodnem 
vzoru vzpostavili povezovanje vseh pristojnih resorjev skupaj s 
predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij v medresorsko 
združevalno telo, da bi zagotovili učinkovit sistem kemijske 
varnosti. 

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROGRAMOV 
MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO IN ORGANOV V 
SESTAVI 

Uresničevanje programov, ki bodo v letu 1997 financirani s 
proračunskimi sredstvi Ministrstva za zdravstvo, je povezano z 
izvajanjem zdravstvene zakonodaje, uresničevanjem ciljev Plana 
zdravstvenega varstva ter zagotavljanjem materialnih pogojev 
za delovanje javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in 
terciarni ravni v Republiki Sloveniji. 

Pri tem bodo imeli prednost naslednji programi: 

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

- razvijanje in uresničevanje republiških programov in ukrepov 
pospeševanja in krepitve zdravja ter izvajanje zdravstveno 
vzgojnih programov. 

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

- razvoj enotnega zdravstveno informacijskega sistema v 
Republiki Sloveniji. 

- zdravstveno raziskovalno delo na področju zdravstva s 
posebnim poudarkom na raziskavah s področja varovanja zdravja 
in na javno zdravstvenem področju s pričetkom novega projekta 
"Zdravje". 

- zagotavljanje z zakonom določenega obsega zdravstvenih 
storitev določenim kategorijam oseb, za katere po zakonu o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja 
sredstva proračun RS. 

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

- izvajanje dejavnosti nadzora v okviru Zdravstvenega 
inšpektorata Republike Slovenije kot organa v sestavi Ministrstva 
za zdravstvo - v tem okviru bodo izvajani pregledi vzorcev vode, 
živil in predmetov splošne rabe, ustrezne meritve in analize misij 
onesnaženosti ter izvajanje nadzora nad viri ioniziranih sevanj v 
skladu s sprejetimi programi ukrepov na navedenih področjih. 

- izvajanje državnega nadzora nad proizvodnjo zdravil, 
preizkušanjem, prometom in uvozom zdravil, ki se bo v letu 1997 
izvajal preko Urada za zdravila pri MZ ter v sodelovanju z Zavodom 
za farmacijo in za preizkušanje zdravil, Zdravstvenim 
inšpektoratom, IVZ RS, Centrom za zastrupitve ter strokovnimi 
komisijami. 

III. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH 
POSTAVK (v 000 SIT) 

3347 - Materialni stroški ministrstva 99.500 

Pri višini materialnih stroškov za leto 1997 smo izhajali iz podatkov 
o višini porabe materialnih stroškov ministrstva za leto 1996, 
upoštevali nove dejavnosti, ki izhajajo iz sklepov Vlade RS ter 
potrebno povečanje materialnih stroškov zaradi odobrenih in 
realiziranih novih zaposlitev za izvajanje novih dejavnosti v 
pristojnosti ministrstva. 

Materialni in drugi stroški 

Proračunske postavke v okviru drugih odhodkov ministrstva 
vključujejo sredstva za delo odbora za investicije pri MZ, sredstva 
za delovanje Zdravstvenega sveta pri MZ, sredstva za 
ugotavljanje pogojev za verifikacijo prostorov za zasebno 
zdravstveno delo ter za opravljanje strokovnih izpitov. 
Zaradi postopkov ugotavljanja izpolnjevanja predpisanih pogojev 
za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti zdravnikov in 
zdravstvenih delavcev in s tem povezanih verifikacij prostorov in 
drugih pogojev za zasebno delo v zdravstvu v skladu s Pravilnikom 
o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev ter Pravilnika 
o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, bodo v 
letu 1997 povečane finančne obveznosti za verifikacijo prostorov. 
Za te dejavnosti ministrstvo imenuje predsednika in člane komisij. 
V skladu z določili podzakonskih predpisov so predvidena za te 
dejavnosti vplačila posameznikov ali pravnih oseb, ki se nakazujejo 
v proračun. Njihova višina bo v letu 1997 približno enaka planiranim 
odhodkom. Prav tako bodo potrebna nekoliko višja sredstva za 
delo ministrstva v primerjavi z letom 1996 zaradi izvajanja 
strokovnih izpitov za zdravnike in zdravstvene delavce, ki se v 
skladu s Pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov delavcev na 
področju zdravstvene dejavnosti (Ur.l.RS 59/92, Ur. L. RS št. 59/ 
96) izvajajo v okviru ministrstva, s čimer so povezana tudi plačila 
za predsednike in člane izpitnih komisij. 

Pri drugih odhodkih za delo ministrstva za leto 1997 bodo posebej 
vključeni tudi materialni stroški za delovanje medresorske komisije 
za ravnanje z nevarnimi snovmi. 

7085 432 - Svet za zdravje - programi krepitve zdravja 
8.000 

Krepitev in pospeševanje zdravja je sestavni del planskih ciljev 
na področju zdravstvenega varstva. Gre za dejavnosti, ki bistveno 
presegajo okvire zdravstvene službe, saj morajo glede na naravo 
programov in ciljne skupine vključevati organizacije, skupine in 
druge dejavnike zunaj obstoječe zdravstvene strukture. V letu 
1992 oblikovano strategijo te nove dejavnosti, ki je vključena v 
Plan zdravstvenega varstva RS, smo pričeli izvajati v preteklih 2 
letih in jo bomo nadaljevali tudi v letu 1997. To pomeni povezati in 
uskladiti aktivnosti v okviru akcij "Zdrava mesta", program CINDI, 
"Zdrave šole" in druge programe, namenjene spodbujanju in 
utrjevanju zdravega načina življenja, spremljanju zdravih 
življenjskih navad oziroma opuščanju razvad, tako da bodo 
programi in informacije dostopne kar največjemu številu ljudi v 
njihovem vsakdanjem okolju. 

7086 432 - Zbiranje krvi in organov za presajanje 65.869 

V skladu z določilom 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju bo ministrstvo zagotavljalo financiranje 
aktivnosti za spodbujanje krvodajalstva med prebivalstvom in 
organiziranja krvodajalskih akcij na območju Slovenije ter pokritje 
dogovorjenih stroškov na krvodajalca, povezanih z odvzemom 
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krvi. Ob tem bomo zasledovali cilj, da obdržimo dosedanjo raven 
krvodajalstva v Sloveniji. 

Ministrstvo bo sofinanciralo tudi nekatere projekte za pričetek 
organizirane izmenjave organov in tkiv za presajanje v Sloveniji. 

1292 - Sekundariji 785.000 

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

Glede na sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/95), po katerih zdravniki opravljajo 
pripravništvo v času sekundariata v skupnem trajanju 2 leti, se 
bodo obveznosti iz proračuna povečale, in sicer kot posledica 
spremenjene dinamike vstopanja zdravnikov po končanem študiju 
v sekundariat. 
V letu 1997 bo predvidena dinamika sekundarijev med 279 in 360 
zdravnikov sekundarijev. 

5218 432 - Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji 
15.457 

Na podlagi Zakona o izvajanju varstva pred ionizirnimi sevanji in 
ukrepih za varstvo jedrskih objektov in naprav ( Ur. I. SRS, št. 28/ 
8) ter pravilnikom ministrstvo zagotavlja izvajanje meritev 
radioaktivnosti življenjskega okolja po programu meritev, ki je bil 
potrjen v okviru republiškega programa ukrepov za varstvo pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo. Za tekoče leto predložijo 
pooblaščeni izvajalci meritev letni program meritev s specifikacijo 
stroškov za program nadzora radioaktivnosti življenjskega okolja. 
V letu 1997 bo zaradi zbiranja podatkov o sevalnih obremenitvah 
pacientov (Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih 
sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu 
izpostavljeni ionizirajočemu sevanju - Ur.l.SFRJ št. 40/86), ki jih je 
RS dolžna posredovati po vprašalniku UNSCEAR (Komite 
združenih narodov za analizo učinkov ionizirajočega sevanja), 
ministrstvo sofinanciralo program meritev, na osnovi katerih bi 
ovrednotili učinke vseh virov sevanja na človeka. 

Za področje varstva pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji so v 
pripravi strokovne podlage za novo zakonodajo na tem področju. 

5617 432 - Programi preprečevanja zasvojenosti z mamili 
21.678 

Iz vsebine nacionalnega programa preprečevanja zlorabe drog 
izhaja, da je reševanje te problematike zahtevno in terja 
koordinirano delovanje ter stalno povezovanje strokovnih institucij, 
skupin civilne družbe in države. V okviru Ministrstva za zdravstvo 
bomo v letu 1997 namenjali sredstva te postavke za razvojno 
raziskovalne programe na tem področju, za preventivne, 
izobraževalne in terapevtske programe, medijske akcije ter 
delovanje lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo že od leta 1992. 
Sredstva bo ministrstvo razporedilo po opravljenih javnih razpisih 
in v skladu s prioritetnimi cilji iz sprejetega nacionalnega programa. 

Zaradi pomanjkanja sredstev v letu 1996 bomo v letu 1997 v 
okviru planiranih povečanih sredstev za te namene finančno 

podprli predvsem delo nevladnih organizacij na področju preven- 
tive in kurative, za vzpostavljanje in podpiranje nacionalnih 
programov vladnih ustanov pa bo vzpostavljena mreža za zbiranje 
podatkov na področju zlorabe drog. Na tej podlagi bo omogočeno 
načrtovanje in evalvacija preventive, kurative in socialne 
rehabilitacije. 

Na osnovi sklepa Vlade se je Slovenija vključila v projekt Sveta 
Evrope Skupina Pompidou in UNDCP z naslovom Razširitev 
mreže mest na srednjo in vzhodno Evropo, ki je namenjen-začetni 
fazi zbiranja mednarodno primerljivih podatkov na področju zlorabe 
drog. Po zaključku mednarodnega projekta Mreža mest bo Vlada 
RS prevzela odgovornost za nadaljnje zbiranje mednarodno 
primerljivih podatkov. Za zagotavljanje koordinacije projekta Mreža 
mest in zbiranja podatkov na nacionalnem nivoju je v skladu s 
priporočili strokovnjakov Skupine Pompidou nujna vzpostavitev 
ustrezne nacionalne enote v okviru Inštituta za varovanje zdravja 
RS in lokalnih enot. 

6130 - Ciljni raziskovalni projekt "Zdravje" 4.148 

V 7. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je določeno, da RS zagotavlja finančna sredstva za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstva. 
Ministrstvo bo v letu 1997 zagotavljalo nadaljevanje sofinanciranja 
raziskovalnih nalog, ki jih sofinancira tudi Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo. Na osnovi javnega razpisa bo ministrstvo 
sofinanciralo tudi raziskovalne naloge, ki so posebnega pomena 
za javno zdravstveno področje in za nadaljevanje dolgoročnih 
raziskav na področju zdravstva ter za študije, ki potekajo v okviru 
SZO. V letu 1997 bo ministrstvo strokovno in finančno sodelovalo 
v ciljnem raziskovalnem projektu "Zdravje". 

6855 - Nacionalni programi boja proti AIDS 6.000 

Na osnovi nacionalnega programa boja proti AIDS-u, sprejetem 
na Zdravstvenem svetu pri MZ v novembru 1996, bodo določene 
naloge in aktivnosti, ki so posebnega republiškega pomena in 
finančno niso ovrednotene v postavkah zdravstvene vzgoje, 
oziroma v rednem financiranju preko zdravstvenih storitev. Pri 
tem gre omeniti predvsem naloge, kot so anonimno testiranje za 
javnozdravstvene namene in zdravstvenovzgojna gradiva za 
rizične skupine prebivalstva 

6856 - Nujna medicinska pomoč 6.000 

Na podlagi 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 71., 75., 
100. in 115. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami se državljanom RS zagotavlja nujna medicinska 
pomoč. 

Nujna medicinska pomoč se organizira kot služba nujne 
medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP), ki je na voljo 24 ur 
dnevno, njeno delovanje pa ne sme biti odvisno od privatizacijskih 
rešitev v zdravstvu. Je enotno organizirana za celotno področje 
Slovenije, s predpisano opremo in kadri. V skladu z navedenima 
zakonoma in Pravilnikom o nujni medicinski pomoči se izvaja 
financiranje službe delno tudi iz proračuna. V okviru razpoložljivih 
proračunskih sredstev bo MZ v letu 1997 v skladu s projektom 
organizacije službe NMP zagotavljalo usposabljanje izvajalcev 
NMP. 

7075 - Raziskovalne naloge 19.783 

7077 432 - Univerzitetne naloge 11.000 

Ministrstvo bo financiralo naloge v zvezi z oblikovanjem doktrine 
in opredeljevanjem dejavnosti na terciarni ravni, ki jih bodo izvajali 
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razširjeni strokovni kolegiji. Pri tem bo ministrstvo upoštevalo 
letne programe dela posameznih razširjenih strokovnih kolegijev, 
kot tudi prioritetne naloge na področjih, ki jih pokrivajo RSK in v 
odvisnosti od le-tega zagotavljalo sofinanciranje teh nalog iz 
državnega proračuna. 

7079 432 - Aplikativne študije 12.000 

V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju bo Ministrstvo za zdravstvo naročalo 
najnujnejše aplikativne študije za proučitev zahtevnejših strokovnih 
vprašanj kot podlago za pripravo in sprejem predpisov in ukrepov 
na posameznih področjih delovanja ministrstva. 

Izvesti bo potrebno tudi določene predhodne študije o sodelovanju 
strokovnjakov iz različnih institucij za prilagoditev naših predpisov 
zahtevam Evropske unije in predhodne študije za oblikovanje 
nacionalnih programov na nekaterih prioritetnih področij delovanja 
ministrstva. 

7082 - Zdravstveno informacijski sistem 4.500 

V skladu z obveznostjo RS za zagotavljanje enotnosti zdravstveno 
informacijskega sistema bo ministrstvo zagotovilo dokončanje 
projekta "Elementi enotnosti zdravstveno informacijskega 
sistema". Cilj je zagotoviti koordiniran razvoj zdravstveno 
informacijskega sistema in podsistemov, v skladu z uresniče- 
vanjem prednostnih nalog na področju zdravstvenega varstva. 

7083 432 - Zdravstvena prosveta in vzgoja 74.500 

Založniška dejavnosti v okviru organizirane zdravstvenovzgojne 
dejavnosti prebivalstva je pomembna obveznost RS na podlagi 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
in Plana zdravstvenega varstva RS do leta 2000. Zdravstveno- 
vzgojna dejavnost je bistven element vseh prednostnih ciljev, 
navedenih v planu in obsega navajanje na zdrav način življenja in 
spremljanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja za celotno 
prebivalstvo in usmerjeno po posameznih skupinah prebivalstva. 
Aktivnosti bodo usmerjene zlasti v preprečevanje kajenja, 
čezmernega uživanja alkoholnih pijač, uvajanju zdrave prehrane, 
povečanju telesne aktivnosti ljudi, pospeševanju zdrave spolnosti, 
zboljševanju duševnega zdravja, preprečevanju nesreč v prometu 
ter preprečevanje narkomanije. 
Zdravstvenovzgojna gradiva so nujen pogoj za izvajanje 
navedenih aktivnosti in za doseganje zastavljenih ciljev. 
Sistematično in usklajeno delo na področju zdravstvene vzgoje 
prebivalstva zahteva, da za to namenimo ustrezna proračunska 
sredstva. Upoštevaje odzivnost in učinke posameznih aktivnosti 
in zdravstvenovzgojnih gradiv pri prebivalstvu in ciljnih skupinah 
bo ministrstvo v letu 1997 na osnovi javnih razpisov zagotavljalo 
financiranje najprimernejših zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv 
in evalvacije nekaterih dosedanjih projektov. 

7084 432 • Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 
947.499 

V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter 22. člena zakona o zdravstveni 
dejavnosti, na tej osnovi pa z letnim delovnim programom Inštitut 
za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z 
območnimi zavodi za zdravstveno varstvo izvaja socialno 
medicinsko, higienskoepidemiološko in zdravstvenoekološko 
dejavnost. 

Program dejavnosti in nalog na nacionalni ravni za tekoče leto 
vsebuje natančno opredelitev ciljev in vsebine nalog z roki za 
pripravo in oddajo statističnih zbirk, poročil ter projektov. 

Naloge obsegajo proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, 
programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, 
spremljanje, koordiniranje ter evalviranje programov republiškega 
pomena za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. Program 
obsega tudi pripravo strokovnih podlag za razvoj in organizacijo 
zdravstvene dejavnosti, zdravstveno ekonomiko ter upravljanje 
pri uresničevanju zdravstvenega varstva. 

V program so vključene tudi naloge posebnega republiškega 
pomena za izvajanje in delovanje zdravstvenega in zdravstveno- 
ekološkega informacijskega sistema, vodenje baz podatkov ter 
evidence s področja zdravstvenega varstva. 

7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja 25.379 

V skladu s 13. alineo 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju zagotavlja RS plačilo zdravstvenih 
storitev za osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, 
oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov. 
Ministrstvo poravnava izstavljene račune za opravljene 
zdravstvene storitve, oziroma za plačilo bolniško oskrbnih dni. 

7122 442 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb 
45.000 

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

7123 442 - Strokovni nadzor in javna pooblastila 28.700 

Po določilih 85. in 86. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 
39. in 41. člena Zakona o lekarniški dejavnosti opravljata 
Zdravniška zbornica Slovenije in Lekarniška zbornica Slovenije 
strokovni nadzor s svetovanjem. Te naloge izvajata zbornici kot 
javna pooblastila in so financirane iz proračuna. 

Ministrstvo za zdravstvo bo v letu 1997 financiralo strokovni 
nadzor in druga javna pooblastila na osnovi sprejetega letnega 
programa. 

7124 442 - Obrambne priprave 4.000 

Sredstva za obrambo in zaščito bo ministrstvo uporabilo skladno 
z obrambnim načrtom zdravstvenega varstva za vzdrževanje 
zalog zdravil in sanitetnega materiala v zdravstvenih zavodih, 
medicinske opreme ter za delovanje ministrstva za izvajanje nalog 
iz obrambnega načrta. 
Sredstva bo ministrstvo namenilo tudi za naloge na področju 
obrambnih priprav zdravstva in katastrofne medicine.V tem okviru 
bo ministrstvo zagotavljalo organizacijo tečajev in drugih oblik 
izobraževanja za potek obrambnih priprav in katastrofne medi- 
cine. 

Zdravstvena oskrba slovenske vojske temelji v večinskem delu 
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na storitvah javne zdravstvene službe, zato v Ministrstvu za 
zdravstvo načrtujemo način in izvedbo zdravstvenih pregledov 
nabornikov, organizacijo zdravstva v primeru vojne ("poljske 
bolnišnice", mobilne kirurške ekipe ipd.), njihovo opremo in 
kadrovsko zasedbo. 

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

Na podlagi Zakona o obrambi se zagotavlja materialno zdravstvena 
oskrba preko obstoječih zdravstvenih zavodov, priprave na to, ki 
presegajo redno dejavnost, pa bi moral zagotavljati Proračun RS. 

7283 - Humanitarna pomoč za BIH 700 

Ministrstvo bo zagotavljalo financiranje bilateralnih obiskov 
strokovnjakov s področja zdravstva in dopolnilno usposaljanje 
posameznih strokovnjakov iz BIH ter financiralo druge oblike 
humanitarne pomoči za BIH. 

7894 - Programi terapije in nadzora 3.000 

Od leta 1995 je zagotovljeno financiranje delovanja mreže centrov 
za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti (iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja). Proračunska sredstva je potrabno 
zagotavljati za delovanje v letu 1996 imenovane Koordinacije 
Centrov in Komisije za nadzor Centrov, ki delujejo v okviru 
Ministrstva za zdravstvo. 

V letu 1995 je Zavod za zdravstveno zavarovanje RS omogočil 
nujna zagonska sredstva za vzpostavitev mreže Centrov za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog. 

Predpogoj za uspešno preprečevanje zasvojenosti z mamili na 
nacionalnem nivoju je dobro razvita in sistematična preventiva. 

V letu 1997 je potrebno zagotoviti sredstva za izobraževanje 
zdravstvenih delavcev v ZD in ZZV za obravnavo odvisnosti, 
zdravstvenih delavcev v psihiatričnih bolnišnicah, zdravstvenih 
delavcev v ostalih bolnišnicah ter posebej v dežurnih službah. 
Sredstva bomo zagotovili tudi za izvedbo izobraževanja s področja 
odvisnosti, ki poteka v soorganizaciji univerze San Diego in 
UNDCP. 

Glavni organizator konference je European Methadone Associa- 
tion v sodelovanju s Koordinacijo centrov za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti, ki deluje pri Ministrstvu za zdravstvo RS. 
Pokrovitelji konference so WHO, UNDCP idr. 
Stroški konference bodo kriti predvsem s kotizacijami in 
sponzoriranjem organizacij, ki bodo sodelovale pri organizaciji 
konference. 

Ker pa je konferenca širšega družbenega pomena in bo 
pripomogla k promociji celotne države - eden od glavnih 
organizatorjev je Koordinacija centrov za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti, ki deluje pri Ministrstvu za zdravstvo RS. 

Finančna sredstva bodo namenjena promociji, predstavitvi 
konference, oblikovanju celotne podobe, pripravo tiska ter za 
samo izvedbo konference. 

7896 - Preventiva zastrupitev 3.000 

Glede na sklep Vlade RS, sprejet 25.julija 1996 ob odločitvi za 
ustanovitev medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi 
snovmi o preventivi zastrupitev, načrtujemo za leti 1997 in 1998 

.sredstva za financiranje nalog treh strokovnjakov (zdravnikov 
internistov toksikologov) in tehničnega sodelavca za področje 
informatike, računalništva in dokumentalistike s področja 
toksikologije. Na ta način bomo zagotovili izvajanje nalog 
nacionalnega pomena v Centru za zastrupitve pri Kliničnem centru 
Ljubljana. Pri tem so upoštevane sodobne strokovne zahteve, ki 
veljajo za najnujnejše delovanje toksikološke službe, priporočila 
WHO in s strani RS že sprejete prioritete IPC (International Pro- 
grarnme on Chemical Safety), izkušnje podobnih centrov v tujini 
in trenutno stanje ter realne možnosti pri nas. Zahteva za delovanje 
Centra za zastrupitve izhaja tudi iz Regulative Evropske unije, ki 
predvideva med drugim tudi oceno tveganja vsake nevarne snovi 
za človekovo zdravje in življenjsko okolje, to je priprava 
zdravstveno medicinskega mnenja pristojne institucije ter ureditev 
vsega, kar ,e potrebno za zavarovanje teh dobrin. Namenska 
proračunska sredstva vključujejo stroške zaposlitve 4 novih 
delavcev in materialne stroške. 
Center za zastrupitve je ključnega pomena tudi za področje 
katastrofne medicine in za zdravljenje zastrupitev z zdravili in 
zdravilnimi učinkovinami. 

7897 - Razvoj toksikologije 2.000 

Prav tako bomo finančna sredstva namenili tudi evalvaciji 
raziskave o učinkovitosti vzdrževalnega metadonskega 
programa v Sloveniji, ki bo pomagala pri načrtovanju aktivnosti v 
bodoče. 

V zagonu je terapevtski program Projekt človek; Sprejemni in 
dnevni center že delujeta, začetek delovanja terapevtske 
skupnosti je v načrtu konec letošnjega leta, v kolikor se bodo 
rešili prostorski problemi. Delovanje terapevtske skupnosti bomo 
v okviru možnosti tudi finančno podprli. Prav tako bomo sofinancirali 
delovanje terapevtske skupine Srečanje, ki deluje v okviru 
Karitasa ter preko društev staršev finančno podprli odhode 
odvisnikov v Le Patriarche. 

7895 - Evropska konferenca o metadonu 8.137 

V dneh od 17.09.1997 - 21.09.1997 bo Slovenija gostiteljica 
mednarodne konference na področju odvisnosti. V Cankarjevem 
domu bo potekala 3. evropska konferenca, združena z 
regionalnim srečanjem centralno in vzhodno evropskih držav o 
terapevtskih programih, s poudarkom na skupnostnem in 
terenskem delu. Istočasno bodo potekale tudi spremljajoče 
dejavnosti, predvsem športne in kulturne. 

Za razvoj bazične in eksperimentalne toksikologije v RS se po 
sklepu Vlade RS z dne 25. Julija 1996 Inštitutu za farmakologijo in 
eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete v Ljubljani 
(IFET-MF) zagotovi proračunska sredstva za zaposlitev dveh 
kliničnih toksikologov-farmakologov. Na ta način bi vzpostavili 
osnovo za strokovno delo v zvezi z nevarnimi snovmi in strupi v 
RS in hkrati tudi zasnovo bazične in eksperimentalne toksikologije, 
ki je v Sloveniji še nimamo. Razvoj te dejavnosti je ena prioritetnih 
nalog, ki jo je Slovenija dolžna uresničevati zaradi zavarovanja 
ljudi in življenjskega okolja pred škodljivim delovanjem navarnih 
kemikalij. S tem bodo zagotovljeni pogoji za učinkovito preverjanje 
tujih rezultatov v zvezi z nevarnimi snovmi. 

8288 - Odškodnine 165.000 

Skladno z določilom 1. člena Zakona o povrnitvi škode osebam 
okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov 
(Ur. I. RS št. 36/97) Ministrstvo za zdravstvo zagotavlja sredstva 
za izplačilo odškodnine državljanom Republike Slovenije, ki so 
se v Republiki Sloveniji okužili z virusom HIV zaradi transfuzije 
krvi oziroma krvnih pripravkov, ki so bili izdelani pred 6.1.1986, 
kot tudi njihovim zakoncem oziroma partnerjem s katerim živijo v 
zunajzakonski skupnosti in otrokom oziroma posvojencem 
upravičenca. 
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6715 - Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva 4.000 

V letu 1997 bo zagotovljeno nadaljevanje financiranja študij oziroma 
analiz o varstvu pacienta, stopnji zadovoljenosti njegovih 
zdravstvenih potreb in o informiranosti potrošnikov zdravstvenega 
varstva o njihovih pravicah. 

1964 - Medicinski tisk 7.400 

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

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

7184 - Demografsko ogrožena območja 30.621 

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

7195 467 - Sofinanciranje društev s področja zdravstva 
6.900 

Skladno z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju zagotavlja ministrstvo sredstva za 
aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih društev 
in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdravstvenega 
varstva. Ministrstvo bo na podlagi predloženih delovnih načrtov 
in programov društev in organizacij na področju zdravstvenega 
varstva zagotovilo sofinanciranje aktivnosti teh društev v letu 
1997 na podlagi javnega razpisa. 

7284 432 - Mednarodno sodelovanje 11.000 

Glede na polnopravno članstvo RS v OZN, WHO, v Svetu Evrope 
ter v mednarodnih in regionalnih organizacijah bo ministrstvo 
zagotavljalo vključevanje zdravstva s sofinanciranjem udeležbe 
na strokovnih sestankih in drugih delovnih srečanjih, krajših 
oblikah izobraževanja in izpopolnjevanja slovenskih strokovnjakov 
v tujini, z organiziranjem in sofinanciranjem mednarodnih projektov, 
tečajev, učnih delavnic in drugih oblik izmenjave znanja in izkušenj. 
Na podlagi bilateralnih sporazumov o sodelovanju na področju 
zdravstva in medicine, ki so podpisani z vrsto držav ter dogovori 
o sodelovanju, bodo na podlagi recipročnosti sofinancirani tudi 
obiski tujih strokovnjakov v Sloveniji. 
V okviru proračunske postavke bodo delno sofinancirane tudi 
nove naloge, ki so povezane z uresničevanjem predpristopne 
strategije Slovenije v Evropsko unijo. 

2446 473 • Investicije v zdravstvu 

Ministrstvo za zdravstvo bo v letu 1997 izvajalo investicijska 
vlaganja v javne zdravstvene zavode v skladu s predpisi s področja 
zdravstva, posebej z mrežo javne zdravstvene službe, določene 
v Planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000, 
ki je pripravljen za drugo obravnavo v Državnem zboru, 

programom investicij po določilih Zakona o investicijah v javne 
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 
za obdobje 1994 - 1999, in drugih obveznostih po sklepih Vlade, 
ki se nanašajo na investicijska vlaganja. 

Na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in drugih 
tovrstnih obveznosti predlagamo za proračun v letu 1997 
naslednje postavke: 

2446 - Investicije v zdravstvu 1.311.006 

Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 
opredeljuje, da se investicijska vlaganja v javne zdravstvene 
zavode v obdobju 1994 -1999 izvaja po letnih programih investicij, 
ki jih določa Vlada Republike Slovenije. 

V programu za leto 1997 predvidevamo v večji meri na osnovi že 
sklenjenih pogodb in izvedenih javnih razpisov: 

- dokončanje investicij, ki so v teku (Splošna bolnišnica Izola, 
Splošna bolnišnica Novo mesto), 
- nadaljevanje dograditve in prenove Kliničnega centra Ljubljana, 
Onkološkega inštituta, Splošne bolnišnice Maribor in Splošne 
bolnišnice Celje, 
-ureditev dotrajanih in nefunkcionalnih stavb bolnišnic, in zavodov 
za zdravstveno varstvo (Splošna bolnišnica Jesenice, Splošna 
bolnišnica Maribor, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna 
bolnišnica Ptuj, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Zavod za 
zdravstveno varstvo Novo mesto), 
- delno prenovo psihiatričnih oddelkov v Republiki Sloveniji 
(Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Psihiatrična bolnišnica Ormož, 
Psihiatrija Splošne bolnišnice Maribor, Psihiatrična bolnišnica 
Begunje). 

6385 - Odplačilo kreditov za Univerzitetni Klinični center 
Ljubljana 139.400 

Izvršni svet skupščine Republike Slovenije je s sklepom z dne 
4.5.1990 prevzel finančne obveznosti iz pogodbe sklenjene med 
Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Siemens AG v znesku 
14,2 mio DEM za nakup rentgenske opreme ter se zavezal, da 
bo v naslednjih petih letih zagotavljal ustrezna sredstva v 
proračunu za pokrivanje teh obveznosti. 

Glede na to, da je bila ta postavka že v proračunu za leti 1995 in 
1996 uvrščena kot dodatna posebna postavka v plan odhodkov 
Ministrstva za zdravstvo na področju investicij in investicijskega 
vzdrževanja, čeprav vsebinsko ni v okviru Zakona o investicijah 
v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 ter da ta kfedit še ni odplačan, 
predlagamo tudi za leto 1997 to postavko v znesku kot ga 
ocenjujemo za odplačilo kreditov Kliničnega centra. 

6515 - Sofinanciranje PHARE programa 485 

V okviru sodelovanja RS v mednarodnem PHARE- projektu so 
predvidene finančne obveznosti za programe, ki so že v teku 
(vzpostavitev informacijskega sistema na področju zlorabe drog) 
ter za nekatere dodatne programe s področja zdravstva, za 
katere bomo kandidirali. 

6936 - Odplačila kreditnih obveznosti nekaterih javnih 
zdravstvenih zavodov po sklepih Vlade Republike Slovenije 

121.620 

V preteklih letih je Vlada Republike Slovenije sprejela sklepe glede 
zagotavljanja sredstev iz proračuna za pokrivanje kreditnih 
obveznosti nekaterih javnih zdravstvenih zavodov za nakup 
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opreme. Vse te obveznosti še niso v celoti plačane in bodo nekatere 
zapadle v plačilo v letu 1997. Te obveznosti, ki jih je potrebno 
poravnavati iz razpoložljivih investicijskih sredstev, niso bile 
prvotno upoštevane pri višini investicijskih odhodkov na področju 
zdravstva. Sredstva v planirani višini vključujejo tiste obveznosti, 
ki jih je Vlada RS prevzela, oziroma katerih naslednik je. 

2568 478 - Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih zavodih 
114.931 

V programu investicijskih vlaganj za leto 1997 je predvideno tudi 
nekaj investicijskih vzdrževanj objektov nekaterih javnih 
zdravstvenih zavodov. 

2204 - Izgradnja Pediatrične klinike 95.133 

Gradnja nove pediatrične klinike v Ljubljani se bo izvajala na 
podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove 
pediatrične klinike v Ljubljani (Ur. I. št. 54/96). 

2205 - Nadomestna gradnja psihiatrične klinike 

Zaradi izgradnje avtocestnega križa v Republiki Sloveniji je 
potrebna gradnja nadomestne psihiatrične klinike v Ljubljani. 
Sredstva za ta namen bodo prenesena od DARS-a na Ministrstvo 
za zdravstvo evidenčno na to postavko poleg siceršnjih 
proračunskih sredstev Ministrstva za zdravstvo v skladu s 
sklepom Vlade RS št. 350-04/93-1/11-8(N) z dne 26.6.1997. 

2712 - URAD RS ZA SODELOVANJE ZWHO 11.000 

Urad RS za sodelovanje z WHO kot organ v sestavi ministrstva 
bo v letu 1997 usklajeval in vodil programe WHO. Na podlagi 
srednjeročnega programa o sodelovanju med WHO in 
Ministrstvom za zdravstvo 1996-1997 bo potekala priprava novih 
in preoblikovanje oziroma dopolnitev že obstoječih sporazumov 
o sodelovanju zdravstva RS z drugimi državami članicami. 

V okviru urada bo potekalo usklajevanje dela nacionalnih 
koordinatorjev, ki bodo v letu 1997 delovali predvsem na področju 
promocije zdravja in preprečevanja motenj, poškodb in obolenj 
na vseh nivojih. 

2713 - ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS 16.950 

V letu 1997 bo deloval Zdravstveni inšpektorat RS kot samostojen 
organ v sestavi ministrstva. Na podlagi Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 71/94) je Zdravstveni 
inšpektorat s 01.01.1995 prevzel 110 delavcev, ki so doslej 
opravljali naloge sanitarne inšpekcije v občinah. Zdravstveni 
inšpektorat bo v letu 1997 nadaljeval z izvajanjem svojih pristojnosti; 
inšpektorat ima sedež v Ljubljani, na 11 lokacijah zdravstvene 
inšpekcije na državni meji ter na 16 delovnih enotah zdravstvene 
inšpekcije z 29 izpostavami. 

Naloge in pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata RS so določene 
v 3.odstavku 15.člena Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Ur.l.RS, št. 71/94). Na podlagi Zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov (Ur.l.RS, št. 57/96) je inšpektorat 
pristojen za izvrševanje nadzora nad 15. in 16.členom zakona. 
Za izvajanje tega nadzora bo v letu 1997 potrebno dodatno zaposliti 
3 inšpektorje v območnih enotah, ki so kadrovsko najbolj 
pomanjkljive. Potrebno pa bo zagotoviti tudi tinančna sredstva za 
izplačilo nadurnega dela delavcem, ki bodo izvajali nadzor nad 
izvrševanjem zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
izven rednega delovnega časa (sobote, nedelje). 

6135 - Meritve in analize imisij onesnaženosti 6.000 

Zdravstveni inšpektorat RS izvršuje nadzor z vidika varovanja 
zdravja ljudi na področju imisije - zrak, imisije - tla, hrupa, vibracij 
in odpadkov. Za izvajanje nadzora na navedenih področjih so 
zagotovljene ustrezne pravne podlage, razen za področje vibracij, 
kjer je predpis v pripravi. 

6136 - Analize vzorcev 35.677 

Na podlagi Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 55/78 in 58/85) bodo zdravstveni 
inšpektorji v okviru izvajanja zdravstveno - inšpekcijskega nadzora 
nad zdravstveno neoporečnostjo živil in predmetov splošne rabe 
odrejali odvzeme vzorcev živil. Pri pripravi plana odvzema vzorcev 
bo upoštevana usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije, 
da naj bi na 1000 prebivalcev odvzeli 15 vzorcev. V skladu s 
Pravilnikom o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur. I. SFRJ, št. 
33/87) bo Zdravstveni inšpektorat nadzoroval vzorce pitne vode 
in ugotavljal higiensko neoporečnost. 
Pooblastilo za odvzem vzorcev živil in predmetov splošne rabe je 
podano v 23.členu Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in 
predmetov splošne rabe. Po izrecni določbi 24.a člena navedenega 
zakona-poravna stroške analiz tisti, pri katerem je bil odvzet 
vzorec. Na ta način se planirana sredstva za pregled vzorcev 
na podlagi izdanih odločb Zdravstvenega inšpektorata RS povrnejo 
v proračun RS. 

6137 - lonizirna sevanja 2.900 

Nadzor nad ionizirnimi sevanji bo Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije izvajal na podlagi Zakona o izvajanju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov 
in naprav (Ur. I. SRS, št. 28/80), Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi 
jedrske energije (Ur. I. SFRJ, št. 62/84) in Zakona o prevozu 
nevarnih snovi (Ur. I. SFRJ, št. 27/90). 

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

2714 - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA 
28.000 

Urad Republike Slovenije za zdravila deluje v sestavi Ministrstva 
za zdravstvo Republike Slovenije. Dejavnost Urada RS za zdravila 
je racionalno upravljanje z zdravili in je opredeljena z Zakonom o 
zdravilih. 

Urad RS za zdravila izvaja državni nadzor nad proizvodnjo zdravil, 
preizkušanjem, prometom in uvozom zdravil. 
Delovanje Urada RS za zdravila temelji na sodelovanju z: 

1. Zavodom za farmacijo in za preizkušanje zdravil 
2. Zdravstvenim inšpektoratom RS 
3. Inštitutom za varovanje zdravja RS 
4. Centrom za zastrupitve 
5. Strokovnimi komisijami 

Delo v letu 1997 bo obsegalo: 

- registracijo zdravil skupin A, B, C in D, 
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- izdajanje registracijskih Odločb in objavljanje v Uradnem listu 
RS, 
- izdajanje REGISTROV zdravil posameznih skupin, 
- izdajo Farmakoterapevtskega priročnika, 
- verifikacijo vseh proizvajalcev zdravil in veledrogerij, 
- izdajo dovoljenj za proizvodnjo in promet, 
- preverjanje oblikovanja cen uvoženih zdravil in zdravil domačih 
proizvajalcev z merili za oblikovanje cen, 
- sodelovanje in vključevanje v delo mednarodnih organizacij 
(Sveta Evrope,evropska komisije, PIC, IFPMA, Evropska 
farmakopeja idr. 
- priprava izvršilnih predpisov, ki dopolnjujejo Zakon o zdravilih 
pripravljenih in usklajenih z Evropsko zakonodajo. 

Naloga Urada v letu 1997 je poleg ostalih nalog, ki jih omenja 
Zakon o zdravilih, še postavitev računalniško vodenega 
informacijskega sistema za zdravila, ki bo omogočal transparent- 
nost podatkov, spremljanje kvalitete, delovanje inšpekcijskih služb, 
pregled nad registracijskimi postopki, porabo zdravil in spremljanje 
cen zdravil. 

33 MINISTRSTVO ZA SOLSTVO 
IN ŠPORT 

3311 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Za naloge Ministrstva za šolstvo in šport ter za izvedbo dejavnosti 
na področju izobraževanja mladine in športa s predlogom 
proračuna za leto .1997 predvidenih 125.027.727 tisoč SIT, ki so 
globalno razporejeni za financiranje naslednjih programskih 
sklopov: 

- za izobraževanje 
- za mladinski program 
- za šport 
- za predšolsko vzgojo 
SKUPAJ za dejavnost 

122.661,6 milijonov SIT 
296,4 milijone SIT 

1.094,5 milijonov SIT 
150,4 milijone SIT 

124.202,9 milijonov SIT 

Za področje izobraževanja je namenjenih 98,11 % vseh sredstev, 
za šport 0,88 %, mladinskim programom 0,23 % ter programom 
predšolske vzgoje 0,12 % sredstev za dejavnost. Preostala 
sredstva v obsegu 0,66 % globala pa so namenjena kritju 
stroškov delovanja ministrstva in organov v sestavi. 

GLOBALNI CILJI IN POLITIKA MINISTRSTVA PRI RAZVOJU 
PODROČJA DEJAVNOSTI V LETU 1997 

V letu 1997 je politika ministrstva usmerjena predvsem v 
uresničevanje v letu 1996 sprejete novšolske zakonodaje, od 
predšolske vzgoje do višjega šolstva ter izobraževanja odraslih, 
na področju visokega šolstva ter izobraževanja odraslih pa je v 
pripravi tudi nacionalni program. Na posameznih področjih bodo 
s proračunskimi sredstvi podprti naslednji cilji: 

Ena prioritetnih nalog na področju osnovnega in srednjega 
izobraževanja v letu 1997 je priprava in postopna izvedba 
kurikularne prenove, ki bo v osnovnem šolstvu omogočila 
vsebinske spremembe ter strokovno pripravo na uvedbo 9- 
letnega izobraževanja, v srednjem šolstvu pa zagotovila nadaljnji 
razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja.Ob zadostni 
strokovni podpori je ob tem bistvenega pomena tudi priprava 
šolskega prostora ter izobraževanje učiteljev za nov način dela z 
učenci. 
Za leto 1997 bo še vedno značilen globalno povečan vpis v srednje 

in visoke šole, delno zaradi povečanega vpisa v preteklih letih, 
izboljšane učinkovitosti študija kot tudi povečane programske 
ponudbe izobraževalnih institucij. Na novo se odpirajo možnosti 
študija na višjih in visokih strokovnih šolah. Cilj izobraževalne 
politike bo tudi v letu 1997 možnost izobraževanja nuditi čim 
večjemu številu mladine v izbranih smereh študija. 
S sprejetjem zakona o izobraževanju odraslih je dana zakonska 
podlaga za intenzivnejši razvoj tega področja, ki po svojem obsegu 
močno zaostaja za drugimi razvitimi državami. Glede na nacionalno 
razvojno strategijo ter položaj in perspektive delavcev na trgu 
delovne sile bo to področje postopno pridobivalo vse večji pomen 
ter tudi podporo javnih sredstev. 
Enega materialno najbolj zahtevnih ciljev v letošnjem letu , 
predstavlja uresničevanje sprejetih obveznosti v okviru kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter uresničitev 
sprememb zakona o razmerjih plač. Prve spremembe so se pričele 
uresničevati že z mesecem avgustom preteklega leta, s 
spremembo omenjenega zakona pa se je z mesecem marcem 
1997 uveljavilo tudi napredovanje pedagoških delavcev v 
osnovnem in srednjem šolstvu ter v predšolski vzgoji v plačilne 
razrede. 
Na področju osnovnega šolstva bo v tem letu dokončno izveden 
prenos nekaterih nalog in obveznosti financiranja ( kritje 
materialnih stroškov za izvedbo izobraževalnega programa in 
nabavo učil manjših vrednosti, kritje obveznosti do zaposlenih po 
kolektivni pogodbi dejavnosti, skrb za izobraževanje pedagoških 
kadrov ter nekatere druge) z občinske na državno raven, za kar 
je potrebno prenesti tudi sredstva. 
Investiranje v šolski prostor in opremo, predvideno s projektom 
"šolski tolar" bi moralo biti v letošnjem letu zelo intenzivno, saj je 
bilo podprto tudi s posojilom Sklada Sveta Evrope za socialni 
razvoj. Zmanjšane proračunske možnosti letošnjega leta pa so 
načrtovana vlaganja v šolski prostor in opremo močno skrčila na 
najnujnejši okvir in s tem fazo intenzivnejšega investiranja 
podaljšala še v nekaj naslednjih let. 
Pomembno je tudi nadaljevanje izvajanja nalog s socialno 
komponento, da bi mladini omogočili izobraževanje pod čim bolj 
enakimi pogoji (subvencioniranje šolske prehrane in regresiranje 
prevozov, vzdrževanje učbeniških skladov in subvencioniranje 
učbenikov, subvencije za nastanitev študentov). 
Ukvarjanje otrok, mladine in odraslih s športom močno vpliva na 
kvaliteto človeškega faktorja kot produkcijskega tvorca, kot tudi 
na kvaliteto življenja posameznika in družine.Zato bo politika 
ministrstva na področju športa usmerjena v nuđenje pogojev za 
zajetje čim večjega števila otrok in mladine, študentov ter odraslih 
v razne oblike športnih aktivnosti, ter v nadaljnjo strokovno in 
finančno podporo vrhunskim športnikom. 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH POSTAVK 

I. IZOBRAŽEVANJE 

Osnovo za financiranje vzgojnoizobraževalne dejavnosti 
predstavljajo naslednji področni zakoni: 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 
RS št. 12/96) 
- Zakon o vrtcih (Ur.l. RS št.12/96), 
- Zakon o osnovni šoli (Ur.l. RS št.12/96), 
- Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS št.12/96), 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/ 
96), 
- Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS št.12/96), 
- Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS št. 67/93). 

Ob njih pa so bistvenega pomena še zakoni in kolektivne pogodbe, 
ki urejajo področje plač v tem segmentu: 
- Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih 
(Ur.l. RS št.16/92, 42/93) 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
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organih lokalnih skupnosti 
(Ur.l.RS št. 18/94, 36/96) 

-Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti ( Ur.l.RS št.34/ 
93, 12/94, 27/94, 64/95, 37/97) 
-Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji (Ur.l.RS št. 52/94, 
49/95 in 34/96 ). 

Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki 

6672 Plače - osnovno šolstvo 40.542.980 tisoč SIT 

6679 Prispevki delodajalca - osnovno šolstvo 
7.338.020 tisoč SIT 

V osnovne šole se je v šolskem letu 1996/97 vpisalo 201.124 
učencev v 440 centralnih in samostojnih podružničnih šolah. Za 
to šolsko leto je značilen rahel upad števila učencev in oddelkov 
(0,84 %) ter rahlo povečanje števila oddelkov podaljšanega 
bivanja, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. V glasbenih 
šolah je bilo vpisanih za 1,7 % več učencev (20.583). V osnovnem 
šolstvu je po statističnih podatkih redno zaposlenih 20.997 
delavcev, od tega je na plačilnih seznamih ministrstva 15.486 
pedagoških in drugih strokovnih delavcev ter 4.443 nepedagoških, 
od tega je v glasbenih šolah redno zaposlenih 851 učiteljev. 

Za leto 1997 je za ta izobraževalni segment značilna realna rast 
sredstev za plače, ki je odraz sprememb v kolektivni pogodbi 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti iz leta 1996 ter sprememb 
zakona o razmerjih plač, ki je z mesecem marcem 1997 omogočil 
napredovanje pedagoških in drugih strokovnih delavcev v plačilne 
razrede. Del teh sprememb se je uveljavil v drugi polovici 
preteklega leta postopno, zato zahteva dodatna sredstva tudi v 
letošnjem letu, del sprememb pa se je uveljavil v tem letu. Nekaj 
določb kolektivne pogodbe ( 100% dodatek, dodatek za mentorje 
pripravnikom, dodatek za predmete,ki se eksterno preverjajo ) je 
še potrebno pričeti uresničevati z izplačilom plač za mesec 
september in oktober tekočega leta. 
Ob tem se v letošnjem letu v programskem delu uveljavljajo tudi 
nekatere nove zakonske naloge (plačilo programa šole v naravi, 
financiranje učiteljev-pripravnikov, plačilo individualnih oblik pomoči 
učencem s posebnimi potrebami). Zaradi omejenih materialnih 
možnosti vseh obveznosti ne bo mogoče uresničiti, pri vpisu pa 
bo potreben skrajno racionalen pristop. 

6678 Drugi osebni prejemki - osnovno šolstvo 
5.193.000 tisoč SIT 

Sredstva na tej postavki so povečana na račun prenesenih 
obveznosti občin za kritje dela osebnih prejemkov zaposlenih v 
osnovnem šolstvu v skladu s kolektivno pogodbo (regresirana 
prehrana in prevoz na delo zaposlenih v osnovnem šolstvu). Ti 
stroški so se do julija leta 1996 zagotavljali v občinah, v državnem 
proračunu pa je potrebno v letošnjem letu zagotoviti prenos 
sredstev še za drugo polovico sredstev , v višini 1.282.000 SIT. 

6676 Plače- srednje šolstvo 18.290.950 tisoč SIT 

6534 Prispevki delodajalca- srednje šolstvo 
3.327.050 tisoč SIT 

Na področju srednjega šolstva vzgojnoizobraževalne programe 
izvaja 126 srednjih šol in 10 koncesionarjev. V šolskem letu 1996/ 
97 je bilo v teh programih vpisanih 106.606 dijakov (ali za 4.4% 
več) v 3926 oddelkih. Glede na predhodno šolsko leto je to 133 ali 
3.5 % oddelkov več, pri čemer je bilo v triletnih šolah 27 oddelkov 
več, v štiriletnih 41 oddelkov več, v diferencialnih, t.i. 3+2 programih, 
ki omogočajo nadaljevanje študija po končani 3-letni poklicni šoli 
in opravljenih diferencialnih izpitih pa je bilo oblikovanih 67 novih 

oddelkov. Na novo se je začelo izvajanje poklicnega tečaja v 7 
razpisanih oddelkih. Dejavnost tekočega šolskega leta na obseg 
potrebnih sredstev v letu 1997 vpliva v višini 2.4%. 
Ob tem v šolskem letu 1997/98 sredstva za predvideno rahlo 
povečanje obsega (zaradi delitev maturitetnih oddelkov v 3. letniku 
-cca 20 oddelkov več ter v izvajanju diferencialnih programov - 
za cca 40 oddelkov) niso zagotovljena. Ob povečani dejavnosti 
je bilo tudi na tem področju predvideno izvajanje nekaterih novih 
nalog, kot so financiranje učiteljev-pripravnikov, plačilo mentorstva 
pripravnikom ter kritje stroškov reorganizacije šol po zakonu o 
gimnazijah, ki zahteva ustanovitev ločenih organizacijskih enot z 
lastnim vodstvom, vendar za realizacijo teh nalog sredstva ne 
bodo zadoščala. 
V srednjem šolstvu je po statističnih podatkih zaposlenih 9938 
delavcev, ministrstvo pa za izvedbo izobraževalnih programov 
financira 8795 redno zaposlenih ter 901 pogodbeno zaposlenega 
delavca. Od tega je 7343 pedagoških delavcev, pri čemer je 785 
delavcev zaposlenih za krajši delovni čas od polnega. Število 
novo zaposlenih delavcev je v šolstvu zelo težko predvideti, ker 
povečan obseg dejavnosti lahko izvajajo novo zaposleni ali pa 
tudi že zaposleni, ki se jim pedagoška obveznost lahko po zakonu 
poveča do 5 pedagoških ur, ki pa se plačajo posebej. Vprašljiva 
pa je predvidena zaposlitev 20 pripravnikov ter nekaj 
vzdrževalcev računalniške in druge strojne opreme v velikih šolah.' 

Na področju srednjeg^ šolstva se v letu 1997 uveljavlja enak 
način spreminjanja plačnega sistema, kot je bil opisan za področje 
osnovnega izobraževanja. V srednjem šolstvu so zato v letošnjem 
letu ob povečanem obsegu dejavnosti zagotovljena dodatna 
sredstva za plače in davščine (skupno za cca 10,1 %). 

6533 Drugi osebni prejemki - srednje šolstvo 
2.205.000 tisoč SIT 

Rahlo predvideno povečanje potrebnih sredstev za kritje drugih 
osebnih prejemkov zaposlenih je odraz nekoliko povečanega 
števila upravičenih do teh prejemkov, povečanja stroškov 
prevozov in njihovega neposrednega financiranja sredi leta 1996, 
kot tudi sprememb v načinu poračunavanja stroškov regresirane 
prehrane in prevozov ( po številu dni prisotnosti na delu za 
pretečeno obdobje). 

6674 Plače - zavodi za usposabljanje 1.605.110 tisoč SIT 

6538 Prispevki delodajalca - zavodi za usposabljanje 
294.890 tisoč SIT 

V 18 zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami je vključenih 780 otrok in 
mladine. Financiranje zavodov je v preteklem letu potekalo iz 
dveh proračunskih postavk, tudi iz postavke socialno varstvenih 
storitev.Ta sredstva so bila skupaj z nalogo nadaljnjega financiranja 
na Ministrstvo za šolstvo in šport prenesena z Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve, zato je bil do sprejetja ustreznih 
normativov začasno prevzet tudi način zagotavljanja sredstev 
zavodom . Ker je šlo za dva različna sistema, ju je bilo potrebno 
poenotiti. V drugi polovici leta 1996 so se sredstva za socialno 
varstvene storitve preusmerila na ustrezne, že obstoječe 
proračunske postavke teh zavodov, ki jih financiramo (plače, 
materialni stroški), ki so zato za leto 1997 tudi ustrezno višje 
planirane kot v preteklem letu. Zato se sredstva za plače v 
letošnjem letu na realizirano osnovo preteklega leta povečujejo 
za 28%, na popravljeno osnovo pa za 23 %. 
V globalu za plače delavcev v zavodih za usposabljanje realno 
namenjamo za 14.8 % več sredstev kot v preteklem letu. Tak 
porast je predvsem odraz rasti plač po kolektivni pogodbi, 
spremenjeni v preteklem letu ( učinek 7.8 %), v letu 1997 pa je 
uresničitev napredovanja pedagoških delavcev v plačilne razrede 
zahtevala dodatna sredstva, na letnem nivoju okrog 5.1 %. Razlika 
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preostalih, dodatno planiranih sredstev gre predvsem na račun 
sprememb v minulem delu in predvidenem napredovanju 
preostalih delavcev ter dokončne realizacije kolektivne pogodbe. 
V zavodih je skupno zaposlenih 803 delavcev, ki jih financira 
ministrstvo, od tega 534 pedagoških in drugih strokovnih delavcev. 
Ker se dejavnost zavodov po obsegu malo spreminja, je tudi 
število zaposlenih dokaj stalno. Razen zaposlitve nekaj 
pripravnikov povečevanje števila zaposlenih ni predvideno. 

6677 Drugi osebni prejemki - zavodi za usposabljanje 
215.000 tisoč SIT 

Sredstva se povečujejo zaradi neposrednega financiranja osebnih 
prejemkov delavcev, ki opravljajo socialnovarstvene storitve v 
zavodih in v lanskem letu še niso bili v celoti zajeti v sistem ( prej 
so bili stroški pokriti preko oskrbnin). Ob tem je v zavodih 
zaposlenih bistveno več nepedagoških kadrov (33 %) in jih je 
zato več upravičenih do povečanega regresa kot v drugih 
segmentih. 

6673 Plače- dijaški domovi 1.128.913 tisoč SIT 

6540 Prispevki delodajalca - dijaški domovi 215.800 tisoč SIT 
• 
V dijaških domovih 9220 dijakov prebiva v 335 vzgojnih skupinah 
v 39 dijaških domovih. V tekočem šolskem letu 1996/1997 je bilo 
oblikovanih 7 vzgojnih skupin več kot doslej, kar predstavlja 2 % 
povečanje dejavnosti.Tudi v novem šolskem letu pričakujemo 
nove prošnje dijakov za vključitve v domove ( po oceni za okrog 
10 dodatnih vzgojnih skupin), vendar sredstva zanje niso 
zagotovljena. 
V dijaških domovih financiramo le vzgojno in nastanitveno 
dejavnost, ki jo opravlja 592 zaposlenih, od tega 350 vzgojiteljev. 
V domovih je predvideno 25 % povečanje sredstev za plače 
zaposlenih; zaradi narave popoldanskega dela v domovih so 
lanskoletne spremembe kolektivne pogodbe za plače v domovih 
namreč zahtevale nekaj več sredstev kot v drugih segmentih 
izobraževanja (dodatek za delo v popoldanskem času); prav 
tako je bilo tudi tu potrebno predvideti zadostna sredstva za 
uresničitev zakonskih sprememb v napredovanju strokovnih 
delavcev v plačilne razrede, pri čemer je v tem segmentu 
napredovanje zahtevalo največ sredstev (10 %). 

6539 Drugi osebni prejemki - dijaški domovi 137.700 tisoč SIT 

Se povečujejo predvsem na račun nekaterih obveznosti (prevoz), 
ki so bile, zaradi prepozno posredovanih podatkov domov za 
preteklo leto izplačane šele v letošnjem letu ter prenizko izkazane 
osnove za preteklo leto (del odhodkov za leto 1996 knjiženih pod 
leto 1995). Realno pa so višje obveznosti za izplačilo regresa za 
letni dopust. 

6675 Plače - visoko šolstvo 11.668.120 tisoč SIT 

6536 Prispevki delodajalca - visoko šolstvo 
2.204.880 tisoč SIT 

Izobraževalno dejavnost v visokem šolstvu izvaja 36 javnih 
visokošolskih zavodov, od tega 26 v okviru ljubljanske univerze, 
10 pa v okviru mariborske univerze ter dva privatna visokošolska 
zavoda, ki imata za opravljanje dejavnosti koncesijo. 
Na področju visokega šolstva se že nekaj let srečujemo s 
povečanjem števila vpisanih študentov. V zadnjem desetletju se 
je to število povečalo za 70 %. Tako je bilo v šolskem letu 1996/97 
v visokošolske programe vpisanih že 37.314 študentov (skupaj 
z izrednimi pa 50.667), kar je glede na šolsko leto 1990/91 kar 
9.540 študentov več, izrednih pa celo 7.562 več. Ob tem se ne 
povečuje le vpis v 1. letnike posameznih programov, temveč se 
povečuje tudi prehodnost iz prvega v drugi letnik in višje letnike, 

ki po zadnjih podatkih v povprečju že dosega 70 %. (dolga leta je 
bilo povprečje okrog 55 %). Število študentov se torej povečuje 
tudi zaradi večje učinkovitosti študija, kar je sicer zelo zaželen 
cilj. 

Ob povečevanju števila študentov v visokem šolstvu so se v 
šolskem letu 1996/97 na obeh slovenskih univerzah povečala 
mesta za novince oz. pričeli izvajati novi programi, v katerih je 
vpisanih cca 1000 študentov, kar pomeni večjo možnost študijske 
in programske izbire in sicer: 
- na Univerzi v Ljubljani: 
- kitara; restavratorstvo (univerzitetna programa na AG oz. ALU), 
- matematika in računalništvo (univerzitetni program na PeF), 
- tehnologija prometa (univerzitetni program na FPP), 
- konfekcijska tehnika in grafična tehnika (visokošolski strokovni 
program na NTF), 
- zdravstvena nega - porodniško in ginekološka smer 
(visokošolski strokovni program na VŠZ), 
na Univerzi v Mariboru: 
- kmetijstvo (univerzitetni program na FK) ter 
- gospodarsko inženirstvo - tekstilna smer (univerzitetni pro- 
gram EPF in FS). 

Poleg tega se v drugem letniku nadaljujejo tisti programi, ki so se 
na novo pričeli izvajati v preteklem šolskem letu, in sicer: 
- študijski programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe: 
javna uprava (VUŠ), visoka poslovna šola (EF), laboratorijska 
biomedicina (FFA), predšolska vzgoja (PEF UL) in 
- študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe: 
vzhodnoazijske študije (FF) ter slovenski jezik in književnost 
(PEFMB). 

V višjih letnikih visokošolski zavodi nadaljujejo s programi, ki so 
bili uvedeni v preteklih letih, in sicer: 
na Univerzi v Mariboru: 
5 semester visokošolskega strokovnega študija poljedelstvo in 
vinogradništvo (VKŠ), 4. letnik pedagoška fizika, 4. letnik 
pedagoška matematika, 4. letnik dvopredmetnega študijskega 
programa filozofija in sociologija, 4.letnik nemški jezik s 
književnostjo (PEF), 4. letnik gospodarsko inženirstvo 
(FERI.FS.FG), 4. letnik promet (FG); 
na Univerzi v Ljubljani: 
4. letnik visokošolskega študija mikrobiologije (BF), 4. letnik 
komunikologije, 3. letnik kulturologije (FDV), 4. letnik prevajalstvo 
na anglistiki in germanistiki (FF). 

V študijskem letu 1996/97 koncesionarji nadaljujejo izvajanje 2. 
letnika, v letu 1997 pa se bo pričelo s financiranjem 3. letnika 
programa hotelirstvo in turizem, ki ga izvaja VŠHT. V letu 1996 je 
Vlada RS visoki šoli za management, Koper podelila koncesijo za 
izvajanje programa management, (v obsegu 110 mest za prvi 
letnik), ki bo v letu 1997 pričelo z izvajanjem 2. letnika. 

Ob vseh navedenih učinkih vpisa je v predlogu proračuna 
predvideno, da se bo v letu 1997 obseg dejavnosti v visokem 
šolstvu na račun rasti v šolskem letu 1996/97 v letu 1997 povečal 
za 5.4 %, v zadnjih dveh mesecih tekočega leta pa po oceni 
novega obsega še za nadaljnjih 1.6 % mesečno, kar na letnem 
nivoju skupaj pomeni okrog 5.9 % realne rasti, vendar so sredstva 
za nadaljnje povečevanje obsega zelo omejena. 
Učinki povečanja sredstev za plače zaradi sprememb kolektivne 
pogodbe v preteklem letu zahtevajo 5.8% dodatnih sredstev, od 
tega na račun že uveljavljenih sprememb v preteklem letu (prenos 
rasti) 5.4 % sredstev, spremembe, ki so še predvidene v jeseni, 
pa bi zahtevale še 0.35 %, odprto pa ostaja še vprašanje 
napredovanja zaposlenih v tem segmentu. 

Dejavnost v visokem šolstvu po evidenci ministrstva opravlja 
5520 zaposlenih, od tega se iz javnih sredstev financira 3447 
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pedagoških delavcev., pri čemer je 2523 pedagoških delavcev 
(ali 73%) v rednem delovnem razmerju, ostali pa so na 
visokošolske institucije pogodbeno vezani. Napoved novega 
zaposlovanja v visokem šolstvu ni zanesljiva. Potrebe po dodatnih 
kadrih seveda obstajajo, po predlogu sistemizacijske komisije 
obeh univerz, ki se je opredelila do vlog visokošolskih ustanov za 
nastavitev novih pedagoških delavcev, bi bilo potrebno v novem 
šolskem letu prednostno zagotoviti sredstva za zaposlitev 71 
visokošolskih učiteljev, 99 asistentov, 9 učiteljev tujih jezikov in 
lektorjev ter 27 drugih strokovnih sodelavcev v visokem šolstvu, 
vendar materialna sredstva tega ne omogočajo. 

6535 Drugi osebni prejemki - visoko šolstvo 
990.000 tisoč SIT 

Postavka zajema stroške regresirane prehrane zaposlenih za 
izobraževalno dejavnost, stroške dnevnih prevozov zaposlenih, 
regres za letni dopust v skladu s kolektivno pogodbo, jubilejne 
nagrade in odpravnine ob odhodih v pokoj ter solidarnostne pomoči. 
Sredstva se izvajalskim organizacijam izplačujejo v skladu z 
njihovimi zahtevki, upoštevajoč izpolnjevanje pogojev za 
posamezno obliko osebnega prejemka in prisotnost delavcev na 
delu. 

8733 Plače - višje šolstvo 99.832 tisoč SIT 

8735 Prispevki delodajalca - višje šolstvo 18.968 tisoč SIT 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju je uvedel 
možnost ustanovitve višjih šol ter pridobitve višje strokovne 
izobrazbe po (do 2-letnih) programih višjega strokovnega šolstva. 
Prvi višješolski programi so se pričeli izvajati v mesecu septembru 
1996, in sicer v 4 šolah (Višja strokovna šola Bled, šolski center 
Celje, šolski center Novo mesto, šolski center Velenje) z 346 
vpisanimi študenti v 1. letniku. 
V okviru projekta Phare, katerega namen je posodobitev in 
preobrazba sekundarnega in postsekundarnega poklicnega 
izobraževanja, se za začetek dela pripravlja še nekaj pilotskih 
šol, ki bodo študente lahko vpisale v jeseni tega leta, če bodo 
pravočasno izpolnjeni kurikularni in drugi pogoji dela novih višjih 
šol. 
V letu 1997 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 
nadaljevanje financiranja 1. letnika, vpis v 2. letnike obstoječih 
programov in vpis v nove programe. Za izvedbo teh programov 
je zaposlenih 78 delavcev, pedagoško delo pa opravlja tudi 15 
pogodbeno vezanih delavcev. 

8734 Drugi osebni prejemki - višje šolstvo 2.200 tisoč SIT 

Postavka je nova, do kritja teh stroškov je upravičenih 11 
zaposlenih, ki jim je ta institucija matična organizacija. 

8736 Plače - pripravniki PVŠ 44.500 tisoč SIT 

8738 Prispevki delodajalca - pripravniki PVŠ 7.072 tisoč SIT 

Zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov v predšolskem 
izobraževanju je nova naloga, opredeljena z zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na področju 
predšolske vzgoje ne financiramo dejavnosti, zato je potrebno to 
nalogo izpostaviti kot novo proračunsko postavko. V letu 1997 je 
v vrtcih predvidena povprečna zaposlitev 42 pripravnikov za 
dobo desetih mesecev. 

8737 Drugi osebni prejemki - pripravniki PVŠ 7.752 tisoč SIT 
Obrazložitev kot za plače 

Materialni in drugi stroški 

8228 Materialni stroški in nabava učil za osnovne šole 
3.500.000 tisoč SIT 

Prenos financiranja enega dela materialnih stroškov in nabave 
učil manjših vrednosti osnovnih šol z občin na državni nivo je 
naloga, ki je bila zakonsko prevzeta z julijem leta 1996, zato je v 
letu 1997 za celoletno financiranje šol potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva še za drugo polovico leta. Glede na opredelitev meril za 
določitev obsega zagotovljene porabe sredstev osnovno- 
šolskega izobraževanja v občinah za leto 1997 znaša prenos 
tega dela sredstev 1.667 milijonov SIT, tako da so letošnja sredstva 
glede na lanskoletna sredstva ministrstva povečana za približno 
dvakrat, čeprav se realno (nakazila šolam) ne povečujejo. Tako 
bo ministrstvo letos osnovnim šolam po enotnih merilih zagotavljalo 
sredstva za, kritje splošnih materialnih stroškov, vezanih na 
izvedbo vzgojnoizobraževalnega programa, sredstva za 
izobraževanje učiteljev, šolske ekskurzije ter sredstva za nabavo 
učil in učnih pripomočkov. 

7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema srednjih šol 
4.157.000 tisoč SIT 

Sredstva se namenjajo kritju materialnih stroškov šol, tako 
stroškov prostora (ogrevanje, razsvetljava, najemnine in 
zavarovanja, tekoče vzdrževanje prostora, manjša popravila 
stavb in opreme), kot drugim splošnim stroškom, ki nastajajo v 
povezavi z izvedbo vzgojnoizobraževalnih programov in so vezani 
na delo učiteljev in učencev (nabava strokovne literature in učne 
tehnologije ter drugih pripomočkov, stroški službenih poti, 
telekomunikacijski stroški, kemikalije in material za šolske 
delavnice in posestva, šolska dokumentacija in pisarniški mate- 
rial, vzdrževanje in obnova prostorov in strojnega parka, 
modernizacija obstoječe računalniške opreme, nabava 
laboratorijske opreme ter za razne druge stroške, ki nastajajo v 
šolah.) 
Ta sredstva bi bilo potrebno postopno povečevati, saj njihova 
raven še vedno zaostaja za v letu 1990 doseženo realno ravnijo 
(za cca 15 %). Zaradi povečanja obsega dejavnosti (števila dijakov 
in oddelkov) v šolah, zaradi intenzivne gradnje srednješolskega 
prostora, ki postopno izboljšuje pogoje dela in dijaški standard v 
šolah, a ob tem povečuje tudi tekoče stroške, ter velikih potreb 
po vzdrževanju smo s predlogom proračuna-predvideli za 3.1 % 
realno povečana sredstva za kritje stroškov, ki v zvezi s tem 
nastajajo. Ob tem tudi pripominjamo, da v okviru materialnih 
stroškov stroški energije v srednjih šolah predstavljajo 38 % in 
bo realno hitrejše povečevanje cen energentov od splošne rasti 
cen tudi v letošnjem letu vplivala na realno zmanjšanje preostalih 
sredstev, ki so namenjena pouku. 
Ob tem naj še omenimo, da sredstva za obnovo in modernizacijo 
opreme v srednjih šolah ne dosegajo več niti 30 % po minimalnih 
amortizacijskih stopnjah obračunane amortizacije osnovnih 
sredstev v teh šolah, čeprav so bila v prejšnjem desetletju šolam 
zagotavljana v celoti. 

6541 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema zavodov za 
usposabljanje 520.000 tisoč SIT 

Sredstva za navedeni namen predstavljajo dvakratna sredstva 
lanskega leta, saj se je v preteklem letu del stroškov, ki se nanašajo 
na socialnovarstvene storitve zavodov (predvsem oskrbnine 
otrok ter nakup posebne opreme za otroke s posebnimi 
potrebami) financiral iz postavke 6858 - Socialnovarstvene storitve. 
Upoštevajoč spremembe med postavkami ministrstva in pravilno 
primerjalno osnovo se planirana sredstva na tej postavki realno 
ne povečujejo. 
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6542 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema dijaških domov 
156.000 tisoč SIT 

Sredstva je nujno potrebno postopno realno povečati, da bi 
omogočili kritje stroškov ogrevanja in razsvetljave prostorov, ki v 
materialnih stroških predstavljajo več kot polovico vseh stroškov. 
Prav tako bi bilo nujno pristopiti k obnavljanju opreme v dijaških 
domovih, saj dosedanja sredstva tega niso omogočala, ravnatelji 
pa na problem vzdrževanja stavb in opreme opozarjajo že nekaj 
let. 

6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema visokega šolstva 
2.757.000 tisoč SIT 

Čeprav primerjave kažejo, da se je delež študentov na tisoč 
prebivalcev od leta 1985/86, ko je znašal 15 % v zadnjem šolskem 
letu povečal že na 24 %, pa tem dejstvom ne sledi tudi istočasna 
rast prostorskih kapacitet ter materialnih sredstev za delo s 
študenti. Predvsem pa se zaradi tega zmanjšujejo možnosti 
raziskovalnega dela študentov. Da bi preprečili poslabševanje 
materialnega položaja v visokem šolstvu, je s proračunom za 
leto 1997 predviden rahel realni dvig sredstev za kritje materialnih 
stroškov (za 2.7 %), ki pa zaostaja za povečanjem obsega 
dejavnosti. V letošnjem letu tudi ne bo mogoče bistvenejše povečati 
sredstev za obnovo pedagoške in raziskovalne opreme visokega 
šolstva, kar je že nekaj let izpostavljeno kot kritični element. 

8739 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema višjih šol 
25.000 tisoč SIT 

Ker so programi višjega šolstva novi, in te šole uporabljajo prostore 
in delno opremo srednjih šol, bo v letošnjem letu za kvalitetno 
izvedbo programov potrebno poskrbeti tudi za kritje stroškov in 
nabavo specialno potrebne opreme. Materialni stroški se tem 
šolam, tako kot tudi vsem drugim nakazujejo na podlagi sprejetih 
meril za to dejavnost. 

Socialni transferi 

5491 Štipendije 486.600 tisoč SIT 

Ministrstvo je doslej razpisovalo le kadrovske štipendije za 
deficitarne poklice v izobraževanju, pretežno za področje 
srednjega šolstva , pri čemer je bilo povprečno mesečno 
razdeljenih okrog 1000 štipendij. Proračunska sredstva so v letu 
1997 povečana zaradi prenosa pristojnosti za kadrovsko 
štipendiranje z občinske na državno raven (120 milijonov) za del, 
ki se nanaša na osnovnošolsko izobraževanje, saj je ministrstvo 
v drugi polovici leta prvič razpisalo tudi štipendije za to področje 
(100) in področje predšolske vzgoje (100). Te štipendije so se lani 
izplačale le za tri mesece, zato je potrebno letos za celo leto 
zagotoviti trikrat več sredstev. Ob tem je potrebno zagotoviti 
sredstva tudi za že prevzete občinske obveznosti štipendiranja 
za potrebe osnovnih šol iz preteklih let. Zaradi številnejših 
bilateralnih povezav Slovenije z drugimi državami se precej hitro 
povečuje tudi obseg mednarodnih recipročnih štipendij, izredno 
pa je tudi zanimanje slovenskih izseljencev za študij pri nas, zato 
se število teh štipendij vsako leto rahlo poveča. 

7050 Regresiranje prevozov dijakov in študentov 
1.382.000 tisoč SIT 

Stroški tega regresa, ki se je v letu 1992 že zmanjšal od 40 na 20 
% polne cene mesečne vozovnice, se v letu 1997 precej 
povečujejo. V tem letu je bilo namreč najprej potrebno zagotoviti 
plačilo obveznosti po zapadlih računih za mesec december 
preteklega leta, ker sredstva v ta namen lansko leto niso bila 
zadostna. Glavni razlog pa je povečanje števila upravičencev, 
tako dijakov kot tudi študentov. Ob tem na te stroške pomembno 

vpliva še izenačevanje statusnih pravic rednih in izrednih 
(nezaposleni) študentov. Izredni študentje, ki jih je 25 % od vseh 
študentov, se v regresiranje na novo vključujejo od oktobra 
lanskega leta. 

8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo 220.000 tisoč SIT 

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov nevarnih prevozov v 
osnovno šolo je nova zakonska obveznost. Nanaša se na pravice 
otrok v osnovni šoli do brezplačnega prevoza tudi v primeru 
manjše oddaljenosti doma od šole kot 4 km, če pristojni organ za 
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost 
učencev na poti v šolo. Postopki ugotavljanja upravičenosti do 
kritja teh stroškov v občinah so bili dolgotrajni in ponekod še niso 
končani, zato je višina potrebnih sredstev za ta namen le globalno 
ocenjena in ne nujno zadostna. 

8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov 
1.240.000 tisoč SIT 

Da bi ohranili število učencev in dijakov, ki prejemajo šolsko 
prehrano na ravni, doseženi v jeseni preteklega leta ( cca 50000 
ali 16 % vseh šolajočih v osnovnem in srednjem šolstvu), je 
potrebno v letu 1997 za ta regres zagotoviti realno za 7 % 
povečana sredstva. Razlog za to ni v povečanju zneska za ta 
regres na otroka, ki je že drugo leto nespremenjen (1600 SIT 
mesečno za osnovnošolce in 2000 SIT za srednješolce ), temveč 
v dejstvu, da je bilo v lanskem letu potrebno v mesecu maju in 
juniju število upravičenih do regresa zmanjšati, ker so bila s 
proračunom za leto 1996 zagotovljena sredstva le do meseca 
maja. Šele dodatna sredstva, pridobljena po sklepu državnega 
zbora v mesecu juliju, so nato omogočila nadaljevanje 
subvencioniranja prehrane na nespremenjenem nivoju tudi v 
novem šolskem letu. Zato torej manjkajoča osnova preteklega 
leta vpliva na indeks rasti sredstev v letu 1997. 

7909 Subvencije za šolo v naravi 37.000 tisoč SIT 

Subvencije se nanašajo na novo zakonsko obveznost 
subvencioniranja stroškov prevoza in bivanja otrok v šoli v naravi. 
Finančna pomoč je predvidena za eno šolo v naravi v času 
osnovnega šolanja, za okrog 15 % socialno šibkih otrok enega, 
navadno petega razreda. 

Dotacije javnim zavodom in ustanovSm 

6862 Preverjanje znanja in vpis v srednje šole 26.000 tisoč SIT 

Sredstva na tej postavki so namenjena izvedbi preverjanje znanja 
učencev v 8. razredih osnovnih šol pred vpisom v srednje šole. 
Zajemajo kritje stroškov priprave izpitnih gradiv za preverjanje 
znanja, stroške poskusnega testiranja otrok v mesecu februarju 
ter kritje stroškov ocenjevalcev nalog. Ob tem nastajajo še stroški 
priprave in usposabljanja predstavnikov šol za uporabo 
programske opreme, s katero je ta projekt podprt. 

7096 Študentski domovi 359.000 tisoč SIT 

Problematika financiranja študentskih domov je vsako leto 
koncentrirana okrog pomanjkanja prostora za študente, ki želijo 
bivati v študentskih centrih, saj je bilo v študentskih centrih obeh 
univerz kar 35 % prosilcev odklonjenih. V dijaških domovih ni več 
mogoče zagotavljati dodatnih prostih mest, saj jih v Ljubljani in 
Mariboru ni več. Zato bodo v tem letu razpisane koncesije za 
pridobitev dodatnih ležišč, kar bo zahtevalo dodatno finančno 
podporo tudi s strani države. Del subvencioniranja cene nastanitve 
študentov predstavlja tudi obnavljanje in vzdrževanje obstoječih 
kapacitet v študentskih domovih. Zaradi zagotavljanja novih 
kapacitet za študente so za letošnje leto na tej postavki predvideni 
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za 3.6 % realno višji stroški. 

7097 Strokovna literatura in mladinska periodika 
65.000 tisoč SIT 

V skladu s proračunskimi možnostmi v posameznem letu 
ministrstvo finančno podpira okrog 50-60 naslovov strokovne 
literature, ki jo učitelji uporabljajo pri pouku ter mladinske periodike. 

7098 Tekmovanja učencev in dijakov 15.000 tisoč SIT 

Na državnem nivoju ministrstvo sofinancira državna tekmovanja 
v znanju učencev različnih predmetnih področij, med katerimi so 
glasbena, jezikovna, matematična med najbolje organiziranimi in 
z najdaljšo tradicijo. Vsako leto pa se pridružujejo tudi nova 
predmetna področja (računalništvo, geografija, tekmovanje na 
poklicnih področjih srednjih šol), tako da bi bilo potrebno sredstva 
nekajkrat povečati, če bi hoteli zadostiti vsem potrebam. Tako pa 
imajo pri izvedbi tekmovanj še vedno zelo pomembno vlogo 
sponzorji, pa tudi občine s svojo finančno podporo, saj se javna 
sredstva za ta namen zmanjšujejo. 

4830 Računalniško opismenjevanje 870.000 tisoč SIT 

Računalniško opismenjevanje je projekt šolskega tolarja, za 
katerega je bilo ob pripravi zakona predvideno, da bo v letu 1997 
prešel iz strokovne pripravljalne faze, ki je zajemala razvojno 
delo na določitvi standardov za uporabo računalnikov v šolah, 
usposabljanje učiteljev, pripravo programske opreme, opremljanje 
zbornic ter pilotskih šol z računalniško opremo, v izvedbeno 
fazo, kjer bo glavni strošek predstavljala nabava računalniške 
opreme. Zaradi omejenih možnosti in velikih potreb po investicijah 
v šolski prostor, ki so prav tako sestavni del razvojnega zakona, 
so sredstva predvidena v bistveno manjšem obsegu od prvotno 
predvidenega. Poleg nabave strojne opreme je v letošnjem letu 
predviden še nakup programske opreme ter nadaljnje 
izobraževanje učiteljev, povezano z uvajanjem nove tehnologije. 

4831 Tuji jeziki 70.000 tisoč SIT 

Namen tega projekta je v kritju stroškov usposabljanja 
pedagoškega kadra v znanju tujih jezikov, naj bo v okviru domačih 
institucij ali v tujini, s ciljem dvigniti kvaliteto dela v šolah na tem 
področju. Ob tem je omogočeno tudi delovanje tujih asistentov- 
lektorjev v osnovnem in srednjem šolstvu. Večinski del sredstev 
pa je v letu 1997 namenjen sofinanciranju tečajev tujih jezikov v 
institucijah izobraževanja odraslih, tako da cena teh tečajev za 
udeležence postane dostopnejša. 

4832 Odkup in zalaganje učbenikov 310.000 tisoč SIT 

V letu 1997 se bodo sredstva v okviru tega projekta namenjala 
ohranjanju učbeniških skladov v osnovnem šolstvu, na novo so 
okrepljeni tudi skladi v srednjem šolstvu. Ministrstvo pa ob tem 
zagotavlja -tudi odkup avtorskih pravic za učbenike, krije stroške 
njihovega zalaganja in distribucije ter subvencionira učbenike z 
nizko naklado in odkup učbenikov za manjšine. 

6247 Centri za mlajše odrasle 13.000 tisoč SIT 

V preteklem letu je bila končana eksperimentalna faza delovanja 
centra za mlajše odrasle kot predpriprava mladih na nadaljevanje 
izobraževanja, iz katerega so predčasno izstopili. Dejavnost se 
je izvajala v enem centru, ki se je za to tudi usposobil. V letu 1997 
je bila predvidena razširitev tega delovanja na tri centre za mlajše 
odrasle, vendar bodo sredstva zadoščala le za manjšo širitev. 

6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja 
5.000 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena razvoju programov in drugim pripravam 
na uvedbo poklicnega izobraževanja, tako na srednji kot višji 
stopnji ter njihovi prilagoditvi za izobraževanje odraslih. 

6252 Projekt prenove slovenskega jezika 15.000 tisoč SIT 

Je projekt, ki se izvaja že nekaj let. Po predvidevanjih je v letu 
1997 v sklepni fazi, kar sovpada z drugim delom na kurikularni 
prenovi. Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov 
strokovnega dela visokošolskih strokovnjakov in učiteljev. 

6864 Sofinanciranje Univerze za tretje življenjsko obdobje 
3.000 tisoč SIT 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je bila prvič poskusno 
sofinancirana v letu 1996. V prihodnjih letih je predvidena postopna 
širitev izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju, saj so potrebe 
in interesi v skokovitem porastu. Delno participiranje države pri 
izvedbi določenih programov stimulira iskanje tudi drugih finančnih 
virov ter voluntarizem posameznikov, zato je nujno potrebna. 

6869 Visokošolski študij na daljavo 3.000 tisoč SIT 

Ekonomska fakulteta bo nadaljevala z eksperimentalnim 
izvajanjem prvega in drugega letnika programa Poslovne šole, v 
obliki študija na daljavo. V okviru te postavke se zagotavljajo 
sredstva za oblikovanje učnih gradiv in izdelavo strokovnih podlag 
za uveljavitev te oblike študija tudi na drugih področjih, saj je ta 
oblika študija razvojno perspektivna in tudi cenejša. 

6870 Strokovni sveti in kurikularne komisije 180.000 tisoč SIT 

Ta postavka se po zahtevnosti sredstev v letošnjem letu močno 
povečuje. Glavni razlog je v tem, da so bili strokovni sveti za 
splošno, poklicno in strokovno izobraževanje ter izobraževanje 
odraslih v skladu z novo zakonodajo ustanovljeni šele konec 
preteklega leta, ko so bile imenovane tudi predmetne komisije in 
ekspertne skupine za strokovno delo na vsebinski prenovi 
osnovnega in srednjega šolstva. Glede na pozen pričetek 
delovanja strokovnih svetov bo v letu 1997 potrebnih bistveno 
več sredstev za njihovo delovanje, kot jih je bilo v ta namen 
porabljenih v preteklem letu. Ob tem tudi področne kurikularne 
komisije delujejo šele od sredine preteklega leta, nekatere 
predmetne skupine pa so bile imenovane ali bile dopolnjene tudi 
letos. V letu 1997 je predvidena koncentracija aktivnosti pri 
kurikularni prenovi, zato bo v tem letu potrebnih tudi bistveno več 
sredstev za njihovo delo. 

6872 Center poklicnega izobraževanja 85.000 tisoč SIT 

Center deluje od jeseni leta 1995 in se je postopno kadrovsko 
krepil tekom preteklega leta, pri čemer je bilo predvideno postopno 
novo zaposlovanje in s tem tudi realno povečanje sredstev v 
letošnjem letu. Zaradi prenove poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v Sloveniji ter vključevanja v projekte Evropske 
unije s tega področja ima CPI močno povečane delovne 
obveznosti. Postopna širitev institucije je bila tudi načrtovana in 
še ni dokončna. 

7153 Izobraževanje učiteljev 220.000 tisoč SIT 

Izobraževanje učiteljev je temelj kvalitetne prenove osnovnega in 
srednjega šolstva. Zato bodo v letu 1997 sredstva prioritetno 
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usmerjena v izobraževanje, povezano s spremembami 
predmetnikov in učnih načrtov. Zaradi zaostritve pogojev za nastop 
pedagoškega dela bo finančno bolj podprto tudi pedagoško- 
andragoško izobraževanje ter dokvalifikacije pedagoških delavcev. 

7154 Dopolonilni pouk slovenskega jezika v tujini 
80.000 tisoč SIT 

je ustavna obveznost in namenjena otrokom in mladini slovenske 
narodnosti v tujini, kot pomoč za lažje vključevanje v slovenski 
šolski sistem ob povratku v domovino. Ministrstvo financira 
slovenske učitelje, ki poučujejo v 15 evropskih državah Ob tem 
pa za učitelje slovenskega jezika iz Argentine, Avstralije, ZDA in 
Kanade organizira strokovne seminarje v Sloveniji ter skrbi za 
oskrbo učiteljev z ustreznimi učbeniki. Zaradi podcenjenosti te 
naloge v preteklih dveh letih bi bilo potrebno zagotoviti nekaj več 
sredstev v ta namen. 

7155 Učbeniki in učna tehnologija 30.000 tisoč SIT 

Učna tehnologija predstavlja pomemben izobraževalni element. 
Ker je ta veja dejavnosti pri nas sorazmerno mlada, je potrebno v 
posodabljanje učne tehnologije še veliko vložiti. Sredstva na tej 
postavki se pretežno namenjajo slovenski video produkciji, 
pomembni za medijsko podporo pouka, kot tudi kritju stroškov 
licenc za tuje šolske video izdelke, ki se nato poslovenjeni 
distribuirajo slovenskim šolam, pa tudi za druge oblike 
multimedijske dejavnosti. 

7157 Zdravniški pregledi dijakov 45.000 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena kritju stroškov zdravniških pregledov 
dijakov pred vstopom na delovno prakso, če pravilniki o 
opravljanju dela na določenih področjih to zahtevajo (živilska, 
pedagoška, trgovska, pomorska stroka in druge). 

7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti 44.970 tisoč SIT 

Na tej postavki so združena sredstva za inovacijsko, razvojno in 
interesno dejavnost v osnovnem in srednjem šolstvu ter v drugih 
institucijah, ki tako možnost razvoja ponujajo učencem ali dijakom 
(J. Štefan, Hiša eksperimentov in drugi). Pokrivajo se tudi 
vsakoletni stroški testiranja in obdelave podatkov v okviru projekta 
Telesnovzgojni karton. Sredstva na tej postavki so namenjena 
tudi financiranju pričetka delovanja Mladinskega sinfoničnega 
orkestra Slovenije ter financiranju Mednarodne raziskave 
matematike in naravoslovja. 

7162 Lektorati 75.000 tisoč SIT 

V okviru te postavke je predvideno zagotavljanje sredstev za 
plače lektorjev slovenskega jezika v tujini (17) ter kritje drugih 
osebnih prejemkov in materialnih stroškov (stanarine, potni stroški, 
strokovna literatura in drugo) tudi za tuje lektorje na slovenskih 
visokošolskih ustanovah. Ministrstvo pa vsako leto sofinancira 
tudi mednarodni seminar slovenskega jezika v Sloveniji, ki ga 
organizira Filozofska fakulteta. 

7163 Podiplomski študij 90.000 tisoč SIT 

Sredstva na tej proračunski postavki naj bi v skladu s sklepom 
Vlade RS iz leta 1995 zagotavljala 15 % osnovno financiranje 
podiplomskega študija, kar bi pospešilo proces njegovega 
vsebinskega prestrukturiranja glede na vrsto kvalitetnih novih 
programov in vse večje potrebe po tako izobraženih kadrih. V letu 
1996 sklepa zaradi proračunskih krčenj ni bilo mogoče realizirat, 
prav tako tega ni mogoče storiti v letošnjem letu, zato ta sredstva 
predstavljajo le minimalen prispevek k izvedbi podiplomskih 
programov. 

7164 Asistenti stažisti 170.000 tisoč SIT 

Na tej postavki se posebej zagotavljajo sredstva za financiranje 
dela plač asistentov stažistov, ki niso pokrite z izvedbo programov 
visokega šolstva. Ob 294 asistentih stažistih, ki imajo pogodbeno 
razmerje še iz prejšnjega leta, je v letu 1997 predvidena še 
nastavitev dodatnih 60 asistentov, čeprav so znašale minimalno 
izražene potrebe obeh univerz 99. 

7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža 
70.000 tisoč SIT 

Postavka vključuje kritje stroškov za dejavnost računalniških 
centrov obeh univerz ter najnujnejšo amortizacijo računalniške 
opreme in nabavo programske opreme obeh centrov. V letu 1997 
je predvideno tudi nadaljevanje obnove univerzitetne komuni- 
kacijske mreže, ki jo je ministrstvo finančno podprlo že v letu 
1996. 

7166 Visokošolske knjižnice 475.000 tisoč SIT 

V financiranju visokošolskih knjižnic je v letu 1997 potrebno 
zagotoviti sredstva za uresničitev kolektivne pogodbe ter možnost 
napredovanja delavcev v višji plačilni razred. Ob tem knjižnice že 
nekaj časa izpostavljajo tudi nezadostnost sredstev za nabavo 
tuje strokovne literature, zato je v letu 1997 od prvotno predvidenih 
30 milijonov SIT temu namenjenih le 10 milijonov dodatnih 
sredstev. 

7167 Mednarodna dejavnost 85.000 tisoč SIT 

V to postavko je vključena mednarodna dejavnost obeh univerz, 
sodelovanje na mednarodnih olimpijadah znanja, kritje stroškov 
tiskanja Glasnika Unesco, mednarodno strokovno sodelovanje 
na področju srednjega šolstva, bilateralno institucionalno 
sodelovanje in drugo. V letu 1997 bo več sredstev kot doslej 
zahtevalo sodelovanje z Evropsko unijo za priprave skupnih 
programov na področju izobraževanja ter sodelovanje s Svetom 
Evrope (obvezen prispevek za Center za tuje jezike v Gradcu). 
V letošnjem letu je potrebno zagotoviti tudi sredstva za 
mednarodno povezovanje poklicnih šol v okviru regij Alpe-Adrije, 
ker je gostitelj Slovenija. 

7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva 5.000 tisoč SIT 

V letu 1997 se bo nadaljevalo izvajanje projektov, ki so se v šolah 
pričeli v preteklem letu, kot npr. Zdrava šola, projekt o drogah, 
projekt o varnosti v prometu in drugi. Iz javnih sredstev se šolam 
zagotavlja del sredstev za kritje stroškov v zvezi s pripravo in 
izvedbo nalog. Podprte pa bodo tudi nekatere posamezne akcije 
osnovnih šol, ki imajo razvojni značaj. 

7169 Raziskovalne in strokovne naloge 110.000 tisoč SIT 

V okviru te postavke se financirajo raziskovalne naloge na osnovi 
razpisanih tem, ki so za področje šolstva razvojno najbolj 
pomembne. Obseg raziskovalnega dela se že nekaj let ohranja 
na istem nivoju. Ob tem se zagotavljajo tudi sredstva za kritje 
stroškov posameznih strokovnih nalog enkratne narave (plačilo 
strokovnih analiz, prevajanj, tiskanje publikacij ministrstva, plačilo 
dela zunanjih sodelavcev na posameznih strokovnih nalogah in 
drugo). 

7224 Storitve po vlogah 10.000 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena kritju stroškov nekaterih razpisov ter 
kritju tistih stroškov, ki se pojavljajo med letom in niso planirani ali 
jih glede na namembnost ni mogoče financirati iz katere koli druge 
postavke. 
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7229 Izobraževanje odraslih 270.000 tisoč SIT 

Na javni razpis za sofinanciranje akcij izobraževanja odraslih so 
izvajalci prijavili za več kot 1,5 milijarde SIT vrednih programov. 
Od teh je bilo po strogi selekciji izbranih 559 in 50 infrastrukturnih 
dejavnostih, ki se sofinancirajo manj kot 30 odstotno. Ministrstvo 
ob tem financira tudi strokovno delo za področje izobraževanja 
odraslih, ki ga opravljata Andragoški center Slovenije in Zveza 
ljudskih univerz. Prednostne naloge na tem področju so: 
funkcionalno opismenjevanje prebivalstva, študijski krožki, 
izobraževanje na daljavo, središče za samostojno učenje, borza 
znanja, izobraževanje odraslih za pridobitev prvega poklica ter 
splošno izobraževanje odraslih za dvig njihove izobrazbene in 
kulturne ravni. 

7231 Priprave na maturo in njena izvedba 270.000 tisoč SIT 

Stroški priprave na maturo so ocenjeni v povečanem obsegu 
glede na pričakovano višje število sodelujočih pri opravljanju izpitov 
(9100). Največ sredstev bo po ocenah zahtevalo ocenjevanje 
maturitetnih nalog (38%) in delo republiške maturitetne in 
predmetnih maturitetnih komisij (22 %), stroški priprave izpitnih 
vprašanj (13 %), tiskanje katalogov izpitnih vprašanj (5 %) ter 
tehnične izvedbe mature (17 %). Zaradi prenosa sredstev za 
kritje materialnih stroškov izvedbe mature (64 milijonov SIT) iz te 
postavke na postavko RIC, kamor po svoji vsebini tudi sodijo, so 
planirana sredstva na postavki 7231 v letu 1997 celo nižja, zato 
pa so povečana na postavki 8634. 

7910 Projekti Evropske unije 10.000 tisoč SIT 

S podpisom asociacijskega sporazuma z Evropsko unijo se je 
Sloveniji odprla možnost sodelovanja v projektih s področja 
izobraževanja. Za leto 1997 so v tem sodelovanju predvideni trije 
projekti: 
- Socrates za področje splošnega izobraževanja, 
- Leonardo za področje poklicnega izobraževanja, 
- Mladi za Evropo za področje mladine. 
Projekti so široko zasnovani in bodo vključevali številne šole in 
posameznike. Leto 1997 je predvideno kot leto priprave 
natančnejših programov sodelovanja ter usposabljanja 
organizatorjev ter koordinatorjev. Ob sofinanciranju projektov 
Evropske unije je predvidena tudi približno 25-odstotna soudeležba 
javnih sredstev. 

7911 Šolski sklad - služba 33.000 tisoč SIT 

Zakon o organizaciji in financiranju je za gospodarjenje s šolskimi 
nepremičninami predvidel ustanovitev sklada za gospodarjenje z 
nepremičninami. Za servisiranje tega sklada je predvidena 
ustanovitev službe, za katero je potrebno zagotoviti prostore, 
kadre in sredstva za delovanje. Ocenjeno je, do bo služba pričela 
z delom v mesecu oktobru. 

7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic 50.000 tisoč SIT 

Enega od stebrov nacionalnega programa izobraževanja odraslih, 
ki ga zahteva nova zakonodaja, bo brez dvoma predstavljalo 
izobraževanje za pridobitev prvega poklica za odrasle, ki so 
zaključili osnovno šolo in se niso vključili v nadaljnje izobraževanje. 
Ugotovljeno je namreč, da je v skupini prebivalstva, starega od 
15-27 let, preko 40.000 takih, ki si niso pridobili poklica, ali niso 
končali niti osnovnošolskega izobraževanja. Da bi dvignili 
izobrazbeno raven prebivalstva in tem mladim izboljšali možnost 
zaposlitve, prvič predlagamo sofinanciranje posebnih izobraže- 

valnih programov za pridobitev poklica, ki bi se izvajali v poklicnih 
in drugih srednjih šolah oziroma pri drugih ustreznih izvajalcih. 

8165 Zavod RS za šolstvo 850.000 tisoč SIT 

Dejavnost zavoda se financira v skladu s potrjenim letnim delovnim 
načrtom ter zasedbo sistemiziranih delovnih mest. Zaradi 
racionalizacije dela v zavodu bodo predvidene naloge izvršene 
ob nespremenjenih sredstvih. 

8630 Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
430.000 tisoč SIT 

Center ima pomembno vlogo pri izvajanju šolskih in obšolskih 
aktivnosti ter šole v naravi, pretežno za osnovnošolsko populacijo. 
Center postopno obnavlja in preureja nekaj bivših vojaških 
objektov, pri čemer 9 domov že deluje, predvidena pa je tudi 
nadaljna usposobitev štirih objektov. Ob dosedanjih 121 je zato 
predvidena postopna zaposlitev še dodatnih 17 pedagoških in 
drugih delavcev, za katere se iz javnih sredstev zagotavljajo 
plače in osebni prejemki. Del sredstev je namenjen tudi kritju 
stroškov ogrevanja in drugih fiksnih stroškov v domovih in centrale 
v Ljubljani ter stroškov projektnih nalog. 

8631 Šola za ravnatelje 59.000 tisoč SIT 

šola za ravnatelje v letu 1997 nadaljuje z delom na svoji temeljni 
nalogi, usposabljanju ravnateljev in drugih pedagoških in 
strokovnih delavcev, ki imajo željo to postati. Za šolo se iz javnih 
sredstev zagotavljajo sredstva za izplačilo plač in osebnih 
prejemkov ter materialnih stroškov. Lokacija šole še ni urejena, 
zatoj sedaj šola gostuje v hotelskih prostorih. 

8632 Slovenski šolski muzej 27.000 tisoč SIT 

Sredstva za dejavnost šolskega muzeja so v preteklem letu 
zadoščala komaj za izplačilo plač, tako da muzej v okviru teh 
sredstev ni mogel kriti stroškov postavitve razstav, kot ima to 
vsako leto v načrtu. Da bi jim to omogočili v letošnjem letu, ob tem 
pa tudi posodobitev ohranjanja muzejske dokumentacije in mrežno 
povezavo z drugimi muzeji in knjižnicami, bi morali muzeju 
zagotoviti cca 3 milijone dodatnih sredstev. 

8633 Projekt informatizacije šolstva 51.000 tisoč SIT 

V letu 1997 je predvidena faza implementacije kadrovsko 
informacijskega sistema ŠKIS v šole, pri čemer bo največji strošek 
predstavljala dopolnitev programa in povezava s sistemom VPIS. 
Za normalno komunikacijo s šolami bo potrebna sanacija 
telefonskih priključkov nekaterih šol, izobraževanje uporabnikov 
in vzdrževanje celotnega sistema. 

8634 Državni izpitni center 210.000 tisoč SIT 

V letu 1996 se je postopno kadrovsko oblikoval, pa tudi v letu 
1997 še potrebuje dodatne kadre. To pomeni, da bo obveznost 
zagotavljanja sredstev za plače v letu 1997 večja kot v letu poprej. 
Bistveni del povečanja sredstev (približno 45% rasti) je odraz 
prenosa dela sredstev za izvedbo mature, ki po svoji vsebini 
predstavljajo materialni strošek institucije, iz postavke 7231- 
priprava In izvedba mature na to postavko. Center ima velike 
težave zaradi pomanjkanja skladiščnega prostora, zato se stroški 
v tem delu povečujejo (najem prostorov in zavarovanje objektov). 
Potrebno pa je tudi opremljanje centra zaradi postopne širitve 
njegovih delovnih obveznosti še na druga izobraževalna področja 
(izobraževanje odraslih, preverjanje znanja v osnovnem šolstvu). 
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9136 Stroški individualnega znanstvenega in umetniškega dela v 
visokem šolstvu 330.000 tisoč SIT 

Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov 
individualnega znanstvenega in umetniškega dela pedagoškega 
kadra obeh univerz, ki pa ne zajemajo stroškov tega dela 
asistentov. Zaradi omejenih materialnih možnosti v letošnjem letu 
sredstev ne bo mogoče razširiti tudi na asistenta, čeprav so 
pomemben člen kadrovske prenove visokega šolstva in je tudi 
njim potrebno omogočiti znanstveno oziroma umetniško dejavnost 
ter jo tudi materialno podpreti. V ta namen pa bi v proračunu morali 
dodatno zagotoviti vsaj 50 milijonov SIT. 

9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih 
80.000 tisoč SIT 

Zaradi boljše organiziranosti izobraževanja odraslih ministrstvo 
že nekaj let sofinancira delo organizatorjev izobraževanja odraslih 
v javnih zavodih za izobraževanje odraslih, s tem da namenja 
prispevek h kritju stroškov za plače andragogov in drugih 
strokovnih delavcev v teh zavodih (približno 70%) 

9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev 45.000 tisoč SIT 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v 
osnovnem šolstvu zvišal zahtevnost delovnega mesta učitelja 
glede na stopnjo izobrazbe, saj za večino strokovnih delavcev v 
šolstvu zahteva visoko izobrazbo. Ker ima večina učiteljev v 
osnovni šoli VI. stopnjo izobrazbe, je potrebno tudi s pomočjo 
subvencioniranja šolnin učitelje spodbuditi k izrednemu študiju za 
pridobitev diplome VII. zahtevnostne stopnje. Podoben položaj je 
tudi v predšolski vzgoji, kjer so vzgojiteljice šele ne dolgo tega 
dobile možnost študija v programih višje stopnje zahtevnosti. Ker 
bodo vzgojiteljice sodelovale tudi v pedagoškem procesu osnovne 
šole, jim je potrebno omogočiti priti do zahtevane izobrazbe tudi 
na način subvencioniranja šolnin. Ob tem pa se sofinancirajo tudi 
šolnine za izredni študij na diferencialnih poklicnih področjih v 
izobraževanju. 

9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti 
1.000 tisoč SIT 

Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti v 
Sloveniji je organiziran v skladu z meddržavnimi sporazumi. 
Predviden je pouk makedonskega jezika in kulture, arabskega 
jezika in kulture, albanskega jezika in kulture ter nemškega jezika 
in kulture. 

9144 Mednarodna šola 19.000 tisoč SIT 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo programa 
mednarodnega vrtca ter sredstva za nadaljnji razvoj in usposobitev 
učiteljev mednarodne osnovne in srednje šole. 

9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 10.000 tisoč SIT 

Državni izpitni center vsako leto organizira izobraževanje za 
zunanje ocenjevalce pri maturi, ministrstvo pa krije stroške, ki pri 
tem nastajajo. 

6249 Šolski sejmi in razstave 25.000 tisoč SIT 

Največ sredstev (60 %) te postavke je namenjeni domači sejemski 
dejavnosti, na kateri se predstavljajo šolske in obšolske dejavnosti 
(DSI, IFOS), 40 % pa predstavitvi slovenskega izobraževanja na 
sejmih v tujini. 

7915 projekti PHARE - lastna udeležba 3.000 tisoč SIT 

Ot\.sofinanciranju projektov poklicnega izobraževanja v okviru 
sodelovanja z Evropsko zvezo - Phare nastajajo določeni stroški, 
ki jih mora pokriti država- npr. prometni davki ob nakupu učne 
opreme ali izobraževanju učiteljev. Zato so na tej postavki 
predvidena sredstva, ki bi omogočila kritje tistih stroškov, ki jih 
partner ne želi. 

8644 Inventarizacija premoženja. 15.000 tisoč SIT 

Cenitev državnega šolskega premoženja in postopni vpis lastnine 
v sodne registre je proces, ki še ni zaključen, zato so stroški 
predvideni tudi v letu 1997. 

Drugi odhodki 

7187 Nagrade v izobraževanju 7.600 tisoč SIT 

Podeljujejo se za najpomembnejše dosežke v izobraževanju; 
letno je predvidenih 11 nagrad ter kritje stroškov podelitvene 
slovesnosti. 

7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja 
16.000 tisoč SIT 

Glede na omejena sredstva za financiranje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti posameznih društev se ob razpisih vsako leto zgodi, 
da je predlogov za sofinanciranje posameznih akcij nekajkrat 
več, kot pa je sredstev na razpolago. Zato se v posameznem 
letu finančno podpre okrog 25-30 društev, katerih dejavnost je 
najbolj pomembna za razvoj interesov otrok in mladine. 

7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva 62.000 tisoč SIT 

V okviru te postavke je polovica sredstev namenjenih kritju 
povečanih stroškov šolstva narodnosti (na primer stiki šol z 
matičnim narodom, stroški priprave romskih otrok na 
izobraževanje in razne akcije), pri financiranju izobraževalne 
dejavnosti v zamejstvu pa je poudarek na podpori glasbenemu 
šolstvu in domovom v zamejstvu, finančni pomoči pri nabavi 
slovenskih učbenikov za zamejske otroke in izvedbi strokovnih 
seminarjev za učitelje iz zamejstva. Sofinancirajo pa se tudi 
strokovne ekskurzije maturantov iz zamejstva v Sloveniji. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Glede na utemeljenost hitrejše izgradnje kapacitet na področju 
srednjega in visokega šolstva, ki je bila predstavljena ob 
sprejemanju zakona o "šolskem tolarju" ter tudi v investicijskem 
projektu pridobitve kredita Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj, 
je za leto 1997 predvideno realno povečanje potreb po investicijskih 
sredstvih. Glede na to, da je ob pogojih pridobitve kredita v treh 
letih v okviru proračuna potrebno izkazati celotno porabo sredstev 
in ob tujih sredstvih (40 %) zagotoviti tudi 60 % domačih 
proračunskih sredstev, je bilo v predlogu proračuna ministrstva 
za leto 1997 za investicije po tem projektu predvidenih bistveno 
več sredstev, kot pa jih bo v tekočem letu mogoče zagotoviti, kar 
istočasno tudi pomeni, da kredita v dogovorjenem obsegu in času 
ne bo mogoče izkoristiti, temveč bo za to potrebno daljše obdobje 
več proračunskih let. 
Program investiranja v posamezne objekte v okviru posameznih 
proračunskih investicijskih postavk je podan v posebni prilogi. 
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II. MLADINSKI PROGRAM 

Izvedbo mladinskega programa načrtuje in delo koordinira Urad 
za mladino. V letu 1997 so aktivnosti Urada usmerjene predvsem 
v nadaljevanje programa zagotavljanja infrastrukture za mlade 
na lokalnem nivoju in sicer v usposobitev stalnega objekta za 
prenočevanje mladih, v pomoč pri odpiranju mladinskih klubov in 
centrov ter izgradnjo nacionalne mreže za informiranje in 
svetovanje za mlade. Urad bo ob tem tudi spodbujal preventivne 
in razvojne programe za mlade, katerih namen je izboljšati socialno 
ekonomski položaj mladih, nadalje bo pripravljal projekt mladinske 
kartice, ki bo zagotavljala popuste in ugodnosti za mlade ter 
spodbujal mednarodno mobilnost in vključevanje v Evropsko 
skupnost. 
Poseben poudarek je v letu 1997 tudi na tistih novih nalogah, ki 
pomenijo intenziviranje mednarodnega sodelovanja na področju 
ukvarjanja z mladinsko problematiko. Za vključitev v Center Sever- 
jug ter Evropsko mladinsko fundacijo je potrebno plačati članarino, 
za sodelovanje v projektu Evropske Unije "Mladi za Evropo" pa je 
potrebno participirati del sredstev za izvedbo programov. 

7223 Mladinski program 100.000 tisoč SIT 

Na področju mladinskega programa bo v letu 1997 poudarek na 
večji podpori preventivnih in razvojnih programov, ki jih izvaja 
okrog 300 nevladnih organizacij, v te programe pa je vključenih 
okrog 10 % mladih. Prihodnje delovanje bo usmerjeno predvsem 
v nadaljnje vključevanje neorganizirane mladine in marginalne 
skupine v razne programe, čeprav bi za to potrebovali bistveno 
več sredstev. 

6234 Mladinski centri 12.000 tisoč SIT 

Osnovna infrastruktura mladinskih centrov nastaja že nekaj let. 
Ob sodelovanju občin in glede na pogodbe je v letošnjem letu 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje programov 
cca petnajstih mladinskih centrov. 

9131 Mladinske raziskave 4.000 tisoč SIT 

V letu 1997 se bo nadaljevalo delovanje na področju mladinskih 
raziskav, kot novost so izdelave nacionalnih poročil. 

9132 Mladinska prenočišča 45.000 tisoč SIT 

Sedanji obseg sredstev ne omogoča uresničitve srednjeročnega 
programa izgradnje mladinskih prenočišč. V letošnjem letu je 
predvideno dokončanje objekta na Bledu in nadaljevanje obnove 
naslednjega od predvidenih petih objektov. 

9133 Mednarodna dejavnost mladih 6.000 tisoč SIT 

V letu 1997 je bila predvidena realizacija programov bilateralnega 
sodelovanja z Avstrijo, Španijo, Nemčijo in Veliko Britanijo, za kar 
pa bi potrebovali bistveno več sredstev od razporejenih v ta 
namen. Zato bo ta program izveden v močno skrčenem obsegu. 

6235 Evropska mladinska akcija 19.000 tisoč SIT 

Nadaljevale se bodo aktivnosti v smislu podpore programov za 
razvijanje strpnosti in solidarnosti med mladimi v dosedanjem 
obsegu. 

9134 Informiranje in svetovanje za mlade 9.000 tisoč SIT 

Za leto 1997 je bil predviden zaključek projekta, z oblikovanjem 
informacijske mreže informacijskih pisarn in mladinskih 
informativno-svetovalnih centrov tako, da bodo hitre in brezplačne 

informacije dostopne vsem mladim. Zaradi pomanjkanja sredstev 
pa se bo naloga nadaljevala tudi v naslednjem letu. 

7921 Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade 
8.000 tisoč SIT 

Pristojnosti organizacije in koordinacije programov in projektov 
delovanja mladih je potrebno prenesti na nevladne organizacije in 
sicer z ustanovitvijo posebne organizacije za Vključitev v pro- 
gram EU - Mladi za Evropo ter ureditvijo delovanja na področju 
prostovoljne službe, izmenjave prostovoljcev in Au-pair programov. 
V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
in Zavodom za zaposlovanje je predvidena podpora razvoju 
mladinskih kooperativ kot oblike samozaposlovanja mladih. 

7922 Regresiranje potovanj in mladinska kartica 
75.000 tisoč SIT 

V letu 1997 je predvideno nadaljevanje aktivnosti pri regresiranju 
potovanj mladine (šolske ekskurzije se po novem financirajo iz 
postavke materialnih stroškov osnovnih šol) ter pospešena 
priprava na uvedbo mladinske kartice, ki bo mladini omogočila 
določene storitve pridobiti s popustom 

2221 EU - Mladi za Evropo 3.000 tisoč SIT 

Mladi za Evropo je projekt Evropske unije, za izvedbo katerega je 
poleg tujih sredstev predvidena tudi participacija domače države, 
ki se planira ne tej postavki. 

2222 Center Sever - Jug 5.000 tisoč SIT 

Slovenija se je po sklepu Vlade RS v letu 1996 včlanila v Center 
za planetarno soodvisnost in solidarnost Sveta Evrope, Urad za 
mladino pa je zadolžila za plačevanje letne članarine ter za 
sodelovanje s tem centrom. 

2223 Evropska mladinska fundacija 2.400 tisoč SIT 

S pridružitvenirn članstvom Evropski uniji se Slovenija vključuje 
v Evropsko mladinsko fundacijo in zato nastaja tudi obveznost 
plačila članarine tej organizaciji. 

III. ŠPORT 

Socialni transferi v športu 

7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 
4.500 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena plačilu zavarovalne premije za nezgodno 
zavarovanje športnikov svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda. Ob tem se z nuđenjem nadstandardnih 
zdravstvenih storitev vrhunskim športnikom zagotavlja tudi 
ustrezno zdravstveno stanje, ki je predpogoj za vrhunske 
rezultate. To omogoča, da so poškodovani vrhunski športniki v 
najkrajšem možnem času z najkvalitetnejšimi ukrepi usposobljeni , 
za proces treninga in tekmovanja. Športnikom svetovnega in 
mednarodnega razreda je treba z nadstandardnimi zdravstvenim 
zavarovanjem zagotoviti prednost pri specialističnih pregledih, 
hospitalizaciji in rehabilitaciji. 

7226 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje vrhunskih športnikov 
5.000 tisoč SIT 

Iz teh sredstev se zagotovijo plačila prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje kategoriziranih vrhunskih športnikov. 
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Dotacije javnim zavodom, ustanovam 

7100 Program vrhunskega športa 506.000 tisoč SIT 

V okviru te postavke je združenih več postavk, ki so bila tej 
dejavnosti namenjena v preteklem letu, in sicer postavke 7100: 
Osnovni program športa, 6860 Nadarjeni za vrhunski šport, 
6861: Svetovno prvenstvo v smučanju, 4998: štipendije 
športnikom, 6866: Nacionalne športne zveze - delovanje in 
postavka 6240: Obveznosti do mednarodnih športnih organizacij. 
Dobri rezultati slovenskih športnikov zahtevajo tudi večji prispevek 
države pri njihovih pripravah in nastopih, ob tem pa je potrebno 
zagotavljati tudi sredstva za članarine in kotizacije mednarodnim 
športnim organizacijam, kar je pogoj, da lahko športniki na 
mednarodnih tekmovanjih sploh tekmujejo. 
Število kategoriziranih vrhunskih športnikov je v letu 1997 poraslo 
za 63 (ali 15 %), posebej pa se je povečala kvaliteta v kolektivnih 
športnih panogah, saj se je na Evropsko prvenstvo uvrstilo že 6 
reprezentanc ( v letu 1996 le ena) med osem najboljših v uradnih 
evropskih tekmovanjih pa se je letos uvrstilo 5 klubov (v letu 
1996 le eden). Ti razlogi zahtevajo tudi več državnih sredstev, 
kar se odraža v predlogu proračuna. 
Večje javno financiranje vrhunskega športa je značilno za Slovenijo, 
ker so možnosti za financiranje iz privatnega sektorja manjše kot 
v državah Evropske skupnosti. 
V okviru teh sredstev se športnikom, dobitnikom olimpijskih medalj 
za uspešno dokončanje šolanja izplačuje redna mesečna 
štipendija v višini najvišje "Zoisove štipendije". Posebna sredstva 
so namenjena tudi mladim, nadarjenim za vrhunski šport. Namen 
teh sredstev je zagotovitev kontinuitete vrhunskih dosežkov v 
športu v mednarodnem merilu. Zato je potrebno z mladimi delati 
vedno bolje in zviševati splošno raven pogojev uspešnosti. 
Sredstva naj bi omogočala slediti tehnologijam treniranja v športu, 
ki iz lete v leto bolj napredujejo. 

2216 Tekmovanja športnikov (olimpijada, univerzijada, Alpe- 
Jadran) 60.000 tisoč SIT 

Iz teh sredstev se financirajo priprave in nastop športnikov na 
olimpijskih igrah in drugih mednarodnih tekmovanjih. Zaradi 
udeležbe naših športnikov na Univerzijadi so potrebna tudi 
sredstva za pripravo in nastop športnikov študentov na zimski in 
letni Univerzijadi. Za mlade športnike, stare do 17 let, je pomembna 
tudi udeležba na športnih igrah Alpe Jadran, zato je njihovo 
udeležbo potrebno tudi finančno podpreti. 

2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa 
88.000 tisoč SIT 

V to postavko so se združile postavke 9135: Zavod za šport 
Slovenije in postavka 6865: Olimpijski komite - delovanje. Sredstva 
se zagotavljajo za financiranje dejavnosti Zavoda za šport, ki 
obsega izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje, vodenje in 
izvajanje športa v Sloveniji, informacijski sistem športa, 
organizacijske in strokovne naloge v vrhunskem športu, 
koordiniranje in vodenje državnih propagandnih akcij, ter nuđenje 
strokovne in organizacijske pomoči državnim panožnim zvezam 
in drugim izvajalcem za izvajanje športne dejavnosti. Namenjena 
pa so tudi delovanju Olimpijskega komiteja, ki je kot krovna 
organizacija panožnih športnih zvez temelj povezovanja športa s 
svetom, financiranju Inštituta za šport, in drugim zavodom, ki so 
pomembni za razvoj te dejavnosti. 

5619 Šport otrok in mladine 110.000 tisoč SIT 

Športni rezultati vrhunskih športnikov vzpodbujajo tudi mladino, 
da se vključuje v razne oblike športnih aktivnosti ter šolska 

tekmovanja. Analize kažejo, da se je v letu 1997 glede na leto 
poprej število otrok, vključenih v šolska tekmovanja, povečalo za 
skoraj tretjino, kar se posledično odraža tudi v zahtevi po večjih 
sredstvih za pripravo in izvedbo športnih akcij in tekmovanj. 
Poleg športnim tekmovanjem so sredstva namenjena odpravi 
plavalne nepismenosti in sofinanciranju programa športa v pouka 
prostih dnevih. Prav tako se bo iz teh sredstev zagotovilo izdajanje 
revije šport mladih in nadaljevalo na projektih študentski šport, 
šport nadarjenih v srednjih šolah in eksperimentalnih programih. 

6238 Šport za vse 67.000 tisoč SIT 

Sredstva iz te postavke zagotavljajo izvajanje programa , ki 
zajema pripravo novih in posodobitev obstoječih programov, 
propagando in sofinanciranje eksperimentalnih programov 
posebnih skupin (starostniki, družine, narkomani, alkoholiki...). 

7159 Strokovne naloge športa 45.000 tisoč SIT 

V to postavko so se združile postavka 6239: Permanentno 
izobraževanje v športu in postavka 6867: Raziskovalne naloge 
za šport. 
Znanost je predpogoj za uspešen in human razvoj športa in 
omogoča uspešnost na vseh področjih športa. Sredstva na tej 
postavki so namenjena financiranju znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti v športu, ki zajema izpeljavo aplikativnih in temeljnih 
raziskav v športu in prenos izsledkov v prakso. 
Za kvalitetno opravljanje nalog na področju športa je potrebno 
tudi permanentno šolanje in izpopolnjevanje kadrov doma in v 
tujini. Sredstva so namenjena še izdajanju strokovne literature in 
drugih športnih publikacij, načrtovanju in spremljanju razvoja 
vrhunskega športa in športne rekreacije, sodelovanju s zamejskimi 
Slovenci in sosednimi državami. 

8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov 5.000 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena financiranju nastopov športnikov invalidov 
na uradnih mednarodnih tekmovanjih. 

Drugi odhodki 

7188 Priznanja Stanka Bloudka 4.000 tisoč SIT 

Kot vsako leto bodo priznanja podeljena zaslužnim na področju 
športa 

Investicije na področju športa 

2220 Investicije v športno infrastrukturo 185.000 SIT 

Sredstva so namenjena posodobitvi športnih centrov za vodenje 
in spremljanje procesa treninga nadarjenih otrok in mladine, 
nakupu sodobne opreme za ugotavljanje in spremljanje 
psihosomatičnega statusa športnikov in za pomoč pri načrtovanju 
in izvajanju procesov treniranja vrhunskih športnikov. 
Ob tem se bo v letu 1997 nadaljevalo posodabljanje trim stez in 
fitness centrov ter posodobitev tal na večnamenskih športnih 
površinah in zunanjih športnih igriščih. Obnovilo se bo tudi nekaj 
dotrajanih bazenov, da bi s tem omogočili lažjo izpeljavo akcije 
odprave plavalne nepismenosti. t 
5492 Obnova visokogorskih planinskih postojank 

15.000 tisoč SIT 

Z načrtovanimi sredstvi se bodo nadaljevala dela pri sanaciji, 
obnovi in posodobitvi visokogorskih planinskih postojank, s 
posebnim poudarkom tudi na ekološki sanaciji. 
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IV. PREDŠOLSKA VZGOJA 

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 

8875 Sofinanciranje strokovne literature za predšolsko vzgojo 
2.000 tisoč SIT 

S sredstvi proračuna se sofinancira revija Otrok in družina. 

8871 Izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljic 600 tisoč SIT 

Izobraževanje in usposabljanje vzgojiteljic se izvaja v okviru 
razpisanih programov izobraževanja učiteljev, v okviru te postavke 
pa so podprte posamezne akcije. 

8878 Razvojno in strokovno delo za predšolsko vzgojo 
20.000 tisoč SIT 

V okviru te postavke se krijejo predvsem stroški za delovanje 
študijskih skupin v predšolski vzgoji, ki pomenijo strokovno bazo 
za preverjanje in uvajanje programskih sprememb v ta 
vzgojnoizobraževalni segment. 

Drugi odhodki v izobraževanju za predšolsko vzaoio 

8872 Predšolska vzgoja narodnosti 68.000 tisoč SIT 

S sredstvi na tej postavki krijemo višje stroške predšolske vzgoje 
otrok na področjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost, sredstva pa so namenjena tudi romskim otrokom. 

8877 Sofinanciranje društev za predšolsko vzgojo 
500 tisoč SIT 

Sredstva so minimalna, zato se podpre le posamezna vloga 
društev, povezana z dejavnostjo predšolske vzgoje. 

V. DELOVANJE ORGANOV 

3348 Materialni stroški MŠŠ 154.500 tisoč SIT 

Postavka vključuje sredstva, ki so bila v preteklem letu realizirana 
na dveh postavkah: na postavki 3348 Materialni stroški in postavki 
3672- Drugi odhodki za delo na drugih področjih. 
Slabi pogoji delovanja posameznih sektorjev in služb ministrstva 
na različnih lokacijah in občasne preselitve povzročajo povečane 
stroške delovanja, ob tem pa se v skladu z novo zakonodajo 
širi tudi obseg delovanja ministrstva (prenos dejavnosti iz 
občinskega na državni nivo, zaposlovanje pripravnikov, širitev 
štipendiranja bodočih kadrov, zahtevnejše finančno poslovanje, 
večji obseg mednarodnega sodelovanja in drugo). To istočasno 
povzroča vedno nove stroške, za katere je potrebno zagotoviti 
tudi pokritje. 

7908 Stroški komisij za strokovne izpite 10.500 tisoč SIT 

Postavka je v letošnjem letu nova, zajema pa sredstva za plačilo 
stroškov za delovanje komisij za izvedbo strokovnih izpitov 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v šolstvu. V letošnjem letu 
je obseg dela teh komisij zaradi uvedbe novih zakonskih pogojev 
močno povečan. 

3361 Materialni stroški Urada RS za šolstvo 27.500 tisoč SIT 

Predvideno je majhno realno povečanje sredstev za kritje 
materialnih stroškov, saj mora Urad od sredine preteklega leta 
sam plačevati najemnino za prostore. Glede na to, da na Uradu 
več kot polovica delovnih mest ni zasedenih, morajo v času 
intenzivnega strokovnega dela pri kurikularni prenovi nekatera 

dela opraviti zunanji strokovnjaki, zato so sredstva za kritje tega 
dela dodatno planirana. 

6244 Nacionalni kurikulum 40.000 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja Nacionalnega 
kurikularnega sveta, pripravi strokovnih gradiv in drugim nalogam, 
povezanih z delovanjem in servisiranjem dela pri prenovi šolstva. 

3423 Materialni stroški Urada RS za mladino 8.000 tisoč SIT 

3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 4.000 tisoč SIT 

Sredstva na obeh postavkah so namenjena kritju stroškov dela 
pri izvedbi programov. Realno povečana so sredstva za 
mednarodno dejavnost zaposlenih v Uradu. 

4531 Materialni stroški Inšpektorata RS za šolstvo in šport 
7.000 tisoč SIT 

Materialni stroški se povečujejo zaradi predvidenih stroškov za 
izvedenska mnenja ter zaradi višjih potnih stroškov, saj je 
Inšpektorat pričel z rednimi pregledi dela šol, zato bodo tudi stroški 
temu primemo večji. 

34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN 

TEHNOLOGIJO 

UVOD 

Predlog proračuna MZT za leto 1997 izhaja iz dveh temeljnih 
podmen: 

a) Slovenija se nahaja na razvojni stopnji, ko mora zaradi 
dosežene socialne ravni ter izzivov integracije v razvito Evropo - 
sprožiti in močno okrepiti pozitivno spiralo razvoja. Njene bistvene 
sestavine so: sposobno podjetništvo (ki zmore sprejemati znanje 
in ga spreminjati v inovacijo na zmeraj višjih tehnoloških ravneh) 
in sposobna uprava (ki zmore modelirati razmere za uspešno 
razvojno strategijo ob ohranitvi nacionalne identitete). 

Ključni deli omenjene spirale so vrhunski kvalificirani kadri, ki 
zmorejo izobraževati na najvišji stopnji, zagotavljati prenos znanja 
iz sveta in ga prenašati v zahtevne programe za povečevanje 
družbenega proizvoda. V sedanjih razmerah so ti kadri bistveno 
finančno odvisni od javnih financ: za znanost, za spodbujanje 
tehnološkega razvoja in za visokošolsko izobraževanje. 

b) V obdobju demokratične Slovenije so proračunska sredstva 
za znanost in (tehnološki) razvoj v petih letih realno padla za 35% 
oz. izraženo v deležu od kosmatega družbenega proizvoda od 
okoli 0,81% v letu 1992 na okoli 0,61% v letu 1996. V letu 1995 je 
Državni zbor sprejel Nacionalni raziskovalni program, ki 
predvideva realno letno rast proračuna za znanost in razvoj po 
stopnji 10% do leta 2000. 

Zavedati se moramo, da v Sloveniji že desetletje ni zadovoljivega 
obnavljanja proizvodno storitvenih programov in zato ni pričakovati 
zadostnega povečanja slovenske konkurenčnosti. Pa tudi 
mednarodne statistične primerjave so varljive: enako visoka 
stopnja vlaganj v Sloveniji pomeni bistveno manjša absolutna 
vlaganja, kot jih (celo pri nižjih deležih družbenega proizvoda) 
izvajajo konkurenčne razvite države ali države z jasno dolgoročno 
razvojno strategijo. 
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Zaradi zgoraj navedenega MZT predpostavlja, da bo državni 
proračun v latut>1997 - v okviru usklajenih razvojnih politik med 
pristojnimi ministrstvi - prepoznal in potrdil strateško vlogo naložb 
v znanost in tehnološki razvoj ter povečal sredstva MZT, kar bi 
skupaj s podobnimi sredstvi v proračunih drugih ministrstev 
pomenilo približevanje 1% kosmatega družbenega proizvoda in 
s tem začetek prestrukturiranja proračuna v razvojno smer. 

MZT namerava v letu 1997 ohraniti programsko strukturo, ki 
izhaja iz Nacionalnega raziskovalnega programa, in sicer 
naslednje osnovne snope programov, ki jih financira ali sofinancira 
iz proračunskih sredstev: 

- znanstvene raziskave (temeljne in aplikativne raziskave), 
- podiplomsko usposabljanje raziskovalcev, 
- tehnološko razvojne spodbude, 
- raziskovalna informatika z infrastrukturo, 
- raziskovalna oprema, 
- mednarodno sodelovanje, 
- ustanoviteljske obveznosti države do univerz in inštitutov, 
- investicije (v zgradbe). 

Ob tem obstajajo še "servisne" postavke: stroški ministrstva, 
stroški za ekspertni sistem, recenzije in evalvacije ter stroški za 
promocijo znanstveno raziskovalne dejavnosti. 

Razen tega se v proračunu MZT financirajo tudi trije uradi: Urad 
za standardizacijo in meroslovje, Urad za intelektualno lastnino in 
Urad za UNESCO. 

3411 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

Dotacije javnim zavodom 

6140 - Ustanoviteljske obveznosti MZT 

Pokrivajo se fiksni stroški delovanja in poslovanja: javnih 
raziskovalnih zavodov (katerih program je sprejela vlada) in 
raziskovalnih institucij obeh univerz. V skladu z metodologijo 
predpisano s Pravilnikom o metodologiji za določitev stroškov, ki 
se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti (Ur.l. RS, št. 21/95) 
ter v skladu z vladnim sklepom o pogojih dodeljevanja 
proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti 
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 17/94 
in 33/96) se javnim raziskovalnim zavodom priznava povprečno 
24 % prihodka, kot fiksne stroške delovanja poslovanja. 

6141 - Temeljne in aplikativne raziskave 

Pokrivajo se programi in projekti temeljnih in aplikativnih raziskav 
na področju: naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, 
družboslovja in humanistike, ciljnih raziskovalnih programov, 
raziskav na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine 
ter mednarodnih raziskav (cca 500 projektov). 
Povečanje sredstev izhaja iz zakonskih in podzakonskih 
obveznosti pri določanju cene raziskovalne ure, ki se mora v letu 
1997 povečati za 25 % - glede na sedanjo ceno (cena ure se 
zaradi pomanjkanja sredstev ni uskladila v letu 1996). Pri izračunu 
višine sredstev je upoštevan, ob konstantnem obsegu 
raziskovalnega dela, porast stroškov zaradi zahtev kolektivne 
pogodbe in uradnega porasta materialnih stroškov od 1.1.1995, 
ko je bila zadnjič določena dosedanja vrednost raziskovalne ure 
(Ur.l. RS št. 11/95). 

6142 - Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 

Pokrivajo se finančne obveznosti za izvajanje programa 
usposabljanja mladih raziskovalcev na univerzah in raziskovalnih 
zavodih, sofinancirajo se programi podiplomskega študija, 
sofinancira se program dodiplomskih in podiplomskih štipendij, 
"Festival znanosti" in "Centri znanosti", ki jih izvaja Slovenska 
znanstvena fundacija, sofinancira se program gibanja "Znanost 
mladini", ki ga izvaja Zveza organizacij za tehnično kulturo in 
sofinancira se podoktorsko usposabljanje, ki ga izvajata Univerzi 
in javni raziskovalni zavodi. 
Povečanje postavke v letu 1997 izvira predvsem iz predvidene 
povečane vrednosti cene raziskovalne ure iz programa 
podoktorskega usposabljanja ter štipendij za magistrski in 
doktorski študij. 

6143 - Znanstveno informiranje in komuniciranje 

Pokrivajo se finančne obveznosti izvajanja programa IZUM 
(Inštituta za informacijske znanosti), sofinancira se delovanje 77 
knjižnic in 10 informacijskih centrov, sofinancira se nabava tuje 
znanstvene periodike, organizacija znanstvenih srečanj, izdaja 
znanstvenih poročil, zbornikov, znanstvenih revij in znanstvenih 
monografij. 
Povečanje sredstev izhaja zlasti iz povečanih obveznosti pri 
nabavi tuje znanstvene in strokovne literature ter periodike. 

7924 - Raziskovalna oprema 
(Dosedanja postavka 2452 je iz 13 - Investicije, prenešena na 5 
- Dotacije in plačila storitev javnim zavodom) 

Sofinancira se nabava srednje in velike raziskovalne opreme v 
raziskovalnih inštitutih in na obeh Univerzah kot sestavni del 
nacionalnega raziskovalnega programa. Vsebinsko sodi v 
"Dotacije javnim zavodom". 

7925 - Informacijska in komunikacijska infrastruktura (Dosedanja 
postavka 4492 je prenešena iz 13 - Investicije na 5 - Dotacije in 
plačila storitev javnim zavodom) 

Na postavko se dodatno prenašajo (iz 6143) obveznosti programa 
ARNES (Akademsko računalniška mreža Slovenije). Odhodki se 
tu bistveno povečujejo zaradi zaostankov pri plačevanju (na koncu 
leta 1996) in zaradi povečanih obveznosti na mednarodnih 
povezavah (INTERNET). 
Iz postavke 7925 (dosedanja postavka 4492) se sofinancira 
obnova informacijske in komunikacijske infrastrukture v Sloveniji 
na področju računalniških povezav in komunikacij. 

6145 - Delovanje ekspertnega sistema 

Postavka se nadomesti z novo postavko 2290. Na novo postavko 
se prenese tudi vse obveznosti. 

Subvencije 

4494 - Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi 

Pokrivajo se subvencije za tehnološko in ekonomsko pozitivno 
ocenjene razvojne programe in projekte, subvencije dela plač 
mladim doktorjem znanosti, ki se zaposlijo v gospodarskih 
družbah, subvencije za razvoj izumov, subvencije tehnološkim 
centrom ter tehnološkim parkom. 

Ker so se sredstva za tehnologijo in inovacije med leti 1994 in 
1996 zmanjšala za več kot 40 % in je bila zato podpora tudi 
najbolje ocenjenim projektom iz gospodarstva le simbolična, je po 
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korekciji navzgor v letu 1997 potrebno ohraniti znesek, ki bo 
omogočal spodbujanje razvojnega dela v gospodarstvu v letu 
1998. Tudi strategija povečanja konkurenčne sposobnosti 
slovenske industrije, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti, ugotavlja, da je glavni problem slovenske industrije 
tehnološka zaostalost. Eden od pomembnih instrumentov 
preseganja te zaostalosti je spodbujanje sodelovanja akademske 
raziskovalne sfere z industrijskim razvojnim kadrom. 

Drugi odhodki 

7058 - Programi mednarodnega sodelovanja 

Iz postavke se pokrivajo finančne obveznosti po meddržavnih 
bilateralnih sporazumih o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju ter meddržavnih bilateralnih sporazumih o 
sodelovanju na področju kulture, šolstva in znanosti in tehnike, 
obveznosti pri sodelovanju v evropskih programih, pri 
multilateralnih programih OZN, za izvajanje regionalnih oblik 
sodelovanja, obveznosti do mednarodnih znanstvenih združenj, 
mednarodna promocija slovenske znanosti in obveznosti za 
pokrivanje stroškov vabljenih predavanj. 

Znatno povečanje obsega predvidenih sredstev za leto 1997 
izhaja predvsem zaradi povečanega števila meddržavnih 
bilateralnih sporazumov in programov (teh je trenutno 40) ter 
bistveno povečanega obsega sodelovanja RS v evropskih 
raziskovalnih programih in projektih. 

7186 - Nagrade na področju znanosti 

Pokrivajo se finančne obveznosti pri podeljevanju državnih 
priznanj za najboljše dosežke na področju znanosti in raziskav 
ter podeljevanja nagrad za ambasadorje znanosti. 

7926 - Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti (Dosedanja 
postavka 6144, ki se iz 53 - Dotacije uvrsti v 11 - Drugi odhodki) 

Pokrivajo se stroški izdajanja pubilikacij: "Raziskovalec", "Znanost 
in tehnologija" in "Science in Slovenia" ter priloge v Delu - "Scientia". 
Razen tega pa se pokrivajo tudi finančne obveznosti posebnih 
promocijskih aktivnosti kot so posebne brošure, sejemske 
prireditve ter video kasete in filmi, ki promovirajo slovensko 
znanost. 

9001 - Recenzije, evalvacije in ekspertize 

Pokrivajo se predvsem stroški prilagajanja slovenske znanstvene 
raziskovalne sfere evropskim standardom. Gre za stroške 
izdelave: analiz, recenzij in evalvacij posameznih raziskovalnih 
programov ter pripravo različnih priročnikov (kot sta Frascati in 
Oslo), ekspertne naloge, statistiko znanosti, evalvacijo programov 
tehnološkega razvoja in raziskovalnih skupin ter interno evalvacijo 
raziskovalne dejavnosti v MZT (nacionalni svet, področni sveti, 
nacionalni koordinatorji). 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2453 - Univerzitetna knjižnica v Ljubljani 

Z dosedanjimi vloženimi sredstvi v priprave na izgradnjo UKL in z 
že izvedenim obsegom prenove NUK smo v fazi realizacije te 
investicije. 
Predlog rebalansa finančnega plana priprav na gradnjo in gradnjo 
UKL v letu 1997, upošteva začasno financiranje do sprejema 
proračuna z vsemi že nastalimi obveznostmi. Na podlagi zakona 
o izgradnji UKL vključno s prenovo NUK bo investicija potekala 
po okvirni dinamiki upoštevaje nastale zamude pri pridobivanju in 
pripravi zemljišč za gradnjo ter zmožnosti zagotavljanja finančnih 

sredstev. Letne tranše temeljijo na planiranem obsegu del. 
Izgradnja UKL naj bi potekala kontinuirno brez nadaljnjih zastojev, 
kar naj bi zagotovili s programom in finančnim planom za 
realizacijo te investicije v celoti. 

6147 - Dom podiplomcev - Družboslovno središče v Ljubljani 

Vrednost investicije - izgradnja Doma podiplomcev kot dela 
družboslovnega središča po izdelanem investicijskem programu 
do leta 1999 znaša 1.668.686.000,00 SIT. V proračunu za leto 
1997 je potrebno zagotoviti sredstva v višini 77.750.000,00 SIT in 
v letu 1998, 1.229.064.000,00 SIT, ko se bo pričela izgradnja 
Doma podiplomcev. Finančni delež Univerze v Ljubljani je 
86.371.499,00 SIT. V tej oceni so zajeti vsi stroški, razen zemljišča, 
komunalnega prispevka in spremembe namembnosti zemljišča 
(kar naj bi bil delež Mestne občine Ljubljana pri celotni investiciji 
družboslovnega središča). 

6148 - Biološko središče v Ljubljani 

Za zaključna dela (predvsem klimatizacija) Biološkega središča 
se v letu 1997 predvideva poraba 71.784.000,00 SIT. 

7927 - Morsko biološko središče 

Morsko biološko središče (delovni naslov za sedanjo Morsko 
biološko postajo Piran) je temeljna znanstvena in strokovna 
institucija v slovenskem obmorskem prostoru, v organizacijskem 
sestavu Inštituta za biologijo, ki se že nekaj desetletij ukvarja z 
raziskovanjem biologije in ekologije morja, morskih pojavov in 
monitoringom. Programske naloge središča so opredeljene v 
programih in se navezujejo na delovanje MZT (tu gre tudi za 
nakupe raziskovalne opreme, za izvajanje mednarodnih 
konvencij), Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za šolstvo in 
šport. 

V investicijo vključujemo adaptacijo obstoječe stavbe, dozidave 
prostorov v novih objektih in nakup ter opremo raziskovalnega 
plovila. Pri investiciji pričakujemo sodelovanje soinvestitorjev 
komplementarnih dejavnosti vključenih v tej celoviti naložbi. 

7928 - Univerza Maribor 

V pogodbi o skupnem zagotavljanju sredstev za projekt "Prenova 
Univerzitetne stavbe" na Slomškovem trgu 15 v Mariboru, 
(podpisniki: MŠŠ, MZT, Univerza v Mariboru in Mestna občina 
Maribor) je opredeljeno: delež investicije MZT znaša 
130.000.000,00 SIT v letu 1997. Mestna občina Maribor se je 
obvezala, da se bo odpovedala plačilu komunalnih prispevkov in 
dajatev, ki so v njeni pristojnosti. 

7929 - Fakulteta za organizacijske vede 

Po sklenjeni pogodbi za gradnjo štavbe Fakultete za organizacijske 
vede (FOV) v Kranju je MZT po dinamiki izgradnje dolžno 
sofinancirati izgradnjo, in sicer: v letu 1997 v višini 20.000.000,00 
SIT. MZT po pogodbi financira izgradnjo bodočih prostorov za 
potrebe Inštituta FOV, ki bo opravljal znanstveno-raziskovalno 
delo. (MZT je že v letu 1994 plačalo s proračunom zagotovljena 
sredstva 30.000.000,00 SIT za pripravljalna dela izgradnje FOV). 

9001 - Družboslovno središče FDV 

MZT se je s podpisom pogodbe o skupnem vlaganju v projekt 
izgradnje FDV, VUŠ in Doma podiplomcev v Ljubljani (podpis 
pogodbe 8. julija 1996) obvezalo, da bo v predlog državnega 
proračuna za leto 1997 vključilo sredstva v višini 259.800.000,00 
SIT, kar znaša 25 % v pogodbi ocenjene vrednosti izgradnje 
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Fakultete za družbene vede. Glede na omejen obseg proračun- 
skih sredstev je MZT v predlog proračuna vključilo samo sredstva 
v višini 209.800.000,00 SIT. 

Predlagamo, da to postavko opredelimo kot samostojno zaradi 
ločenega planiranja porabe sredstev za izgradnjo FDV in VUŠ, ki 
jo vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. 

3412 URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN 
MEROSLOVJE 

3208 - Drugi osebni prejemki 

Dodatna sredstva so nujna tudi na področju izobraževanja kadrov, 
da bo omogočena realizacija zastavljenih ciljev. Pri planiranju 
postavke 3208-Drugi osebni prejemki planiramo sredstva v višini 
1 mio za dokončanje študija ob delu na višji oz. visoki stopnji treh 
zaposlenih. 

3424 - Materialni stroški 

Za nemoteno poslovanje je nujno potrebno zagotoviti bistveno 
večja sredstva. Iz omenjene proračunske postavke se 
poravnavajo domači potni stroški, katerih pretežni del predstavljajo 
potni stroški iz naslova overitev meril, ki jih izvajata območna 
enota v Celju in Ljubljani. Potrebno je poudariti, da se omenjeni 
stroški povrnejo preko postopka overitev nazaj v proračun. 

6150 - Splošna služba 

Stroški izdajanja uradnega glasila USM - "Sporočila"(mesečnik) 
predstavljajo dobro polovico vseh sredstev in imajo zaradi 
podražitve tiskarskih ter s tem povezanih računalniških storitev 
trend naraščanja. Porast stroškov se bo verjetno pokazal v 
zvišanju cene naročnine na mesečnik Sporočila. Seveda je 
prihodek, ki ga ustvarimo s prodajo Sporočil, prihodek proračuna. 
V primerjavi s proračunskimi sredstvi 96 je v letu 97 je nujno 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva namenjena izvajanju in 
vzdrževanju sistema kakovosti poslovanja USM ter za izvajanje 
presoj s strani pooblaščenih cerifikacijskih organov. 

8566 - Mednarodno sodelovanje 

Za realizacijo nujno potrebnih aktivnosti v okviru razširjenega 
mednarodnega sodelovanja, ki izhaja iz članstva oz. pridruženega 
članstva USM v mednarodnih organizacijah ter iz bilateralnih 
projektov, je nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Sredstva 
bodo namenjena aktivnostim na področju zagotavljanja 
kakovostne tehnične infrastrukture, ki je temelj za uspešno 
izvajanje priključitvene strategije RS v EU. 

4495 - Meroslovje 

V letošnjem letu realiziramo na področju meroslovja vrsto 
obveznosti, ki izhajajo iz zakona o meroslovju. Zaradi večje 
racionalnosti in zagotavljanja boljše transparentnosti med področji, 
ki jih pokriva USM, predlagamo združitev vseh postavk s področja 
meroslovja v enotno postavko. 

Kot je razvidno iz finančnega načrta prosimo za združitev postavk 
6943 (Infrastruktura meroslovnih etalonov), 7932 (Vzdrževanje 
sistema nacionalnih etalonov) ter obstoječe postavke 4495 
(Vzdrževanje sledljivosti nacionalnih etalonov). Številka postavke 
naj bo 4495, naziv postavke pa naj se preimenuje v "Meroslovje". 

4495 Meroslovje = 6943 Infrastruktura meroslovnih etalonov + 
7932 Vzdrževanje sistema nacionalnih etalonov + 4495 
Vzdrževanje sledljivosti nacionalnih etalonov 

Vsebinsko in po obsegu potrebnih sredstev za prevzete 
obveznosti je postavka interno razdeljena na naslednje 
"podpostavke": 

1. Vzdrževanje sledljivosti meroslovnih etalonov 
Sledljivost etalonov na mednarodno raven se zagotavlja s 
kalibracijami. Kalibracije se morajo izvajati periodično, v določenih 
časovnih intervalih. 
Nujno potrebna sredstva: I. 97 -12 mio SIT; 

2. Vzdrževanje sistema nacionalnih etalonov 
Z vzdrževanjem sistema nacionalnih etalonov je mišljeno 
financiranje delovanja metrologov odgovornih za kontinuiteto 
posameznih fizikalnih veličin na najvišjem nivoju v državi. Gre za 
financiranje delovanja akreditiranih laboratorijev v znesku 1 FTE 
(10 mio SIT) letno za vsak nacionalni etalon.. 
Nujno potrebna sredstva: I. 97 - 35 mio SIT; 

3. Infrastruktura meroslovnih etalonov 
Gre za postavitev in dopolnitev meroslovne infrastrukture nosilcev 
nacionalnih etalonov z namenom vzpostavitve primerne 
mednarodne primerljivosti potrebne za slovenski gospodarski 
prostor. 
Nujno potrebna sredstva: I. 97 - 25 mio SIT; 

Nujno potrebna sredstva za postavke 1-3: 72 mio SIT; 

7931- NIST - lastna udeležba (ter 8180 NIST-tuja donacija) 

Planirana sredstva v višini 2 mio SIT za leto 97 izhajajo iz 
meddržavnega sporazuma med RS in ZDA. Gre za 3 letni pro- 
gram (z možnostjo podaljšanja za 1 leto) na področju meroslovja. 
Sredstva so namenjena kritju stroškov (str. potovanj in bivanja) 
udeležencev projekta ter manjšim nabavam specialne opreme. 
Letni znesekfinanciranja znaša 20.000$. Polovico zneska 
prispevajo ZDA (postavka 8180 - NIST - tuja donacija), polovico 
zneska v tolarski protivrednosti pa RS. 

6149 - Akreditacija 

Sredstva so namenjena vzpostavljanju sistema akreditacije, 
izvajanju akreditacijskih postopkov, izobraževanju ocenjevalcev 
ter izobraževanju in obveščanju strokovne javnosti. 
Glede na prijave za akreditacijo je potrebno v letu 97 zagotoviti 23 
mio SIT. Slovenska akreditacija v prehodnem obdobju uporablja 
pri akreditacijskih postopkih storitve tujih ocenjevalcev. Večina 
teh sredstev se bo povrnila nazaj v proračun v teku akreditacijskih 
postopkov, saj se za te postopke plačujejo pristojbine določene z 
Uredbo. 

Iz razpredelnice je razvidna vsebina porabe sredstev: 

Namen leto 97 
- Organizacija posvetovanj na temo akreditacija 1 mio 
- Organizacija tečajev za ocenjevalce v postopkih akreditacije 

4 mio 
- Akreditacijski postopki (plačilo tujih in domačih ocenjevalcev 
ter kritje njihovih stroškov bivanja in prevoza) 18 mio 

Skupaj SIT 23 mio 

6151 - Standardizacija 

Proces harmonizacije tehnične zakonodaje zahteva dodatne 
napore in naloge pri pripravi, sprejemanju in izdajanju slovenskih 
standardov. Dodatna sredstva so nujno potrebna predvsem za 
vzdrževanje zelo kompleksne podatkovne baze, ter za bistveno 
povečan obseg prevajanja standardov, vodil in druge dokumen- 
tacije. 
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6152 - PRSK - Program RS za kakovost 

Naziv postavke naj se preimenuje v "Program RS za kakovost" 
(prej NPKRS-Nagrade za nacionalni program kakovosti RS). Pro- 
gram kakovosti v RS bo prešel iz pilotne izvedbe in dobil končno 
obliko po vzoru Evropske nagrade za kakovost, ki je ključnega 
pomena za uveljavljanje meril kakovosti v RS in njene 
prepoznavnosti v tujini. 

Nujno potrebna sredstva v letu 97 so namenjena naslednjim 
dejavnostim: 

Namen leto 97 
- Organizacija tečajev za ocenjevalce za Priznanje RS za kakovost 

10 mio , 
- Izvedba ocenjevanja v podjetjih 8 mio 
- Sofinanciranje članarine v EFQM 4 mio 
- Sofinanciranje pridobitve certifikata kakovosti serije 

st.ISO 900'0 3 mio 
Skupaj SIT 25 mio 

9050 - Manjše investicije 

Sredstva so planirana v skladu z navodilom MF. 

8266 - PRAOIII - Tuja donacija 

V letošnjem letu se je začel izvajati program PRAQ III, ki ga vodi 

ter koordinira CEN (Evropski komite za standardizacijo) iz Bruslja. 
Za sredstva, ki jih pridobivamo iz tega naslova, je bita odprta 
nova proračunska postavka: PRAQ III - Sredstva Phare. (Za ta 
namen je tudi že odprt depozitni račun pri BS.) Glede na to, da 
pridobivamo sredstva direktno od CEN-a, menimo, da bi se moral 
glasiti naziv postavke PRAQ III - tuja donacija in ne PRAQ III - 
sredstva Phare. CEN vodi in koordinira program PRAQ III, res pa 
sredstva dejansko pridobiva iz programa Phare. Ker za program 
PRAQ III ni predvidena lastna udeležba, in ker smo pri izvajanju 
programa vezani izključno na CEN, prosimo za preimenovanje 
naziva postavke v PRAQ III - tuja donacija. 

3413 URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 

V letu 1996 je Urad za intelektualno lastnino v skladu s svojimi 
pristojnostmi zagotavljal pridobivanje pravic intelektualne lastnine 
prijaviteljem na podlagi predvsem dveh zakonov, Zakona o 
industrijski lastnini in Zakona o avtorskih in njim sorodnih pravicah. 
Z informativno dejavnostjo na področju stanja tehnike je Urad 
prispeval k razvitejšemu informacijskemu okolju za učinkovito 
uporabo pravic intelektualne lastnine. 

Na podlagi ugotovljenih gibanj pripada prijav glede na kategorije 
pravic in področje veljavnosti ter upoštevaje okoliščine 
vključevanja v mednarodne sisteme varstva intelektualne lastnine 
v letu 1997 predvideva Urad na področju svojih, z zakonom 
določenih pristojnosti, sledeča okvirna gibanja: 

A 

Leto 

1996 
1997 

PATENTI 
Nacionalne 
patentne 

prijave 
437 

600 

Razširitvene 
evropske 
patentne prijave 
2004 

2600 

Patentne Skupaj 

prijave po pripad 
PCT sporazumu zadev 
21564 24005 
27000 30200 

B 

1996 
1997 

ZNAMKE 

Nacionalne 
prijave 

znamk 
2131 
2300 

Mad.sporazum 

Mednarodna 

registracija 

znamk 
4694 

5100 

Mad. protokol 

Mednarodna 

registracija 

znamk 

6825 
7400 

1996 
1997 

1996 
1997 

MODELI IN VZORCI 

Nacionalne prijave Mednarodno 
modelov 

in vzorcev 

146 
180 

deponiranje 
vzorcev po Haaskem 

sporazumu 
534 
600 

Letni pripad vseh zadev 
Letni pripad vseh zadev 

680 
780 

31510 
38380 
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Za izvršitev nalog Urad pridobiva sredstva iz proračuna za 
materialne stroške in plače ter prispevke delodajalca. Poleg tega 
prejema Urad sredstva iz donacij Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino ter Evropske patentne organizacije. 
Celoten finančni načrt poslovanja Urada v letu 1997 v zgoraj 
navedenem predvidenem obsegu dejavnosti je prikazan v 

priloženi tabeli: Finančni načrt Urada RS za intelektualno lastnino 
za leto 1997. 
V finančnem načrtu je predvideno, da Proračun RS zagotovi 
sredstva za poslovanje Urada za leto 1997 brez sredstev za 
plače v skupnem znesku 84.923.000,00 SIT. Razčlenitev teh 
zneskov na proračunske postavke in ocena sredstev za plače je 
prikazana v sledeči tabeli: 

Postavka Naziv postavke Sredstva Sredstva 

1996 1997 
PRORAČUNSKE POSTAVKE 

3101 Plače 105.241.438 132.983.481 

3209 Drugi osebni odhodki 12.385.000 14.828.249 
3317 Prispevki delodajalci 20.830.110 26.459.762 
8220 Stroški dela-Tuja donacija 2.000.000 6.500.000 

Za plače - državni organi 140.456.548 180.771.492 

3425 Sploni mat. stroški oddelkov 55.515.057 55.113.000 

4498 Program prenosa pravic 6.442.000 6.193.000 

4499 Program med. znamke Madrid 7.437.000 7.468.000 
4500 Program evr. patentne org. 4.832.000 4.661.000 

6153 Avtorsko pravo 4.389.840 4.409.000 
8558 Podelj. pravic industrij, lastnine 7.185.159 7.073.000 

Za materialne in druge stroške 85.801.056 84.923.000 

8557 Investicije 94.943 0 
9050 Manjše investicije 0 0 

Za investicije m invest. vzdrž. 94.943 0 

PRORAČUNSKI VIRI SKUPAJ 226.352.547 266.722.404 

Postavka 3425 je namenjena financiranju fiksnih stroškov Urada, 
vezanih na zagotavljanje osnovnih delovnih pogojev in tekoče 
standardne materialne stroške, vezane na obravnavo posameznih 
zadev. Ostale postavke so namenjene pokrivanju odhodkov za 
specifične dejavnosti, povezane z obravnavo zadev glede na 
njihove posebnosti pri načinu podeljevanja pravic. 

Za pridobivanje pravic intelektualne lastnine plačujejo prijavitelji 
pristojbine, ki so prihodek Proračuna RS. V sledeči tabeli je 
prikazana pokritost proračunskih odhodkov za dejavnost Urada 
s prihodki od pristojbin za dejavnost Urada: 
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Prihodki proračuna od pristojbin za dejavnosti urada 
>i30:t3 sn! 

Pnstojbine za: 
Pnjavitelji Patente 
Pnjavitelji Modele 
Pnjavitelji Znamke 

Skupaj prihodki Proračuna RS 
od pristojbin 

Presežek (+) 
Primanjkljaj(-) 
Stopnja pokritosti 

1996 

52.132.S88 
3.097.000 
172.544.447 

-1.421.788 

100,63% 

1997 

85.000.000 
4.000.000 
178.000.000 

227.774.335 267.000.000 

+277.596 

100,10% 

3414 URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA 
UNESCO 

Sredstva za program leta 1997 so povečana v primerjavi z letom 
1996 za 1,26, ker so potrebna večja sredstva za sofinanciranje 
konference držav članic evropskega projekta Umetnost v 
bolnišnici (prvotno predvidena za maj 1997, nato prestavljena v 
september 1997), obveza pa je bila sprejeta že v letu 1995. 

Z včlanjenjem v Unesco je Slovenija nadaljevala sodelovanje v 
posebnih medvladnih projektih, v katerih je sodelovala tudi SFRJ. 
V teh programih sodelujejo vse države članice Unesca, delujejo 
pa na projektih, ki se nanašajo na posamezno regijo, podregijo. 
Nato se izdajajo ustrezna poročila, zemljevidi itd. Za te projekte 
so bili ustanovljeni tudi posebni komiteji v dogovoru z MZT (1992) 
in drugimi resornimi ministrstvi za področje hidrološkega programa 
(IHP) in za geološko korelacijo (IGCP), v letu 1994 pa še za 
sodelovanje v Mednarodni oceanografski komisiji (IOC). Po 
principu ti nacionalni komiteji delujejo samostojno s svojimi sredstvi, 
ki bi jih morali zagotoviti pristojni organi ali Vlada, nacionalne 
komisije so samo obveščene o splošnih zadevah. Za delo teh 
komitejev sredstva v Sloveniji niso biia zagotovljena, za 
posamezne projekte pa so se nosilci prijavljali v okviru splošnih 
razpisov. V zadnjem času prihaja do zastojev v izvajanju projektov, 
ker se nekateri soočajo z izjemno težkim finančnim položajem in 
bodo morali celo prekiniti delo.To pa bo pomenilo, da bi bila Slovenija 
edina država, ki se ne bi vključila v podregijski projekt IHP 
Podonavje, v sredozemske projekte (npr. nevarnost cvetenja alg, 
upravljanje z obalnimi območji) ali pa v svetovnih geoloških 
zemljevidih. 

V ustanavljanju pa je nacionalni komite za program človek in 
biosfera (MAB), v katerem Slovenija ni aktivno sodelovala pred 
letom 1992, ker ni imela prijavljenega biosfernega območja. 

Zato so nacionalni komiteji v predlogu za proračun pripravili predlog 
finančnih sredstev za delovanje in so ti predlogi tudi posebej 
prikazani ker bi z njimi tudi sami upravljali prek Urada. 

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA LETO 1997 

Ministrstvo za kulturo je z oblikovanjem predloga proračuna 1997 
upoštevalo navodila MF in tako poskušalo program najsmotrneje 
oblikovati v dovoljenem obsegu. 

Vendar je vsled povečanega obsega dela in s prevzemom še 
nekaterih dodatnih obveznosti od drugih vladnih služb, ter tistih 
del, ki so nujna posledica uresničevanja temeljnega Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list R 
SLO št. 75-2680/94) in še drugih sprejetjih zakonov s področja 
kulture kot so: Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti (Ur. list R SLO 1'-6/96), Zakona o lastninjenju 
spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. list R SLO 16- 
959/96), Zakon o Lipici (Ur. list R SLO 29-1826/96) ter Zakon o 
arhivskem gradivu in arhivih (Ur. list R SLO 20-1619/97) prišlo do 
povečanega obsega finančnih obveznosti do raznih služb in 
neposrednih izvajalcev v javnih zavodih. 

3511 - MINISTRSTVO ZA KULTURO 

12 - Plače - izvajalske organizacije 
22 - Materialni stroški - izvajalske organizacije 

V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju 
kulture so sredstva namenjena izvajanju kulturnih programov v 
javnih zavodih na področju kulture. Sredstva za izvajanje kulturnih 
programov obsegajo sredstva za plače, avtorske honorarje, 
materialne stroške za izvedbo programov in sredstva za 
neprogramske stalne stroške. S sredstvi bomo zagotavljali 
izvajanje kulturnih programo v 70 javnih zavodih s področja kulture; 
to število se je v letu 1997 povečalo z novoustanovljenim javnim 
zavodom Slovenska kinoteka. Pregled javnih zavodov po področjih: 
8 gledališč, 3 zavodi s področja glasbene dejavnosti, 9 galerij, 32 
muzejev, 3 zavodi s področja filmske dejavnosti, 7 zavodov za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, Narodna in univerzitetna 
knjižnica in Cankarjev dom. 
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Socialni transferi 

7052 - Štipendije 

Povečanje sredstev v okviru predvidene 9% rasti ne bi omogočilo 
r§zpisa štipendij za izpopolnjevanje in študij v tujini v šolskem letu 
1997/98. Zato predlagamo povečanje nad predvideno rastjo, s 
čimer bi lahko izvedli razpis vsaj za 10 štipendij in 5 šolnin v 
šolskem letu 1997/98. 

7049 - Samostojni ustvarjalci na področju kulture 

Sredstva so namenjena plačevanju prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za tiste 
samostojne ustvarjalce, katerih delo pomeni pomemben 
prispevek k slovenski kulturi, nijhov dohodkovni položaj pa jim ne 
zagotavlja normalnih pogojev za delo. 

7285 - Republiška priznavalnina 

Uredba o republiških priznavalninah je bila sprejeta že v letu 
1996, izplačevanje v večji meri pa se pričenja šele v letu 1997. 
Sredstva so namenjena tistim upokojenim državljanom Republike 
Slovenije, ki so pomembno prispevali k slovenski kulturi, njihova 
pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku slovenski kulturi. 

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 

6154 - Dotacije javnim zavodom 

Sredstva iz te postavke so v skladu z Zakonom o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture namenjena tistim društvom 
in ustanovam, ki trajneje zagotavljajo kulturne potrebe na svojem 
področju. 

6878 - Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

S sprejetjem Zakona o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
so bile zastavljene temeljne formalnopravne in vsebinske podlage 
za novo organiziranost in financiranje te dejavnosti. Opravljen je 
bil tudi prenos obveznosti financiranja mreže strokovne službe z 
Zveze kulturnih organizacij Slovenije na državo, s čimer država 
zagotavlja sredstva za plače in ustrezna materialna sredstva za 
izvedbo programa. Glede na postopke ustanavljanja območnih 
izpostav Sklada ter konstituiranja Upravnega odbora, ki bo, tako 
ocenjujemo, potekal najmanj še do konca leta 1997, ostaja višina 
potrebnih sredstev za to dejavnosti v okviru predvidenega 9 % 
povečanja. 

2297 - Filmski sklad Republike Slovenije 

Predvidena sredstva za leto 1997 so povečana v okviru 9 % 
rasti, s čimer bo le s težavo omogočena realizacija minimalnega 
nacionalnega filmskega programa: realizacija dveh celovečernih 
filmov, priprava na realizacijo treh celovečernih filmov, ki bodo 
realizirani (posneti) v letu 1998 ter sedmih kratkometražnih (igranih, 
dokumentarnih in animiranih) filmov. S tem bo vsaj v minimalni 
meri zagotovljena kontinuiteta nacionalne filmske produkcije in s 
tem tudi upravičena gradnja novega sodobnega filmskega studia. 

2308 - Stalni stroški neinstitucionalnih izvajalcev 

V skladu z 20. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa 
na področju kulture je Ministrstvo že v razpisu za prijavo predlogov 
za sofinanciranje projektov in programov za leto 1997 omogočilo, 
da posamezni predlagatelji, ki nimajo statusa javnega zavoda, 
prijavijo tudi neprogramske stalne stroške. Gre predvsem za 
določene umetniške korpuse na področju neinstitucionalne 
gledališke, plesne in glasbene ustvarjalnosti, ki jim ministrstvo 

sofinancira tudi realizacijo posameznih umetniških projektov. Delno 
kritje neprogramskih stalnih stroškov zagotavlja tem skupinam, 
ki so že dokazale svojo kvaliteto, določeno stabilnost njihovega 
delovanja oziroma približanje pogojev njihovega dela tistim 
pogojem, ki veljajo v javnih zavodih. 

1966 - Enciklopedija Slovenije 

Projekt založbe Mladinska knjiga je prav gotovo izjemnega 
nacionalnega pomena, s katerim se država Slovenija uvršča med 
tiste redke - glede na število prebivalcev nacionalne skupnosti, ki 
izdajajo svojo splošno enciklopedijo v skladu z zahtevami sodobne 
enciklopedistike. Povečanje sredstev je v okviru 9% dogovorjene 
rasti. 

6155 - Knjižnično nadomestilo 

Izračun potrebnih sredstev po primerljivih mednarodnih standardih 
za to postavko ■ kljub svoji višini v letu 1996 - ni dosegel niti 75 % 
potrebnega nadomestila. Zato je nujno potrebno zagotoviti še 
nadaljno rast teh sredstev, ki pa je uokvirjena v 9% povečanju 
proračunskih sredstev za leto 1997. 

7102 - Scenske umetnosti 

Gledališko-scenska produkcija, še zlasti na področju neinstituci- 
onalne gledališke, plesne (Koreodrama) in v zadnjem času tudi 
lutkovne ustvarjalnosti je v stalnem porastu ob hkratni rasti 
kvalitete, ki nenehno dobiva potrditve in priznanja tudi pred 
mednarodno strokovno javnostjo in kritiko. Posebno pozornost 
zaslužijo tudi osrednji gledališki festivali oziroma manifestacije: 
Borštnikovo srečanje, Teden slovenske drame, Poletni primorski 
festival, mednarodni gledališki festival Exodus ter bienalni lutkovni 
festival Klemenčičevi dnevi, ki si je pridobil svoj domicil v Novem 
mestu in tako obogatil kulturno življenje ene od slovenskih pokrajin. 

7103 - Glasbena dejavnost 

Večina povečanih sredstev bo uporabljenih za stimulacijo domače 
glasbene ustvarjalnosti, glasbenih festivalov in manifestacijami 
kot npr: Vivat Gallus, Glasbeni september, Piranski glasbeni večeri, 
Novomeški poletni večeri, Festival Lent v Mariboru. Poleg tega pa 
bodo sofinancirani tudi posamezni programi glasbenega 
založništva, ki postaja vsepomembnejši element glasbene 
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. 

7104 - Likovna dejavnost 

Povečanje sredstev v okviru dogovorjene 9 % rasti na tem 
področju je utemeljeno še zlasti v kroničnem pomanjkanju sredstev 
za odkupe likovnih del, s čimer se bogatijo zbirke likovnih galerij, 
nadalje za podporo delovnim programom samostojnih likovnikov 
ter sofinanciranje bienalnih in trienalnih likovnih prireditev, ki mora 
potekati kontinuirano, če se želi ohraniti že doseženo kvaliteto in 
mednarodni ugled. 

7105 - Založništvo 

Kljub postopni rasti sredstev za podporo slovenskim založnikom 
pri izdajanju zlasti izvirnega leposlovja in prevodov iz svetovne 
klasike, še vedno ni dosežen cilj subvencioniranja 200 naslovov 
letno. Da bi končno le dosegli ta cilj ter tudi delež subvencije 
dvignil s povprečno 50-60 %, je na tem področju predlagano 
povečanje sredstev v okviru dogovorjene rasti za leto 1997, 

7106 - Knjižničarstvo 

Prva in osnovna naloga države na tem področju je zagotavljanje 
ustreznih sredstev za nakup knjižničnega gradiva za splošno- 
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izobraževalne knjižnice, pri čemer kljub načrtovanem občutnejšem 
povečanju sredstev še vedno močno zaostajamo za minimalnimi 
standardi UNESC-a. V letu 1996 je država uspela pokriti le 20 % 
potreb splošnoizobraževalnih knjižnic, kar pomeni, da bodo 
sredstva za to področje morala rasti tudi v prihodnje. Poleg tega 
pa se del sredstev namenja tudi razvoju in vzdrževanju sistema 
COBISS, s katerim se ustvarja sodoben informacijski sistem na 
področju knjižničarstva. 

7111 - ZKOS 

Povečanje sredstev - v okviru dogovorjene 9 % rasti - se 
predvideva zlasti za potrebe izobraževanja za ljubiteljsko kulturno 
dejavnost, ki z ustanovitvijo Sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti postaja vse pomembnejši dejavnik pri zagotavljanju 
ustrezne strokovne ravni. 

7112 - Raziskovalne naloge 

Dolga leta zanemarjene kulturološke raziskave je treba dvigniti - 
tako po obsegu kot po kvaliteti (strokovnosti) - na raven, ki je v 
Evropi in svetu že zdavnaj uveljavljena. To je še zlasti pomembno 
v času našega intenzivnega vključevanja v evropske integracijske 
procese. 

7113 - RTV 

Načrtovana sredstva pokrivajo sedanji minimalni obseg 
sodelovanja kulturnih ustanov in RTV Slovenija (TV snemanje 
gledaliških, opernih predstav, koncertov, radijsko snemanje matinej 
Slovenske filharmonije, natečaj za radijsko igro), ki pa bo moral v 
prihodnje doseči bistveno večje in programsko bolj poglobljene 
razsežnosti, saj gre za ustvarjalno povezavo klasičnih medijev z 
elektronskim medijem. 

7114 - Mednarodno sodelovanje 

Slovenija se vključje v Evropsko unijo, zato pričakujemo dodatne 
stike in projekte v zvezi s sodelovanjem na tem področju. Druga 
večja finančna zahteva je pogojena s porastom sklenjenih 
meddržavnih pogodb, ki so dograjene s konkretnimi programi, 
leto 1997 pa bo zaznamovano predvsem z "Evropskim mesecem 
kulture - Ljubljana 97", zato je realna rast sredstev na tem področju 
razumljiva in nujna! 

Drugi odhodki 

7182 - Demografsko ogroženi 

Ministrstvo bo sredstva namenilo za dopolnilni nakup knjig za 
matične, osrednje knjižnice, ki so bile do nove ureditve lokalne 
samouprave občinske knjižnice. V manjšem obsegu pa so sredstva 
namenjena tudi nujnim obnovam knjižnic na demografsko 
ogroženih območjih. 

7185 - Prešernov sklad 

Sredstva so namenjena Prešernovim nagradam in nagradam 
Prešernovega sklada ter počastitvi osrednjega slovenskega 
kulturnega praznika. 

7199 - Kulturne dejavnosti narodnih skupnosti, Romov in 
priseljencev v Republiki Sloveniji 

Od leta 1993 so se sredstva za to področje zmanjševala, zaradi 
tega so se nenehno odlagali finančno zahtevnejši kulturni projekti 
in se nove naloge prilagajale relativno skromnim finančnim 
možnostim. Nove naloge so skrb za razvoj kulturne dejavnosti 
avtohtonih etničnih ^rianjšin. V letu 1996 ni uspelo zagotoviti tej 

t 
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dejavnosti niti povprečno rast za 14 %, zaradi tega se v letu 1997 
predvideva nekoliko izrazitejše povečanje sredstev. 

7202 - Kulturna dejavnost Slovencev zunaj Republike 
Slovenije 

Skrb za dejavnosti kulturnih ustanov zamejskih Slovencev v Italiji 
(Stalno slovensko gledališče Trst) kot za kulturno življenje 
Slovencev na avstrijskem Koroškem (prisotnost Slovencev na 
letošnji deželni razstavi na Koroškem)ter Madžarskem narekuje 
tudi nekoliko večjo rast sredstev od predvidene.Še zlasti je kritično 
stanje v SSG Trst, ki lahko zaradi skrajne finančne podhranjenosti 
izgubi celo,status stalnega gledališča, kar bi pomenilo njegovo 
dokončno ukinitev. 

Po razpadu bivše skupne države in s tem nastanku novih držav, 
se je razširil tudi takoimenovani skupni slovenski kulturni prostor, 
saj v novonastalih državah živijo tudi Slovenci, za katere smo po 
ustavi dolžni skrbeti. To dejstvo pri odmeri finančnih sredstev za 
to postavko doslej še ni bilo dovolj upoštevano. Poleg tega pa se 
krog kvalitetnih izvajalcev in programov na tem področju še naprej 
širi zlasti še iz prekomorskih držav. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Za določene naložbe, ki so bile začete v letu 1996, je ministrstvo 
že s pogodbami prevzelo obveznosti za nadaljevanje v letu 1997: 

1862 - Kulturni dom Lendava 

- nadaljevanje gradnje, 

6157- Bivša vojašnica na Metelkovi 

Dokončanje obnove prostorov za potrebe Slovenskega 
etnografskega muzeja in nadaljevanje obnove prostorov za 
potrebe Narodnega muzeja, 

8217- Obnova cerkve sv. Jožefa 

Po denacionalizacijski odločbi je država obvezana objekt predati 
cerkvi v nekdanjem stanju. Sredstva za to postavko naj bi bila po 
sklepu vlade zagotovljena iz proračunske rezerve. 

Akcija nabave računalniške opreme za arhive {proračunska 
postavka 2479) in zavode za varstvo naravne in kulturne dediščine 
(proračunska postavka 2478) je večletni projekt, ki se bo 
nadaljeval tudi v letu 1997. 

6577- Viba film 

Priprava dokumentacije za ureditev objekta na novi lokaciji v 
Stegnah 5 po vrnitvi denacionaliziranih prostorov cerkve sv. 
Jožefa. 

6158 - Bivša vojašnica Roška 

Nadaljevalo se bo z obnovo prostorov za potrebe Restavrator- 
skega centra Republike Slovenije. 

2477 - Investicije v kulturi 

Sredstva na tej postavki bodo namenjena najnujnejšim naložbam: 
pričetek gradnje knjižnice v Novem mestu in Novi Gorici. 

8596 - Investicijsko vzdrževanje 

Potrebe po nujni modernizaciji in razširitvi prostorov javnih 
zavodov so izredno pereče, saj je onemogočeno standardom 
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ustrezne izvajanje njihove etejavnosti. Zahteve po uvrstitvi v pro- 
gram so več kot desetkrat večje, kot je razpoložljivih sredstev. 
Na velike zahteve gotovo vpliva tudi to, da večina muzejev in 
arhivov deluje v gradovih ali pa spomeniško zaščitenih stavbah, 
ki niso ustrezno urejene. 

3512 - UPRAVA RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, organ v sestavi 
Ministrstva za kulturo, opravlja upravne in z njimi povezane 
strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine 
in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine. 
V skladu z zakonom o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v 
družbeni lasti (Ur.!. RS št. 16/96), sklepom Vlade Slovenije o 
kulturnih spomenikih in naravni znamenitostih, ki so postali last 
Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 46/96), pravilnikom o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike 
Slovenije za kulturno dediščino (Skiep Vlade št. 014 -01/96, z dne 
17.7.1996) ter pravilnikom o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih na področju 
varstva kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 31/96), je Uprava v letu 
1996 prevzela nove naloge in zadolžitve, ki so hkrati njene temeljne 
usmeritve v letu 1997. 

3360 - Materialni stroški 

Sredstva za materialne stroške v višini 30.650.000,00 SIT so 
planirana na osnovi dejanske porabe v letu 1996 z upoštevanjem 
9%-ne povprečne rasti cen v letu 1997. Prikaz planiranih potrebnih 
sredstev za neproizvodne storitve drugih vsebuje še posebej 
obremenitev zaradi dislocirane enote dela Uprave. Del doslej 
izkazanih materialnih stroškov (potni stroški in dnevnice v tujini, 
kotizacije in članarine v tujini) smo skladno s planom potreb za 
mednarodno sodelovanje v letu 1997 prenesli v okvir novo 
izkazane proračunske postavke imenovane Mednarodno 
sodelovanje. Zaradi odobrene nabave novih osnovnih sredstev 
smo povečali stroške zavarovalne premije. 

6160 - Kotizacije, članarine 

Zaradi vsesplošne potrebe po sprotnem strokovnem izpopolnje- 
vanju in izobraževanju zaposlenih predvidevamo v letu 1997 
sredstva za kotizacije in sodelovanje v domačih organizacijah v 
višini 350.000,00 SIT. Iz planiranega zneska so izvzeta sredstva 
za kotizacije in članarine organizacij v tujini. 

7941- INDOK 

Postavka INDOK je nova postavka, ki temelji na vrsti sprejetih 
zakonov na področju kulturne dediščine. V okviru te postavke se 
bodo izvajale naloge vzdrževanja in dopolnitve obstoječih 
informacijskih podsistemov dediščine; naloge vzpostavitve GIS 
za nepremično kulturno dediščino na republiškem nivoju; priprava 
ekspertiz / idejnih projektov za povezavo z arheološkim katastrom 
ARKAS pri SAZU, za proučitev možnosti zaščitnega arhiviranja 
dokumentacije, uporabo multimedije za dokumentacijo dediščine 
v povezavi z digitalnim fotografiranjem, itd.: ter naloge vzpostavitve 
enotnega sistema za dokumentacijo nepremične kulturne 
dediščine - začetne tare projekta, za kar načrtujemo sredstva v 
višini 6.000.000,00 SIT. 

7942 - Mednarodno sodelovanje 

Sredstva v višini 10.000.000,00 SIT so v okviru te nove postavke 
načrtovana za plačilo članarin vsem mednarodnim organizacijam 
na področju kulturne dediščine (EKOVAS, Arbeitskreis fur 
Hausforschung AHF, EUROPA NOSTRA, ICCROM, INTER- 

NATIONAL CULTURAL PROPERTY SOCIETY, THE HISTORIC 
GARDEN FOUNDATION), za stroške udeležbe delavcev 
Uprave RS za KD in drugih zunanjih ekspertov na mednarodnih 
seminarjih, konferencah, sestankih in posvetovanjih ter za 
soorganizatorstvo mednarodne konference o krajinski dediščini. 

7943 - Popularizacija dediščine 

S pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
je bila z letošnjim letom v Upravi izoblikovana nova služba za 
promocijo kulturne dediščine, katere glavne dejavnosti so: 
založništvo, mentorstvo, izobraževanje, raziskovalne naloge, 
sodelovanje z mediji, šolami, društvi ter drugimi ministrstvi oz. 
državnimi organi, dnevi evropske kulturne dediščine ter dejavnosti 
delovne skupine Alpe-Jadrari. Za opravljanje naštetih dejavnosti 
načrtujemo sredstva v višini 18.000.000,00 SIT. 

6162 - Odškodnina lastnikom kulturnih spomenikov 

Zaradi uveljavljanja prednosti nacionalnega programa in spričo 
vračanja spomenikov (premičnin in nepremičnin) v last nekdanjim 
lastnikom in ne v posest, je država imetnikom dolžna zagotoviti 
odškodnino. Za ta namen smo za leto 1997 planirali sredstva v 
višini 20.000.000,00 SIT. 

7107 - Muzejska dejavnost. 

Sredstva (108.800.000,00 SIT) so planirana za izvajanje 
prednostnih nalog na področju varstva premične kulturne 
dediščine: odkupi muzejskega gradiva, nadaljevanje postavitev 
stalih razstav in dogovorjenih občasnih ter izvajanja skupnih 
nalog muzejev (skupna nabava sredstev za konservatorske 
delavnice iz uvoza, uvajanje dokumetacijskih sistemov, 
Valvasorjeve nagrade). 

f 
7108 - Arhivski programi 

Akcije na področju arhivske dejavnosti so planirane za izdajo 
virov, inventarjev in drugih publikacij s področja arhivske 
dejavnosti, odkupe arhivskega gradiva in sofinanciranje cerkvenih 
arhivov. Program arhivske dejavnosti je planiran v višini 
25.750.000,00 SIT skladno s kvantitativnimi izhodišči za leto 1997 
ter v skladu z dogovorom o opravljanju arhivske dejavnosti 
Rimskokatoliške cerkve v Republiki Sloveniji, sklenjenim med 
Ministrstvom za kulturo ter Slovensko škofovsko konferenco 
dne 23.07.1997. 

7109 - Programi zavodov 

Sredstva v višini 2.500.000,00 SIT so planirana za izdajo revije 
Slovenskega etnološkega društva ter podelitvi letne Steletove 
nagrade in Murkovih priznanj. 

7292 - Arboretum Volčji Potok 

Sredstva v okviru te postavke so namenjena vzdrževanju parka 
Arboretum Volčji Potok, ki je razglašen za spomenik oblikovane 
narave. Sredstva smo planirali v višini 18.360.000,00 SIT, tj. v 
skladu s kvantitativnimi izhodišči za planiranje odhodkov 
državnega proračuna za leto 1997 (9% letna rast cen). 

1974 - Nujni posegi - intervencije 

Z vračanjem objektov nekdanjim lastnikom in z vzpostavitvijo 
lokalne samouprave se s strani le teh zelo povečuje interes za 
obnovo spomenikov, ki so večinoma v izjemno slabem stanju 
(čez 50 graščin). Postavka opredeljuje nujne posege, ki 
preprečujejo nastajanje večje škode na posameznih objektih 
kulturne dediščine oziroma preprečujejo porušenje le-teh. 
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Sredstva, namenjena nujnim posegom, planiramo v višini 
44.150.000,00 SIT. 

1975 - Arheologija 

Proračunska sredstva v okviru zgoraj navedene postavke služijo 
zaščitnim in nujnim arheološkim izkopavanjem, nadaljevanju 
arheoloških zaščitnih raziskav ter nujni sanaciji že odkritih objektov. 
Ob gradnji avtocest se odpirajo nova nahajališča in vrste teh 
kaže prezentirati in obdelati najdeno gradivo. Za leto 1997 v ta 
namen planiramo sredstva v višini 37.000.000,00 SIT. 

1976 - Lesena plastika in restavratorstvo 

Zaradi izjemne ogroženosti srednjeveškega stenskega slikarstva 
in lesene plastike ter "zlatih oltarjev" je potrebno začeti s 
sistematičnim in interventnim reševanjem poslikav omenjene 
dediščine, sicer je obsojena na propad. V ta namen smo predvideli 
sredstva v višini 85.940.000,00 SIT. 

2313 - Spomeniki - last RS 

Z dnem uveljavitve Zakona o lastninjenju spomenikov in 
znamenitosti v družbeni lasti (Ur.l. RS, št. 16/96) in na njegovi 
podlagi izdanim Sklepom Vlade RS (Ur.l. RS, št. 46/96) je 109 
kulturnih spomenikov postalo last Republike Slovenije. Do 
sprejema novega zakona o varstvu kulturne dediščine oz. do 
sprejema posebne pravne ureditve upravljanja s kulturnimi 
spomeniki, ki so postali last države, je vzdrževanje in obnova le- 
teh obveznost Uprave RS za kulturno dediščino. V ta namen je po 
oceni regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne 
dediščine ter Uprave potrebno v letu 1997 zagotoviti proračunska 
sredstva v višini najmanj 40.000.000 SIT. 

2494 - Projekt izmer 

Sredstva v višini 12.742.000,00 SIT so namenjena nadaljevanju 
meritev naše najpomembnejše stavbne dediščine v okviru 
programa izmer, ki načrtno poteka že od leta 1991. Program ima 
namen pridobiti ustrezne tehnične posnetke stavbne dediščine, 
zato da bi ji zagotovili osnovno raven varstva (t.i. dokumentacijsko 
varstvo) in kot osnovo za pripravo konservatorskih programov 
in projektov njihove obnove. V letu 1996 so bili izdelani temeljni 
standardi za izvajanje nadaljnega načrtnega dokumentiranja 
najpomembnejše kulturne dediščine v Sloveniji. Po razstavi v KIC 
Križanke in strokovnih razpravah, natisu posebne številke Vestnika 
Uprave predvidevamo razširitev projekta na kategorijo 
spomenikov v lasti države. Na to nas obvezuje Sklep Vlade RS o 
kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postali last 
Republike Slovenije (UL RS, 46/96). S sodelovanjem sedmih 
regionalnih zavodov in RC Republike Slovenije nameravamo v 
letih do 2000 pregledati celoten teren Slovenije in izpopolniti 
dokumentacijsko bazo kulturne dediščine. Ob tem bo potekal tudi 
vzporeden razvoj dokumentacijskega sistem Uprave. 

2495 - Projekt Skansen 

V letu 1997 se bo nadaljeval projekt "Mreža regionalnih muzejev 
na prostem na Slovenskem", za kar smo načrtovali sredstva v 
višini 20.000.000,00 SIT. 

6381 - Kulturna krajina 

Sredstva v višini 18.500.000,00 SIT so namenjena uveljavitvi 
tega področja pod pristojnostjo varstva kulturne dediščine, in 
sicer v letu 1997 predvsem varstvu dediščinske kultivirane in 
oblikovane krajine. 

8594 - Spomeniki 

Proračunska sredstva iz postave 8594 so predvidena za obnovo, 
sanacijo in prezentacijo najpomembnejših spomenikov kulturne 
dediščine (urbana, sakralna, etnološka, tehnična in memorialni 
dediščina). Sredstva v višini 494.300.000,00 SIT so namenjena 
predvsem nadaljevanju v preteklih letih že pričetih del ter obnovi 
močno ogroženih drugih spomenikov. 

3513 - ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 

3362 - Materialni stroški 

V omenjeni postavki so zajeti splošni materialni stroški (elektrika, 
ogrevanje, najemnine, komunalne storitve, telefon...) za dejavnost 
Arhiva RS, ki jo opravlja na podlagi Zakona o arhivskem gradivu 
in arhivih (ZAGA), Zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev in drugih predpisov. Arhiv RS hrani okoli 19.000 tm 
arhivskega gradiva, ima 71 zaposlenih delavcev, 7 lokacij, kjer 
delujemo in hranimo arhivsko gradivo. 

Večje postavke, ki so vključene v zgornjo postavko, so predvsem 
najemnine za delovne prostore in arhivske depoje, dejavnost 
Slovenskega filmskega arhiva, Sektorja za konservacijo in 
restavracijo arhivskega gradiva in Centra za strokovni razvoj ter 
varovanje našega arhivskega gradiva. Velika finančna postavka 
je tudi izdaja potrdil in kopij pravnim in fizičnim osebam za 
uveljavitve raznih pravic ter popravo krivic na podlagi različnih 
zakonov. 

8712 - Izvajanje ZAGA 

V tej postavki je zajeta predvsem strokovna dejavnost, ki je 
opredeljena predvsem v 11. členu ZAGA ter nekaterih drugih 
členih, ki opredeljujejo pristojnosti in dolžnosti Arhiva RS. Arhiv 
RS ugotavlja, zbira, strokovno obdeluje arhivsko gradivo, izdeluje 
inventarje, vodnike in druge pripomočke iz arhivskega gradiva 
Poleg teh osnovnih nalog vodi evidenco a.g. izven območja RS, 
evidenco a.g. v naši državi; konservira, restavrira in varnostno 
mirofilma a.g.; daje arhivsko gradivo v uporabo, izdaja prepise 
dokumentov in potrdila na podlagi dokumentov, opravlja 
znanstveno-raziskovalne naloge s področja arhivistike; pripravlja 
razstave in druge predstavitve a.g.; izdaja inventarje, vodnike in 
vire; na podlagi mednarodnih pogodb in sporazumov sodeluje z 
arhivskimi službami v tujini; evidentira arhivsko gradivo pomembno 
za Slovence in Slovenijo v tujih arhivih; je včlanjen v mednarodna 
arhivska združenja; odkupuje arhivsko gradivo itd. 

8713 - Odkupi filmskega gradiva 

Iz te postavke se bodo financirali stroški producentom za izdelavo 
intermediata in filmske kopije. Na podlagi 36. člena ZAGA mora 
producent po končanem snemanju in po izdelavi kopij, izročiti 
Arhivu RS kot arhivsko gradivo originalni slikovni in tonski negativ 
filma in 1 filmsko kopijo. 

3514 - INŠPEKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

Inšpektorat za kulturno dediščino je kot organ v sestavi 
Ministrstva za kulturo pričel delovati v letu 1996. Nadzoruje 
predvsem izvrševanje zakonov ter drugih predpisov in splošnih 
aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. V postavki so 
predvideni materialni stroški za poslovanje inšpektorata s tremi 
zaposlenimi. Predvideva se, da bo v letu 1997 sprejet novi zakon 
o kulturni dediščini, katerim se bodo pristojnosti inšpektorata 
povečale, prav tako naj bi se skladno s sprejeto sistematizacijo 
povečalo število zaposlenih najmanj na 4 delavce, kar pogojuje 
dodatna sredstva za materialne stroške. 
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39 SLOVENSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

3911 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN 
UMETNOSTI 

Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki 

V tabelah, ki ste nam jih poslali, načrtujemo enako število zapos- 
lenih. 

Pod druge osebne prejemke je vključena prehrana, prevoz, 
regres za letni dopust, 1 jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe, 
1 solidarnostna pomoč ter 5 predvidenih odpravnin (3 zadnje btto 
plače). Pod nove zaposlitve je všteta vrnitev gospe Majde Capuder 
na delovno mesto v biblioteki (soproga veleposlanika RS v 
Franciji). 

Materialni in drugi stroški 

Materialni stroški so planirani v dovoljeni višini in razdeljeni po 
vsebini nastanka. Meddržavno sodelovanje obsega podpis 19 
pogodb o sodelovanju z akademijami v tujini in s tem obveznosti 
do izmenjave znanstvenih delavcev. S soglasjem Ministrstva za 
znanost in tehnologijo in 28. člena Zakona o SAZU, ki ga je potrdil 
Državni zbor R Slovenije planiramo 3 nove postavke, in sicer: 

- Fond upokojenih akademikov; to so materialni stroški za delo 
upokojenih akademikov pri različnih raziskovalnih projektih v višini 
2 FTE. 

- Plačilo obveznosti za članstvo SAZU pri Evropski znanstveni 
fondaciji, članstvo v gibanju PUGWASH in sodelovanje pri 
Evropskem znanstvenem izmenjalnem programu (ESEP). 

- Stroški za spremljanje slovenske znanosti na področju 
biotehnike, medicine, naravoslovja, tehnike in humanistike. 

Plačilo storitev 

Plačilo storitev obsega celotno pogodbo v programu SAZU 
Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda z ZRC SAZU 
ter tisk Letopisa in publikacij SAZU. 

Drugi odhodki 

Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki ga je potrdil 
Državni zbor R Slovenije, določa člansko nagrado rednim in 
izrednim članom na podlagi povprečne btto plače zaposlenih 
delavcev v R Sloveniji za obdobje zadnji treh mesecev. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 
šifra: 2476 

Od načrtovanih del za dokončanje prostorov okrepčevalnice, 
sanacije ploščadi na dvorišču Novi trg 4, ureditve Prešernove 
dvorane, beljenja oken, ureditve fasade in prostorov na Novem 
trgu 3a, zamenjave službenega osebnega avtomobila, se bomo 
zaradi pomanjkanja sredstev omejili le na najnujnejša dela in na 
nakup nujno potrebne računalniške opreme. 

šifra 6518 

V skladu s sprejetim proračunom za leto 1997 in s tem z manjšimi 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi, bomo dela na objektih ZRK 
Postojna in na Novem trgu 2 v Ljubljani nadaljevali do višine SIT 
76.900.000,00, ostala dela pa nadaljevali v letu 1998. 

4111 VRHOVNO SODIŠČE RS 

3377, 6880 - Materialni stroški, Centralna pravosodna 
knjižnica 29.898.000 SIT 
Odobrena sredstva so za 91% manjša od zahtevka. Večji obseg 
potrebnih sredstev opravičujemo zaradi izdaje publikacije Pravna 
mnenja. Glede na obseg novih zakonodajnih rešitev je realno 
pričakovati, da bo število pravnih problemov, ki jih sporočajo nižja 
sodišča in tistih, ki jih ugotovi Vrhovno sodišče RS samo v letu 
1997 večji od dosedanjega. Večje število pogodb o delu se nanaša 
na delo evidenčnega oddelka pri Centralno pravosodni knjižnici 
in Centru za informatiko. Delo se nanaša na vnos Corri in urejanje 
knjižničnega gradiva in instalacije velikih kontingentov strojne in 
programske opreme. V letu 1997 so sodišča dolžna sama planirati 
sredstva za najemnine prostorov, saj v tem letu Ministrstvo za 
pravosodje teh sredstev ne bo več zagotavljalo. Gre za znesek 
6.370.000 SIT. V finančnem načrtu za leto 1997 se povečuje 
obseg sredstev za izobraževanje kot posledica pričakovanih 
številnih novih sprejetih zakonov, predvsem pa udeležbe sodnikov 
Vrhovnega sodišča RS na številnih domačih in mednarodnih 
strokovnih srečanjih. Glede na stanje dec. 1996 se bo število 
zaposlenih povečalo iz 63 na 76, kar bo povzročilo povečanje 
materialnih stroškov tudi zaradi povečanega strokovnega dela. 

4211 VIŠJE SODIŠE CELJE 

3379 - Materialni stroški, 5.390.000 SIT 
Glede na to, da se večina kazenskih zadev dejansko konča na 
višjih sodiščih, se pojavlja vrsta vprašanj, ki jih posamezna viš. 
sodišča obravnavajo različno. Predsedniki višjih sodišč so zato 
sklenili, da bo celjsko organiziralo posvet kazenskih sodnikov 
vseh višjih sodišč RS. Zaradi strokovnega izpopolnjevanja 
sodnikov in pospešitve reševanja zadev sodišč prve stopnje je 
nujno organizirati enkrat letno ločene posvete s kazenskimi, 
gospodarskimi in civilnimi sodniki prvostopenjskih sodišč. Zelo 
so se povečali stroški kotizacij za izobraževanja, ki so organizirana 
na področju finančnega poslovanja, knjigovodstva, gospodar- 
skega poslovanja in prometnih deliktov in so za sodnike nujna, 
zaradi manjka praktičnega znanja, ki pa je nujno potrebno za 
razumevanje in odločanje v posameznih zadevah, ki jih 
obravnavajo. Glede na stanje dec. 1996 se bo število zaposlenih 
povečalo za 2 na 37, kar bo povzročilo povečanje materialnih 
stroškov tudi zaradi povečanega strokovnega dela. 

4212 VIŠJE SODIŠČE KOPER 

3380 - Materialni stroški, 6130.000 SIT 
Višje sodišče v Kopru se vsa zadnja leta ubada s finančnimi 
problemi tako, da smo bili vseskozi nesposobni skrbeti za 
izobraževanje sodnikov. Smo edino višje sodišče, ki mu 
računovodske posle ne opravljajo računovodstva drugih sodišč, 
ampak moramo sami skrbeti za tovrstne izdatke;nabave in 
usklajevanje računovodskih programov na računalnikih so 
izredno dragi. Prav tako, nimamo svoje strokovne knjižnice - 
naravnost tragično je pomanjkanje strokovne literature za katero 
bi letno potrebovali cca 300.000SIT dodatnih sredstev. Glede na 
to, da delamo na dvojezičnem območju moramo za razliko od 
vseh drugih višjih sodišč upoštevati predpise o dvojezičnosti 
(napisi na sodišču, dvojezični obrazci, vodenje dvojezičnih 
postopkov, jezikovno izobraževanje, tolmači, nabava prepotrebne 
ustrezne italijanske pravne literature, sodelovanje ob državni meji 
z italijanskimi sodnimi organi. Zaradi oddaljenosti od Ljubljane 
imamo za nujna službena potovanja precej povečane stroške. 
Enako velja za privode obtožencev na drugostopne naroke iz 
našega centralnega zapora na Dobu. Stroške pa povečuje tudi 
oddaljenost prvostopnih sodišč. Glede na stanje dec. 1996 se bo 
število zaposlenih povečalo za 7 na 57, kar bo povzročilo 
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povečanje materialnih stroškov tudi zaradi povečanega 
strokovnega dela. 

4213 VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA 

3381 - Materialni stroški, 17.760.000 SIT 
Odobrena sredstva so za 40 % nižja od zahtevka, ki je bil posledica 
prenosa financiranja izobraževanja, vzdrževanja poslovnih 
prostorov iz Ministrstva za pravosodje na sodišče. Občutno so 
se povečali telefonski stroški, poleg tega pa bomo morali nujno 
zagotoviti še eno telefonsko linijo za telefaks. Nujno bi potrebovali 
dodatna sredstva za pranje zaves in sodniških tog. V skladu z 
navodili smo planirali tudi najemnine za najem nujno potrebnih 
poslovnih prostorov. Te stroške je do sedaj plačevalo Ministrstvo 
za pravosodje in jih ocenjujemo na 7.500.000 SIT. Glede na 
stanje dec. 1996 se bo število zaposlenih povečalo za 26 na 174, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

4214 VIŠJE SODIŠČE MARIBOR 

3382 - Materialni stroški, 9.360.000 SIT 
Odobrena sredstva so za 46 % nižja od zahtevka. Povečanje 
števila zaposlenih za 18 od tega le 1 strokovni sodelavec ostalo 
pa sodniški pripravniki (Zakon o pravniškem državnem izpitu in 
sklep vlade RS o določitvi skupnega števila pripravniških mest 
na posameznih sodiščih). Predvidena izpopolnitev sistemiziranih 
delovnih mest sodniških pripravnikov bo imela dodaten vpliv na 
višje stroške predvsem poštnih storitev, pisarniškega materiala, 
potrošnega materiala. Tudi nova informacijska oprema pomeni 
nove vrste materialnih stroškov. Po opravljenih investicijskih delih 
bi radi sredstva za nabavo zaves, talnih oblog za zaščito parketov. 
V skladu s pogodbo o skupnem pokrivanju stroškov v zvezi s 
sodno zgradbo moramo predvideti tudi sredstva za tekoča 
vzdrževalna dela t.i.odmašitve kanalizacije, nujne manjše opleske 
prostorov, material pri vzdrževanju kurilnice v sodni zgradbi. Za 
centralno knjižnico v sodni zgradbi bi morali za svoje potrebe 
poskrbeti za nabavo nove strokovne literature. 

4215 OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 

3397 - Materialni stroški, 208.200.000 SIT 
Razlika med proračunskimi možnostmi in zahtevki sodišča se 
veča. Odobrena sredstva so za 24 % nižja od zahtevanih. 
Finančni načrt vsebuje tudi finančne načrte Okrajnih sodišč v 
Celju, Velenju, Žalcu, Šentjurju pri Celju, Slovenskih Konjicah in 
Šmarju pri Jelšah. Z uveljavitvijo novega Zakona o kazenskem 
postopku so se izredno povečali stroški kazenskega postopka. 
Ti stroški so se začeli realno izkazovati šele letos, saj je bilo leto 
1996 leto reorganizacije. Še zlasti proračunska sredstva 
obremenjujejo stroški izplačani zagovornikom po uradni dolžnosti, 
ki so glede na isto obdobje porasli za 552 %. Podobno velja tudi za 
stroške izvedencev. Število zaposlenih naj bi se v letu 1997 
povečalo za sedem novih sodnkov, tako da nas bo skupno 262. 
Sodniška mesta so bila že odobrena z aktom Sodnega sveta, 
vendar so še vedno nezasedena izključno zaradi prostorske 
stiske v sodni stavbi v Celju. Zaradi pomanjkanja sodnikov se 
povečujejo zaostanki in s tem zagotavljanje pravice do sodnega 
obravnavanja v primernem roku. Zato bi nujno potrebovali sredstva 
za nove najeme prostorov v letu 1997 v višini 4.400.000 SIT. 

4216 OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 

3398 - Materialni stroški, 126.025.000 SIT 
Odobrena sredstva proračuna so za 44 % nižja od potrebnih. 
Vzroki za večjo planirano porabo sredstev so: 1 .v letu 1997 se bo 

število zaposlenih povečalo za 24 od tega 7 sodnikov. To pomeni 
povečan obseg dela in sorazmerno povečanje večine materialnih 
stroškov, zlasti pa stroškov kazenskega postopka. Stroški 
zagovornikov so se pri nas letos napram enakemu obdobju leta 
1996 povečali za 48 %; 2. glede na 32. člen Sodnega reda imamo 
od 1.1.1997 na Okrožnem sodišču v Kopru organizirano 24-urno 
varnostno-vratarsko službo, na okrajnem sodišču v Piranu pa 8- 
urno varnostno službo; 
3.Okrajno sodišče Ilirska Bistrica in Piran sta se v letu 1997 
deloma preselili v nove prostore, za katere plačujemo mesečne 
najemnine; 4. v letu 1997 se pojavljajo dodatni stroški vzdrževanja 
in uporabe službenih vozil, ki so jih dobila v uporabo vsa Okrajna 
sodišča na našem območju; 5. v skladu s pogodbami o 
usposabljanju v letu 1997 potrebujemo sredstva za dodatno 
usposabljanje 33 zaposlenih v italijanskem jeziku. 

4217 OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 

3399 - Materialni stroški, 149.272.000 SIT 
Obseg odobrenih sredstev je za 34 % nižji, kot smo planirali. V 
našem finančnem načrtu so združeni tudi finančni načrti za delo 
Okrajnih sodišč v Kranju, na Jesenicah, v Radovljici in v Škofji 
Loki. Zaradi zaposlitve 12 sodnikov v obdobju julij 96 -april 97 so 
porasli tudi materialni stroški, zlasti tisti, ki so vezani na sodne 
postopke: stroški za odvetnike po uradni dolžnosti (povečana 
tarifa v letošnjem letu), izvedence, tolmače, porotnike. Opazna 
pa je bistveno večja rast PTT in telefonskih stroškov (glede na to, 
da mora biti večina našega pisanja poslana priporočeno z 
vročilnico, nas to niti ne preseneča) ter stroškov za različne 
obvezne obrazce. Potrebujemo sredstva za redno nabavo 
strokovne literature, glede na specifiko dela v pravosodju - 
redno spremljanje sprememb in dopolnitev zakonodaje na vseh 
področjih. Specifičnost našega dela zahteva tudi urejeno 
varovanje. Fizično varovanje je urejeno le v stavbi Okrožnega in 
Okrajnega sodišča v Kranju. V pripravi je ureditev fizičnega 
varovanja tudi v ostalih treh Okrajnih sodiščih, kar bo zahtevalo 
ustrezno višja sredstva. Izstopajo tudi planirani stroški za 
strokovno izobraževanje, ki so poleg literature za sodnike nujno 
potrebni. Enako tudi za ostale delavce, ki se v skladu s pooblastili 
in zakonodajo srečujejo z zadevami pri katerih se brez strokovnih 
znanj in pridobljenih izkušenj pri izmenjavi mnenj ne da odločati. 
Z obrazložitvijo najmočnejših postavk smo hoteli še enkrat 
opozoriti na nujnost zagotovitva predvidenih sredstev, saj bo le 
tako vsa potrebna energija usmerjena na osnovno dejavnost 
sodišča - to je v izvajanje sodne funkcije, ki jo sodišču kot tretji 
veji oblasti nalagajo ustava in zakoni. 

4218 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 

3400 - Materialni stroški, 593.500.000 SIT 
Obseg odobrenih sredstev je za 36 % nižji od planiranega. Finančni 
načrt zajema še finančne načrte okrajnih sodišč Cerknica, 
Domžale, Grosuplje, Litija, Ljubljana, Kamnik, Kočevje, Trbovlje in 
na Vrhniki. Izreden porast beležimo pri stroških zagovornikov po 
uradni dolžnosti, poštnine, deležu izvedenin zaradi povečanega 
obsega dela in zviševanja cen teh stroškov. V finančnem načrtu 
je nova postavka - najemnine za poslovne prostore, ki bodo 
prenesene s postavke pri Ministrstvu za pravosodje, na podlagi 
navodila Ministrstva za finance. Stroški najemnin bodo v letu 1997 
znašali za Okrajno sodišče v Domžalah in na Vrhniki 4.210.000 
SIT, za Okrajno in Okrožno sodišče v Ljubljani pa preko 
23.000.000 SIT. Zaradi prostorske selitve Okrajnega sodišča na 
Rakeku na lokacijo v Cerknici finančni načrt predvideva dodatna 
sredstva v višini 2.500.000 SIT. Načrtujemo ekspanzijo porabe 
pogodbenega dela glede na stališče Računskega sodišča, po 
katerem bomo sklenili pogodbe o delu s 40 strokovnimi sodelavci 
za odpravo zaostankov v zadevah gospodarskih sporov in s 30 
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delavci v zemljiških knjigah. Izrazito povečanje porabe načrtujemo 
tudi iz naslova izobraževanja sodnikov, ki izvira iz sklenjenih 
pogodb o izobraževanju doma in v tujini in iz obveznosti 
Okrožnega sodišča v Ljubljani kot organizatorja dvodnevnega 
posveta za vse slovenske sodnike. Povečana poraba na postavki 
materialni stroški iz naslova izobraževanja pa bo tudi posledica 
dejstva, da gre pri 30 % vseh sodnikov ljubljanskega sodnega 
okrožja za sodnike začetnike; zanje pa so izobraževalni programi 
v prvih letih sodniške službe najintenzivnejši. V letu 1997 
predvidevamo za 20 % povečan obseg poslovanja iz naslova 
nezasedenih mest, saj sodno okrožje nima zasedenih kar 31 
sodniških mest in 63 mest za sodno osebje; tako naj bi število 
zaposlenih konec leta 1997 doseglo številko736. 

4219 OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 

3401 - Materialni stroški, 213.600.000 SIT 
Odobrena srestva proračuna za materialne stroške so za 50 % 
nižja od planiranih. Finančni načrt vsebuje zahtevke okrajnih 
sodišč v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu. Ob skrajno 
racionalni porabi v preteklih letih smo planirali v letu 1997 nabavo 
zaščitnih sredstev in varstvenih, službenih oblek po obstoječem 
pravilniku, vezavo zemljiških knjig z letnicami 1993 dalje, ker so 
potrebne obnove zaradi njihove trajne vrednosti. Nabava štirih 
novih službenih vozil v septembru 1996 pomeni v letu 1997 nov 
vpliv na višje stroške, zlasti zavarovalnih premij. Predvidevamo 
nujne obnove tal, zamenjave elektro - instalacij, opleske v zgradbah 
okrajnih sodišč. Kadrovsko službo Vlade RS, ki je v skladu z 
Zakonom o izvrševanju proračuna RS nosilec priprav načrta 
delovnih mest smo obvestili o predvidenih novih zaposlitvah v 
letu 1997. Ob odobritvi zaposlitve za 9 sodnikov (sklepi Državnega 
zbora) in 30 strokovnih in drugih delavcev se bo intenzivnost 
dela povečala in zato tudi stroški; ob potrjenem 15% zvišanju 
odvetniške tarife v jan.1997, dvigu cen energije, plina, poštnih 
stroškov. Število zaposlenih konec leta 1997 naj bi bilo 282. 

4220 OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 

3402 - Materialni stroški, 66.150.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 20 % nižji od planiranih. Plan 
odhodkov za leto 1997 zajema še Okrajna sodišča v Gornji 
Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in Murski Soboti. Sodišča so se v 
letu 1995 reorganizirala, vendar glede na trajanje postopkov in 
premalo prijav na razpise prostih sodniških mest bodo sodniška 
mesta na Okrožnem sodišču v Murski Soboti in območnih okrajnih 
sodiščih do zasedbe po sistemizaciji predvidoma popolnjena 
šele v zadnji tretjini leta 1997, ko bo skupno število zaposlenih. 
Delo sodišča je odvisno od materialne osnove - sredstev za 
materialne stroške (pisarniški material, obrazci, stroški kurjave 
in vzdrževanja, poštni in telefonski stroški, funkcionalni stroški 
za pričnine, izvedenine in zagovore po uradni dolžnosti le ti pa od 
zasedbe, bodo nove zaposlitve nujno povzročile večjo porabo 
materialnih stroškov. 

4221 OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 

3403 - Materialni stroški, 103.200.000 SIT 
Odobrena sredstva so za 20 % nižja od planiranih. Plan zajema 
tudi finančne načrte okrajnih sodišč Nove Gorice, Ajdovščine, 
Idrije in Tolmina. Realizacija prvih mesecev letošnjega leta je 
pokazala, da smo točno predvidevali, da bodo ustrezno narasli 
stroški spričo kadrovske konsolidacije oz. zasedbe sodniških 
mest, enako glede stroškov za zagovornike po uradni dolžnosti, 
pa tudi za izvedenine. Še bolj od pričakovanega pa so narasli 
stroški za PTT storitve, saj jih je primerjalno z lanskim obdobjem 

v letošnjih prvih štirih mesecih za 35 % več. Ob povečanem 
obsegu dela sodišča gre najbrž tudi za vpliv spremembe cen 
PTT storitev. Za zagovornike po uradni dolžnosti so stroški v 
enakem primerjalnem obdobju letos za 22 % večji, za izvedenine 
pa 39 %. Glede na nov način obračunavanja stroškov porotnikov, 
so izrazito narasli tudi porotniški stroški (47 %), čeprav gre v tem 
delu resda za manjšo proračunsko postavko. Večje je od 
pričakovanega tudi povečanje stroškov za pisarniški material. 
Za normalno delo sodišč se tako pokaže finančni načrt, ki ga 
moramo izdelati na odobrena sredstva, povsem nerealen, število 
zaposlenih naj bi se v letu 1997 glede na dec. 1996 povečalo za 
5 na skupno 122 zaposlenih. 

4222 OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 

3404 - Materialni stroški, 88.400.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 37 % nižji od planiranih. Finančni 
načrt zajema tudi plane okrajnih sodišč v Črnomlju, Novem mestu 
in Trebnjem. Pri planiranju sredstev za materialne izdatke smo 
upoštevali, da že več let stroški postopka naraščajo v višjem 
procentu, kot je rast drobnoprodajnih cen. Glede na to, da 
planiramo zaposlitev štirih strokovnih sodelavcev, tako, da nas 
bo konec leta zaposlenih 112, se bo bistveno povečal obseg dela 
in tudi materialni stroški. Predvidevamo večjo rast stroškov za 
pisarniški material, strokovno literaturo, poštne storitve, sprotno 
strokovno izobraževanje. Nesorazmerno pa naraščajo izdatki 
za zagovornike po uradni dolžnosti. 

4223 OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 

5663 - Materialni stroški, 75.900.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 40% nižji od planiranih. Finančni 
načrt zajema tudi plane okrajnih sodišč v Brežicah, Krškem in 
Sevnici. V planu smo upoštevali izreden obseg stroškov v 
kazenskih postopkih, kjer je treba praviloma v vsaki kazenski 
zadevi postaviti obdolžencu zagovornika po uradni dolžnosti; več 
je sodelovanja sodnih tolmačev in s tem nastalih stroškov; 
pogosto je odrejeno sodno izvedenstvo, ti stroški pa so visoki. 
Pričakujemo, da bo uspešno zaključena izvolitev sodnikov do 
jeseni 1997. S tem se bo število sodnikov povečalo za 6, skupaj 
nas bo 97 zaposlenih. Upoštevati smo morali večje stroške 
obratovanja, ki so nastali z vselitvijo Okrožnega in okrajnega 
sodišča v Krškem v novo sodno stavbo. Znatni so stroški 
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča, ogrevanja, 
zavarovanja stavbe ter ostali redni obratovalni stroški, stroški 
registracije in kasko zavarovanja ter ostali stroški, ki jih imajo 
sodišča s službenimi vozili - poštnina predstavlja cca 30 % 
predlaganega proračuna sodišča. 

4224 OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 

5669 - Materialni stroški, 59.000.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 40 % nižji od planiranih. Finančni 
načrt zajema tudi plane okrajnih sodišč na Ptuju in Ormožu. V letu 
1997 nameravamo dodatno zaposliti 8 sodnikov, tako, da bo 
skupno število zaposlenih 68. Posledica bo v 50% povečanem 
obsegu dela, kar bo imelo za posledico povečanje materialnih 
stroškov. Pomembna postavka so najemnine, ki se nanašajo na 
najem dodatnega prostora za arhiv okrožnega sodišča, za garažo 
službenega vozila in prostore samega okrajnega sodišča v 
Ormožu. Občutno se bodo povečali stroški kazenskih postopkov. 
Povečan obseg reševanja kazenskih zadev bo vplival predvsem 
na porast stroškov zagovornikov po uradni dolžnosti. Končno se 
bodo povečali tudi stroški za izvedenine in izvedeniška mnenja 
ter za porotnike. 
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4225 OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 

5670 - Materialni stroški, 55.800.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 36% nižji od planiranih. Finančni 
načrt zajema tudi plane okrajnega sodišča Slovenj Gradec. Pri 
stroških, ki so vezani na sam obseg izvajanja nalog sodišča, je bil 
poleg navedene rasti cen upoštevan še povečan obseg dela na 
račun povečanega števila izvoljenih sodnikov in administrativno 
tehničnega osebja v skladu s sistemizacijo in dovoljenji pristojnih 
organov o novih zaposlitvah. Konec leta nas bo 59 zaposlenih. 
Stroški, ki so vezani na sam obseg izvajanja nalog sodišča, so: 
stroški kazenskega postopka-izvedenine, odvetniške storitve, 
prevajalci, pričnine, privodi, medicinske storitve, stroški 
neprofesionalnih sodnikov porotnikov, stroški sodnih obrazcev, 
poštnih stroškov. 
Glede na trend rasti stroškov menimo, da smo za leto 1997 dokaj 
realno planirali. Močno se večajo zlasti poštni stroški zaradi 
hitrejšega dela na celotnem izvršilnem oddelku - računalniško 
podprta oddajna knjiga za pošto (program Ministrstva za 
pravosodje - inštaliran v marcu 1997). Zaradi pospešene pošte 
so ti stroški porasli za 500.000.00SIT mesečno. 

4411 DRŽAVNO TOŽILSTVO RS 

3378 - Materialni stroški, 19.800.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 332% nižji od planiranih. Glede na 
obvestilo s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za 
pravosodje smo najemnino za leto 1997 planirali v okviru svoje 
postavke materialni stroški. Do leta 1997 je najemnino poslovnih 
prostorov za nas plačevalo Ministrsvo za pravosodje. Najemnina 
na podlagi predračuna Mednarodnega podjetja Slovenijales za 
leto 1997 bo znašala 42.000.000 SIT. Ostali materialni stroški so 
nekoliko višji zaradi: 1.pregleda dela okrožnih in višjih državnih 
tožilstev po vsej Sloveniji v letu 1997; zaradi tega se bodo povečali 
stroški dnevnic in nastanitve tožilcev v kraju pregleda, 2. večji 
stroški "skupine državnih tožilcev za posebne zadeve", ki je bila 
formirana v letu 1996. V njej delajo 4 državni tožilci in 
administratorka. V letu 1997 naj bi v skupini delovala še 2 tožilca. 
Za potrebe njihovega delovanja - strokovno izobraževanje, nakup 
strokovne literature, potni stroški - so bili ocenjeni stroški v višini 
4.000.000SIT, 3. obiskov tožilstev v drugih državah v okviru 
mednarodnega sodelovanja, 4. novih nalog, ki jih novi zakoni 
prepisujejo državnemu tožilstvu. 

4412 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 

3383 - Materialni stroški, 3.100.000 SIT 
Izhodišče porabe sredstev za materialne stroške je dejanska 
poraba v letu 1996. Že nekaj let smo predvidevali stroške selitve, 
saj smo najemniki v stavbi, ki je bila denacionalizirana. Ko bo 
prišlo do selitve državnega tožilstva, bomo zaprosili za potrebna 
sredstva selitve. Število zaposlenih ostaja isto - 4. 

4413 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 

3384 - Materialni stroški, 1.900.000 SIT 
Pri sestavi smo upoštevali izhodišča, kakor ste nam jih 
posredovali, in planirali materialne stroške v višini 2.200.000SIT. 
Od maja 1997 je zaposlen še en državni tožilec. Skupaj bomo v 
letu 1997 trije zaposleni. Materialnih sredstev glede na novo 
zaposlitev ne bomo bistveno bolj obremenjevali, se pa bodo 
povečali. 

4414 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 

3385 - Materialni stroški, 2.600.000 SIT 
Odobrena sredstva so za 901 % nižja od planiranih. Za leto 1997 

smo predvidevali vsebinsko enake odhodke kot v letu 1996. V 
letu 1997 načrtujemo eno novo zaposlitev tako da nas bo skupaj 
12 zaposlenih. Na novo pa smo morali vključiti med materialne 
stroške - najemnino. Najemnino za pisarniške prostore in 2 
garažna boksa bomo morali, glede na obvestilo Ministrstva za 
pravosodje in financ, v letu 1997 plačevati sami. Predviden znesek 
24.203.000 SIT temelji na predračunu lastnika prostorov 
Mednarodnega podjetja Slovenijales. 

4415 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU 

3386 - Materialni stroški, 2.000.000 SIT 
Glavni vzrok za plan materialnih stroškov za leto 1997 na 
2.423.000 SIT so novi poslovni prostori, pri katerih se je pojavil 
dodaten strošek vzdrževanja in upravljanja prostorov v mesečni 
višini cca 95.000 SIT. Število zaposlenih je 6 in ni predvidena 
nobena nova zaposlitev. 

4416 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 

3405 - Materialni stroški, 11.000.000 SIT 
Pri planiranju materialnih stroškov v višini 15.291.000 SIT smo 
morali upoštevati nekatere nove okoliščine, ki so nastale v začetku 
leta 1997. Materialni stroški se bodo občutno povečali predvsem 
zaradi, v februarju 1997, pridobljenij treh noVih pisarn s 
pripadajočimi skupnimi prostori in to na postavkah najemnina, 
elektrika in ogrevanje. V posebni postavki smo bili prisiljeni 
predvideti tudi porabo sredstev za stroške kazenskega postopka. 
Sklenili smo pogodbo za hrambo zaseženih stvari (avtomobili, ki 
so priloženi ovadbam in drugi večji in vrednejši predmeti), ker 
sami nimamo ustreznih prostorov. Nov institut odpustitve pregona 
je naložil tožilcem, da vabijo in opravljajo razgovore s strankami v 
kazenskem postopku. Vabljeni so upravičeni do povrnitve 
stroškov, zato smo planirali na novo tovrstne stroške. Dodatne 
stroške pa predstavljajo tudi prevodi listin napisanih v tujih jezikih, 
saj Ministrstvo za pravosodje ne opravlja več teh prevodov in je 
opravljanje teh nalog prevalilo na tožilstvo. Zaposlenih nas je 27 
in v letu 1997 ne planiramo novih zaposlitev. 

4417 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 

3406 - Materialni stroški, 7.200.000 SIT 
Pri planiranju potrebnih sredstev za materialne stroške smo v 
celoti upoštevali izhodišča Ministrstva za finance. V letu 1997 
smo planirali tri nove zaposllitve, tako da nas bo skupaj 19. 

4418 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU 

3407 - Materialni stroški, 4.900.000 SIT 
Pri fiksnih materialnih stroških smo pri planiranju za leto 1997 
upoštevali izhodišča, predlagana s strani Ministrstva za finance. 
Izstopamo pa pri stroških vzdrževanja zgradbe, ki zaradi starosti 
zahteva popravilo oken, vrat, elektro instalacije in centralno 
ogrevanje. Precejšen strošek predstavlja tudi vzdrževanje 
službenega avtomobila, ki smo ga prejeli konec leta 1995 za 
potrebe dežurne službe. Zaradi preobremenjenosti in dotrajanosti 
fotokopirnega stroja je potrebno vsako leto generalno popravilo 
le-tega. Planiramo nabavo poslovne aktovke za vse državne 
tožilce za prenašanje spisov. Za potrebe dežurne službe pa tudi 
zaščitno obleko. Omenjeno opremo planiramo že nekaj let, vendar 
nam zaradi pomanjkanja sredstev to ni uspelo realizirati. V letu 
1997 nameravamo zaposliti v skladu z Uredbo o določitvi števila 
mest državnih tožilcev na državnem tožilstvu Republike 
Slovenije.(Ur.l.RS, št.83/94) dva pomočnika in enega strokovnega 
sodelavca. Nova zaposlitev predstavlja tudi dodatne materialne 
stroške, ki smo jih planirali v višini 6.700.000 SIT. 
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4419 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V 
LJUBLJANI 

3408 - Materialni stroški, 24.200.000 SIT 
Plan materialnih stroškov za leto 1997 je izdelan v višini 
34.395.000SIT. Med nove obveznosti v letu 1997 smo uvrstili dve 
novi pogodbi o najemu dodatnih poslovnih prostorov za sedež 
okr.drž.tožilstva v Ljubljani z vsemi vzporednimi stroški (elektrika, 
ogrevanje, čiščenje, komunalen storitve). Upoštevali smo višje 
zahtevke najemodajalcev za zunanje oddelke v Kočevju in v 
Domžalah. Bistveno se bodo povečali stroški varovanja. Podaljšalo 
se je trajanje fizičnega varovanja prostorov ob delavnikih, kot 
posledica zagotovitve ustrezne varnosti tožilcem, ki opravljajo 
dežurno službo (60. čl. Zakona o državnem tožilstvu). Povečanje 
materialnih stroškov smo upoštevali tudi zaradi planiranih novih 
zaposlitev 3 državnih tožilcev, treh pomočnikov in treh strokovnih 
sodelavcev tako, da nas bo v letu 1997 zaposlenih skupaj 74. 

4420 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V 
MARIBORU 

3409 - Materialni stroški, 8.200.000 SIT 
Celoten plan materialnih stroškov za leto 1997 znaša 10.576.000 
SIT. Izstopajo stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški 
prevodov odstopa kazenskih zadev tuji državi po členu 519 ZKP 
Jeseni 1997 predvidevamo zaposliti enega strokovnega 
sodelavca, tako da nas bo skupaj 39. 

4421 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI 
SOBOTI 

3410 - Materialni stroški, 4.900.000 SIT 
Finančni načrt za leto 1997 je izdelan po navodilih in danih merilih. 
Kot nova postavka med materialnimi stroški je opredeljena 
najemnina za poslovne prostore od 1. 7. 1997 naprej, in sicer v 
znesku 7.560.000,SIT, ker se bo tožilstvo zaradi pomanjkanja 
prostorov v sodni zgradbi moralo izseliti. Naš zahtevek za 
proračunska sredstva je zato v višini 12.381.000 SIT. V letu 1997 
načrtujemo 1 novo zaposlitev, tako da nas bo skupaj 17. 

4422 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI 
GORICI 

3411 - Materialni stroški, 7.000.000 SIT 
Materialne stroške smo planirali v skladu z navodili Ministrstva 
za finance (upoštevali smo dejansko porabo v prvem četrtletju in 
jo preračunali na celo leto) in jih povečali le za stroške, ki jih 
predvidevamo zaradi nove zaposlitve. Skupen plan je tako 
8.345.000SIT. V letu 1997 bomo zaposlili okrožnega državnega 
tožilca, tako da nas bo skupaj 12. 

4423 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVEM 
MESTU 

3412 - Materialni stroški, 3.600.000 SIT 
Finančni načrt za leto 1997 je izdelan v višini 5.640.000 SIT. V 
materialnih stroških so zajeti nekateri novi, ki se pojavljajo v 
zadnjem času: večje zavarovanje premoženja-računalnikov, 
vzdrževanje z rezervnimi deli za računalniško opremo, stroški 
izobraževanja v zvezi z novimi računalniškimi programi, stroški 
prevajanja listin zaradi bližine državne meje, stroški postopkov 
povezani z novim kazenskim zakonom in ZKP. V letu 1997 nas bo 
skupaj zaposlenih 15. 

4424 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM 

5683 - Materialni stroški, 3.000.000 SIT 
Zaradi lažjega razumevanja povečanega obsega finančnih 
sredstev za leto 1997 v višini 5.501.000 SIT naslednje: V letu 
1995 se je Okrožno državno tožilstvo v Krškem preoblikovalo v 
samostojno tožilstvo. V maju leta 1996 smo se preselili iz Brežic 
v Krško. S preselitvijo smo iz 60m2 prešli na 286m2. S pokrivanjem 
ozemlja okrajnih sodišč v Brežicah in Sevnici ter glavnega prehoda 
z RHrvaško v Obrežju potrebujemo večja materialna sredstva 
za nemoteno opravljanje tožilskih obveznosti. V izgradnji je tudi 
nov sistem računalniške mreže, ki je bil dan v uporabo konec leta 
1996. V uporabo smo dobili službeni avtomobil, katerega celotno 
vzdrževanje je tudi prenešeno na nas. 
Novih zaposlitev ne planiramo, tako da nas bo zaposlenih še 
naprej 7. 

4425 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU 

5689 - Materialni stroški, 5.300.000 SIT 
Finančni načrt materialnih stroškov za leto 1997 znaša 6.039.000 
SIT. Največja postavka porabe je najemnina poslovnih prostorov, 
ker smo najeli ob novih dveh zaposlitvah nov poslovni prostor v 
izmeri 25m2. Večje postavke so čiščenje, poraba energije. Nova 
postavka pa so občasni prevodi iz tujih jezikov v slovenskega. V 
letu 1997 nas bo, ob novi zaposlitvi, zaposlenih 10. 

4426 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ 
GRADCU 

6042 - Materialni stroški, 7.469.000 SIT 
Pri planiranju stroškov za leto 1998 smo v čimvečji možni meri 
upoštevali navodila MF; dodali smo le znesek za plačila prevodov 
listin in izvedbo narokov po 162. čl. ZKP. Glede na pričakovanje 
preselitve smo verjetno previsoko ocenili stroške nove najemnine. 
Novih zaposlitev ne planiramo, tako da nas bo v letu 1997 
zaposlenih 8. 

4512 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 

3374 - Materialni stroški, 13.388.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 49 % nižji od planiranih. Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije na podlagi zakona o družbenem 
pravobranilcu opravlja svojo funkcijo na celotnem območju države. 
Poleg družbene pravobranilke RS in dveh namestnikov na sedežu 
organa v Ljubljani, opravljajo funkcijo še namestniki v Kopru, 
Novem mestu, Postojni in Radljah ob Dravi. Zaposlenih nas je 
skupaj 27 in v letu 1997 ne planiramo novih, dodatnih zaposlitev 
ampak le nadomestne zaradi odhodov v pokoj. 
V letu 1997 planiramo povečan obseg materialnih stroškov v 
primerjavi z letom 1996 na postavki najemnin. Servis skupnih 
služb vlade RS plačuje najemnino za poslovne prostore v poslovni 
stavbi Metalke. Za leto 1997 planiramo na postavki najemnine 
dodatnih 8.700.000 SIT. V Mestni občini Koper zahtevajo povišanje 
najemnine, v občini Radlje ob Dravi pa do leta 1995 Družbeni 
pravobranilec RS sploh ni plačeval najemnine in po predloženem 
osnutku najemne pogodbe občina zahteva plačilo za leto 1955, 
96 in seveda za naprej. Odobren obseg sredstev za materialne 
stroške v proračunu za leto 1997, zaradi najemnin, ne bo 
zadoščal. 
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4514 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 5012 DELOVNO SODIŠČE V CELJU 

3376 - Materalni stroški, 43.799.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 414% nižji od planiranih. Pri pripravi 
proračuna smo upoštevali napotke MF z dne 23.4. 97 in smo 
planirali materialne stroške brez upoštevanja izvedenih sodnih 
izvedencev, ki nastopajo v denacionalizacijskih postopkih. 
Pripominjamo pa, da so izvedenine realna postavka, ki se bo 
nedvomno realizirala glede na to, da se bodo letos nadaljevali 
denacionalizacijski postopki, zlasti postopki zahtevnejše narave, 
kjer bo potrebno posebej presojati izjemno visoke cenitve 
upravičencev. V primerjavi s porabo v letu 1996 se na novo 
pojavljajo stroški najemnin, ki jih je do sedaj zagotavljalo Ministrstvo 
za pravosodje. Del pravobranilstva je lociran na naslovu Slovenska 
c.47 v prostorih, ki so bili denacionalizirani in vrnjeni lastniku. Po 
31. 7.1997 bo potrebno plačevati najemnino za omenjeni prostor. 
Podobna je situacija na lokaciji Murska Sobota, kjer občina do 
sedaj ni zaračunavala najemnine. V letu 1997 bo Občina Murska 
Sobota, kot lastnik, najemnino zaračunavala. Znatno so povečani 
v planu stroški prevajanja. Vse pogosteje prejemamo različna 
gradiva v tujih jezikih. Predvidevamo, da se bodo v letu 1997 
vodili različni pravdni postopki pred tujimi sodišči v Londonu, New 
Yorku itd. S tem v zvezi je potrebno prevajati številne dokumente 
v slovenski jezik. 
Aprila 1997 je stopil v veljavo zakon o državnem pravobranilstvu, 
ki na novo ureja organizacijo in delovno področje organa. 
Pristojnosti organa se povečujejo. Nova organizacija predvideva 
sedežno pravobranilstvo in osem zunanjih oddelkov. Vsklajeno 
povezovanje zahteva že zdaj zlasti znatno povečane račune za 
telefone, fakse, potne stroške, račune sejnin, strokovne litera- 
ture. Nova sistemizacija se je, glede števila zaposlenih v letu 
1996 (68 zaposlenih), povečala na 174. V letu 1997 nameravamo 
na novo zaposliti le 14 funkcionarjev in delavcev. Povečevanje 
pristojnosti organa, posledično tudi povečevanje pripad zadev, ki 
zlasti narašča od osamosvojitve Republike Slovenije, ima nujno 
posledico v znatnem zvišanju materialnih stroškov. 

4911 SENAT ZA PREKRŠKE RS 

3375 - Materialni stroški, 4.714.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 437 % nižji od planiranih. Materialni 
stroški so planirani v celoti ob upoštevanju kvantitativnih izhodišč 
za planiranje, ki pa so minimalna in komaj zadoščajo ob sedanji 
kadrovski zasedbi. Zaradi prostorske problematike ni možno 
zaposliti nove sodnike, kar lahko resno ogrozi opravljanje funkcije 
Senata za prekrške; trenutno nas je zaposlenih 27. Sprejet je nov 
zakon o prekrških, ki bo povzročil organizacijske in druge 
spremembe. Zaradi teh sprememb in novih pristojnosti bodo 
potrebne še nekatere dodatne zaposlitve. V letu 1997 
predvidevamo dodatne zaposlitve treh sodnikov za prekrške, 
dveh strokovnih sodelavcev in dveh administrativnih delavcev. 
Sprememba zakonodaje in nove zaposlitve ter rešitve prostorske 
problematike bodo zahtevale večji obseg materialnih izdatkov, ki 
smo jih v predlogu plana tudi upoštevali. 

5011 VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V 
LJUBLJANI 

4103 - Materialni stroški, 12.424.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 17 % nižji od planiranih. 
Predvidevamo porast materialnih stroškov v primerjavi z letom 
1996 zaradi povečanja števila sodnikov glede na dosedanjo 
zasedbo za dva sodnika, s čimer se bo povečal obseg dejavnosti. 
V septembru 1996 smo na Resljevi 14 prevzeli nove prostore, 
kar vpliva na povečanje stroškov za porabljeno energijo, 
komunalne storitve, varovanje objekta in najemnine, ki je do 
sedaj nismo plačevali, cca. 2.000.000,00SIT v letu 1997. 

4113 - Materialni stroški, 9.674.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 78 % nižji od planiranih. Za obdobje 
ZF1-9 imamo odobrenih 8.820.OOOSIT tako, da nam ostane za 
zadnje tri mesece le 854.000 SIT. 
Vse od leta 1994 dalje sodišče beleži povečan pripad zadev, 
tako se je pripad v letu 1996 povečal za 331 %, kar nedvomno 
predstavlja bistveno povečan obseg sodnega dela, kar se odraža: 
1. zlasti v povečanju izdatkov za vse materialne stroške, 
2. v potrebi po dodatnih zaposlitvah sodnika in 2 sodelavcev, tako 
da nas bi bilo skupaj 12, 
3. zaradi povečanega obsega dela pa je bila maja letos sklenjena 
pogodba za najem dodatnih poslovnih prostorov, kar posledično 
povečuje stroške iz naslova najemnin, ogrevanja, energije, 
čiščenja. 

Ocenjujemo, da je iz 
naslova zagotavljanja materialnih stroškov nujno zagotoviti 
planiran znesek 17.200.000 SIT. 

5013 DELOVNO SODIŠČE V KOPRU 

4123 - Materialni stroški, 12.263.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 18 % nižji od planiranih. Plan 
odhodkov za materialne stroške zajema tudi zunanja oddelka v 
Novi Gorici in Postojni. Glede na leto 1996 so se zelo povečali 
stroški za nagrado sodnikom porotnikom in povračila nadomestila 
plače za sodelovanje sodnika porotnika na sodišču, saj že skoraj 
vsaka fizična oz. pravna oseba, pri kateri je sodnik porotnik 
zaposlen, zahteva refundacijo plače za čas, ko je sodnik porotnik 
odsoten z dela. V planu za 1997 so planirani stroški za najemnino 
poslovnih prostorov za naš zunanji oddelek v Postojni, ki jo v letu 
1996 nismo plačevali. Poudarjamo, da smo upoštevali tiste stroške, 
ki so nam potrebni za normalno poslovanje sodišča. Planiramo tri 
nove zaposlitve, tako da nas bi bilo konec 1997 zaposlenih 20. 
Dodeljeni obseg sredstev za materialne stroške nam ne bo 
zadoščal. 

5013 DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V 
LJUBLJANI 

4133 - Materialni stroški, 54.000.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 39 % nižji od planiranih. Plan 
odhodkov za materialne stroške zajema še zunanje oddelke v 
Kranju, Novem mestu in Brežicah. Pri planiranju smo izhajali iz 
navodil o predvideni rasti, kot je to določilo Ministrstvo za finance, 
Oddelek za proračun. Odstopanja planiranih potrebnih sredstev 
za leto 1997 se nanašajo predvsem na dodatno planiranje 9 novih 
zaposlitev; od tega treh sodnikov. Eden večjih stroškov so stroški 
najema, večji glede na leto 1996 za 25 %. Večji porast je pri 
postavki strokovna literatura. V preteklih letih nismo kontinuirano 
nabavljali strokovno literaturo, zato je po menju sodnikov in sodne 
uprave potrebno obnoviti priročno strokovno knjižnico ter s tem 
omogočiti sodnikom lažje in kvalitetnejše delo. 
V planu je povečana postavka izvedenin, kjer gre v bistvu za 
povratna sredstva. Glede na naravo postopkov se sodišče sooča 
s težavami, kako poplačati izvedencem že opravljeno delo. 
Sedanja praksa kaže, da so to praviloma vračljiva sredstva, ki pa 
morajo biti sodišču na razpolago tekom trajanja postopka do 
pravnomočne odločitve o glavni stvari. Kljub temu, da predvideva 
sprejeti sodni red arhiviranje dokumentov-mikrofilmiranje, 
menimo, da je potrebno problem rešiti sistemsko za vsa sodišča 
v Republiki Sloveniji. Ocenjujemo, da je nujno mikrofilmanje 
arhiviranih spisov iz let 1975 do 1980, cca 10.000 zadev, saj so 
posamezne listine zaradi časa in neprimernih klimatskih pogojev 
že v fazi razpadanja. 
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5015 DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU 5111 SODNIKI ZA PREKRŠKE 

4143 - Materialni stroški, 25.277.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 83 % nižji od planiranih. Finančni 
načrt vključuje tudi potrebe za dva zunanja oddelka, ki bosta 
predvidoma začela z delom, in sicer v Slovenj Gradcu in na Ptuju, 
kjer sedeža sodišča v preteklih letih ni bilo. Zaradi bistveno 
povečanega obsega dela smo kadrovsko okrepljeni; Sodni svet 
je sprejel Akt o določitvi števila mest sodnikov - za Maribor 
13 -. Povečano število sodnikov in administrativnega kadra pa je 
seveda premosorazmerno vplivalo na povečan obseg sredstev 
za materialne stroške. Na novo se pojavlja postavka - refundacija 
plač porotnikom. V letu 1997 je pričel z delom oddelek na Ptuju in 
malo pred tem oddelek v Slovenj Gradcu, tako da je primerjava z 
letom 1996 neustrezna. Za prostore, ki jih zasedamo, plačujemo 
najemnino, kar za poslovne prostore, ki jih uporabljajo okrožna, 
okrajna, višja in vrhovno sodišče, ne velja, saj so skladno s 128. 
členom Zakona o sodiščih postali last Republike Slovenije. V letu 
1997 smo pridobili dodatnih, nujno potrebnih 122m2 prostorov, za 
katere plačujemo povsem ekonomsko najemnino. V letu 1997 
smo planirali prvič sredstva za zagotovitev varnosti tako sodnikov 
kot drugih sodnih oseb, strank in udeležencev v postopkih. K 
temu nas ne nazadnje zavezuje tudi Sodni red. Sodišče na sedežu 
v Mariboru ni z ničemer varovano in to je povsem nesprejemljivo. 
Naj ob koncu ponovno opozorimo na dejstvo, da je predloženi 
Finančni načrt za leto 1997 brez rezerv in da je pri tem potrebno 
upoštevati, da praktično nimamo sredstev z materialne stroške 
za zadnje tromesečje 1997. 

6013 - Materialni stroški, 493.009.000 SIT 
Odobren obseg sredstev je za 13 % nižji od planiranih. V finančnem 
načrtu so združeni plani vseh 55 sodnikov za prekrške v Sloveniji. 
Upoštevana so kvantitativna izhodišča za pripravo državnega 
proračuna, ki smo jih prejeli z dopisom št. 401-53/96. 
Odhodki za najemnine in zakupnine so planirani glede na dejanske 
zahteve posameznih sodnikov za prekrške. Za leto 1997 smo 
predvideli tudi nov strošek "fizično in tehnično varovanje", ki je v 
današnjem času postal nujen. Število zaposlenih se bo iz 398 
dvignilo v letu 1997 na 407. 

5211 UPRAVNE ENOTE 

6017 - Materialni stroški, 2.276.972 SIT 
Predlog finančnega načrta materialnih stroškov za leto 1997 
znaša 3.142.000.000 SIT in vsebuje finančne načrte vseh 58 
upravnih enot po celi državi. Sredstva so namenjena pokrivanju 
materialnih in drugih stroškov, kot so opredeljeni v Navodilu o 
finančnem poslovanju UE (Ur.l.RS,št.33/96). Upoštevati je treba 
dejstvo, da nastaja s sprejemanjem nove zakonodaje vrsta novih 
nalog za upravne enote in s tem dodatni stroški, ki v naprej niso 
predvidljivi. Glede na stanje 31. 12. 1996 se bo število 
novozaposlenih iz 3.134 povečalo za 187 zaposlenih. 
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