
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 10. januar 1998 Letnik XXIV 

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 

Obrazložitve proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah 

- EPA 346 - II - 

(nadaljevanje) 





Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE 

ODNOSE IN RAZVOJ 

I. UVOD 

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

- Urad RS za varstvo potrošnikov, 
- Urad RS za varstvo konkurence, 
- Urad RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije, 
- Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 
- Tržni inšpektorat RS. 

Navedeni organi opravljajo dela in naloge na naslednjih tematskih 
področjih: 

- notranji trg, 
- varstvo potrošnikov, 
- varstvo konkurence, 
- gospodarska promocija, 
- ekonomski odnosi s tujino, 
- privatizacija in regionalni razvoj, 
- kontrola predpisov 

Finančni načrt ministrstva za leto 1998 smo pripravili na podlagi 
sprejetega programa dela, usmeritev ekonomske politike na 
področju javnih financ in ukrepov nacionalnega varčevalnega 
paketa, ki ga je pripravila in uskladila koalicijska usklajevalna 
skupina ter veljavne zakonodaje. 
Na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je bilo po stanju 
1.12.1997 zaposlenih 328 delavcev in funkcionarjev. 

Načrtovani odhodki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 
v letu 1998 znašajo 8,089,012.000,00 tolarjev, kar predstavlja 
10,8 % povečanje v primerjavi z letom 1997. 84,3 % načrtovanih 
odhodkov (6,816,864.000,00 tolarjev) bomo porabili za pokrivanje 
stroškov za izvajanje sprejetega programa dela in za 
opravljanje nalog, ki izhajajo iz sprejete zakonodaje in sklepov 
vlado, 15,7% (1,272,148.000,00 tolarjev) pa za plače zaposlenih. 

V načrtovane odhodke smo poleg dosedanje redne dejavnosti 
ministrstva vključili nove proračunske postavke: 

• v ekonomskem namenu subvencije in transferi - razvojna in 
humanitarna pomoč: BiH. Vlada Republike Slovenije je na 18. 
seji dne 19.6.1997 sklenila, da bo v letu 1997 poleg odobrenih 
sredstev za oskrbo in nastavitev oseb z začasnim zatočiščem, 
zagotovila ekonomsko pomoč BiH v višini 3,000.000 USD v 
tolarski protivrednosti v okviru sredstev, ki jih daje Urad Vlade 
RS za priseljevanje in begunce ter v skladu s sklepi Vlade RS, 
sprejetimi na 191. seji dne 4.4.1996. Hkrati je zadolžila Ministrstvo 
za ekonomske odnose in razvoj, da opravi postopek za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje projektov obnove v BiH. 
Sredstva za oskrbo in nastavitev oseb z začasnim zatočiščem 
so bila v proračunu za leto 1997 izkazana pri Uradu Vlade RS 
za priseljevanje beguncev, v letu 1998 pa naj bi bila izkazala v 
proračunu Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. 

• v ekonomskem namenu drugi odhodki - Kolokvij NATA. 
Slovenija bo v juniju 1998 gostiteljica ekonomskega kolokvija 
NATO. 

• v ekonomskem namenu drugi odhodki - izvedba vojaške vaje 
NATO, ki bo potekala novembra 1998. 

• v ekonomskem namenu subvencije in transferi - Naftni derivati 
- priprava projekta za izgradnjo skladišč. Izgradnja skladišč 
naftnih derivatov je povezana s pripravami Slovenije za vstop v 
Evropsko unijo. 

Načrtovani odhodki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj v letu 1998 (brez plač) so razporejeni takole: 

Naziv organa Načrtovani odhodki Indeks 
98/97 

Struktura 

MEOR - brez organov v sestavi 6,266,812.000,00 107,4 92,0% 

Urad RS za varstvo potrošnikov 58,990.000,00 119,2 0,8% 

Urad RS za varstvo konkurence 5,720.000,00 134,6 0,1 % 

Urad RS za gosp. prom. in tuje invest. 340,732.000,00 184,5 5,0% 

Urad za makro ek. analize in razvoj 64,720.000,00 118,7 0,9% 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije 79,890.000.00 115,8 1,2% 

Skupaj I 6,816,864.000.00 110,0 100,0 % 

Plače 1,272,148.000,00 

Skup aj II 8,089,012.000,00 110,8 
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Načrtovane odhodke bomo v letu 1998 porabili za naslednje ekonomske namene: 

Ekonokski namen porabe Načrtovani odhodki Struktura 

Materialni in drugi stroški 356,136.000,00 5,2 

Plačila storitev 1,835,738.000,00 26,9 

Subvencije in transferi 2,879,450.000,00 42,4 

Drugi odhodki 119,590.000,00 1,7 

Investicije in inv. vzdrž. 1,625,950.000,00 23,8 

Skupaj 6,816,864.000,00 100,0 

II. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1. MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ (brez 
organov v sestavi) 

Za izpolnitev sprejetega programa dela načrtujemo v letu 1998 
naslednje odhodke: 

1.1. 3343 Materialni stroški 151,312.000 SIT 

Pri načrtovanju materialnih stroškov za leto 1998 smo upoštevali 
porabo v enajstih mesecih leta 1997 in predvidene stroške do 
konca leta 1997. Kljub povečanemu obsegu poslovnih potovanj, 
zaradi pospešenih priprav na polnopravno članstvo v EU, znaša 
porast materialnih stroškov v letu 1998 8,0 %. To smo dosegli z 
racionalizacijo drugih vrst materialnih stroškov (neproizvodne 
storitve, PTT storitve, pisarniški material) in spremenjeno 
organizacijo dela. 

1.2. 5487 Raziskave in ekspertize 45,000.000 SIT 

V okviru načrtovanih sredstev bomo financirali naslednje 
raziskovalne naloge: 
- razvoj podatkovnih osnov za makroekonomske analize in 

ekonomsko modeliranje, 
- razvoj analitičnih orodij za makroekonomske analize in 

simulacije, 
- gospodarska gibanja, 
- gibanje cen in možnosti stabilizacijske politike v procesu 

gospodarske transformacije, 
- baza podatkov za mednarodne primerjave razvoja, 
- splošni pogoji zunanjetrgovinskih odnosov Slovenije, 
- necarinske trgovinske ovire in oblike zaščite, 
- oblikovanje koncepta informacijske baze podatkov in analitična 

orodja za učinkovito uporabo nomenklature carinske tarife, 
- informacijski sistem za podporo vodenja trgovinske politike, 
- analiza gospodarskih razmer v posameznih državah in strategija 

gospodarskega sodelovanja. 

1.3. Notranji trg 

V okviru tega področja ministrstva se opravljajo naslednje naloge: 
kontrola cen, preskrba trga, obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih 
rezerv, razvoj notranje trgovine, zaščita trga na področjih, ki so 
vitalnega pomena za naše gospodarstvo. Načrtovana sredstva 

bomo porabili za naslednje namene: 

a) 1389 - Revizija podjetij, sodelovanje 
z znanstvenimi in ostalimi institucijami 10,000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• zakon o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-1), 
• zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93), 
■ zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) 

Iz sredstev, načrtovanih v okviru te postavke, bomo financirali 
naslednje raziskave: 
- ugotavljanje in določitev indikatorjev cen izdelkov in storitev, 

katerih cene določa Vlada Republike Slovenije, 
- izdelava osnov za obračunavanje stroškov skladiščenja in 

obnavljanja blaga ter cenika storitev, 
- priprava ekspertnih mnenj 

b) 1442 Regresiranje cen določenih 
proizvodov 1,676,000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 4. in 8. člen zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/ 

95), 
• sklepi Vlade RS 

V proračunu za leto 1998 bi bilo treba zagotoviti za pokrivanje 
negativnih razlik pri pšerici, sladkorju in koruzi prek 3 mlrd SIT, 
kar kvantitavni okvir za pripravo proračuna ne omogoča. Z 
načrtovanimi sredstvi v višini 1,676,000.000 SIT bomo tako lahko 
pokrili le dve dobro polovico negativnih razlik. Naj poudarimo, da 
je v letu 1997 ostalo nepokritih 1,466.505.000 SIT negativnih razlik 
in sicer: 1,296.505.000 SIT pri pšenici letine 1996 in 1997 in 
170.000.000 SIT pri sladkorju. Če teh sredstev ne bo mogoče 
dodatno zagotoviti, bo Zavod RS za blagovne rezerve prisiljen 
zmanjšati obseg državnih blagovnih rezerv. 

c) 7286 Storitve zavoda RS za blagovne 
rezerve 224,138.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• 16. člen zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) 

Storitve Zavoda RS za blagovne rezerve vključujejo plače 
delavcev zavoda, nadomestila in materialne stroške. Pri določitvi 
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potrebne višine plač in nadomestil za delavce zavoda smo 
upoštevali navodilo Ministrstva za finance, materialne stroške 
zavoda pa smo določili glede na povprečno mesečno porabo v 
letu 1997 in jo povečali za predvideno rast cen v letu 1998. 

d) 7287 Obnavljanje in dopolnjevanje 
blagovnih rezerv 1,042,000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
•15. člen zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) 

V tej postavki so zajeti vsi stroški, ki so vezani na skladiščenje in 
obnavljanje obstoječe ravni državnih blagovnih rezerv 
(skladiščenje, obnavljanje, kontrola in vzdrževanje kakovosti 
blaga, kalo, prevozne storitve itd.), varovanje in zavarovanje blaga 
in osnovnih sredstev, tekoče in investicijsko vzdrževanje, 
dopolnjevanje blagovnih rezerv v skladu z usmeritvami 
srednjeročnega programa in drugi stroški, ki so povezani s 
poslovanjem z državnimi blagovnimi rezervami (zdravstvene in 
odvetniške storitve, čiščenje in vzdrževanje opreme, strokovno 
izobraževanje, svetovalne storitve, informatizacija skladišč in 
podobno). 

e) 4030 Naftni derivati - priprava projekta za 
izgranjo skladišč 30,000.000 SIT 

Po direktivah EU je potrebno do vstopa Slovenije v EU zagotoviti 
90-dnevne rezerve naftnih derivatov, po zahtevah NATO pa 120- 
dnevne. Za shranjevanje naftnih derivatov je potrebno zgraditi 
dodatne skladiščne prostore, zato moramo čimprej pričeti s 
pripravo dokumentacije. 

f) 4118 Izvedba vojaške vaje - NATO 20,000.000 SIT 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 31. 7. 1997 sprejela 
sklep, da se v novembru 1998 v Sloveniji izvede vojaška vaja. 
Sodelovanje pristojnih državnih organov, ki bodo sodelovali na 
vaji, usklajuje Ministrstvo za obrambo. V vajo bo vključeno tudi 
naše ministrstvo, zato je treba zagotoviti sredstva za izvedbo 
vaje v proračunu ministrstva, ki bo v vaji sodelovalo. 

Načrtovani odhodki za področje notranjega trga, zaradi 
upoštevanja usmeritev ekonomske politike na področju javnih 
financ in ukrepov nacionalnega varčevalnega paketa, ne bodo 
zadoščali za pokritje vseh stroškov, ki so povezani z obnavljanjem 
in dopolnjevanjem blagovnih rezerv, storitvami zavoda za blagovne 
rezerve, pokrivanjem negativnih razlik pri pšenici, koruzi in 
sladkorju ter nabavo in izgradnjo skladiščnih prostorov naftnih 
derivatov v skladu z direktivami EU in zahtevami NATA. Z 
načrtovanimi sredstvi bomo pokrili le najnujnejše stroške, zato 
ocenjujemo, da bo treba med letom poiskati dodatne vire sredstev 
za te namene. 

1.4. Ekonomski odnosi s tujino 

Zakonska podlaga: 
- Razvojna strategija Slovenije, 
- Strategija ekonomskih odnosov Slovenije s tujino, 
- mednarodne pogodbe o vstopu Slovenije v GATT, WTO, o 

pridružitvi Slovenije EU, o pristopu Slovenije k CEFTA, ... 
- mednarodne bilateralne pogodbe med Slovenijo in posamezno 

tujo državo, 
- zakoni in drugi predpisi ter sklepi Vlade RS, ki se nanašajo na 

ekonomske odnose s tujino. 

V letu 1998 bomo nadaljevali z aktivnostmi pri oblikovanju in 
dograjevanju sistema ekonomskih odnosov s tujino ter dograjevali 
in uvajali mehanizme, ki bodo omogočili konkurenčnejši izvoz 
naših izdelkov in storitev, njegovo nadaljnjo rast in prodor na 

nove trge. Posebno pozornost bomo namenili odpiranju domačega 
trga ter pripravi ukrepov za zaščito domačega gospodarstva, ki 
bodo skladni z veljavnimi mednarodnimi pravili. Za dosego teh 
ciljev bomo: 

- nadaljevali že začeta in začeli nova pogajanja o sklenitvi 
sporazumov o prosti trgovini predvsem z državami, ki imajo 
tovrstne sporazume z EU in kjer za sklenitev obstaja 
gospodarski interes; 

- nadaljevali že začeta ter začeli nova pogajanja o sklenitvi 
sporazumov o gospodarskem sodelovanju z državami, kjer 
obstaja obojestranski interes; 

- nadaljevali in začeli pogajanja o sklenitvi sporazumov o promociji 
in zaščiti investicij z državami kjer je pričakovati večje 
investicijske aktivnosti. Prednost bodo imele države članice EU; 

- nadaljevali z dograjevanjem in uvajanjem novih mehanizmov za 
pospeševanje izvoza ob istočasni zaščiti domačega 
gospodarstva, ki bodo v skladu z mednarodnimi pravili in 
mednarodno prevzetimi obveznostmi Slovenije; 

- nadaljevali z oblikovanjem institucije za promocijo izvoza in 
investicij in s konkretnimi promocijskimi aktivnostmi, 

- sodelovali v pogajanjih za vključitev Slovenije v EU ter prilagajali 
slovensko zakonodajo zahtevam EU; 

- tekoče analizirali gibanja na tujih trgih, ki so zanimivi za izvoz 
naših izdelkov ter oblikovali in predlagali ukrepe za večjo 
konkurenčnost našega izvoza. 

a) 8694 - Regresiranje izvoznih kreditov 600.000.000 SIT 

Obrestne mere so v Sloveniji občutno višje kot v drugih državah, 
zato so tudi cene naših izvoznih izdelkov in storitev višje od cen 
konkurentov, kar zmanjšuje konkurenčnost našega gospodarstva 
na tujih trgih. Če želimo dvigniti konkurenčnost naših izvoznikov 
in s tem povečati obseg izvoza na tuje trge, je treba izvoznikom 
zagotoviti pogoje, ki bodo omogočili enakovredno tekmovanje s 
tujo konkurenco. Eden od teh načinov je regresiranje obrestnih 
mer za izvozne kredite. Subvencioniranje obrestne mere se giblje 
v razponu 20-35 %, odvisno od ročnosti kredita in vrste blaga 
oziroma storitve, ki se izvaža - investicijska dela, kapitalne dobrine, 
trajne potrošne dobrine. 

b) 1948 Stroški delegacij in gospodarskega 
sodelovanja s tujino 22,712.000 SIT 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj predvideva v letu 
1998 več meddržavnih srečanj na ravni ministrov, državnih 
sekretarjev in ekspertov. V letu 1998 načrtujemo: 
• začetek in nadaljevanje že začetih pogajanj o sklenitvi 

sporazumov o promociji in zaščiti investicij ter sporazumov o 
gospodarskem sodelovanju z državami, kjer je za to izražen 
obojestranski interes in z državami, s katerimi je za sodelovanje 
zainteresirana Slovenija. 

• nadaljevanje pogajanj o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini s 
Turčijo in pričetek pogajanj o pristopu Bolgarije k Cefti. V okviru 
Cefte bodo potekala tudi srečanja na ravni ministrov držav 
podpisnic sporazuma in ekspertskih delegacij. Ti sporazumi 
pomenijo odpiranje novih trgov in izboljšanje pogojev za pristop 
na tuje trge. 

• intenziviranje sodelovanja z EU in pripravo podlag za pogajanja 
o pristopu Slovenije v EU. Tako se bomo udeleževali sestankov 
odbora med Slovenijo In Evropsko unijo in sodelovali v 
pogajalskih delegacijah pri pogajanjih za vstop v EU. 

c) 1559 Članarine mednarodnim 
organizacijam 62,000.000 SIT 

Slovenija je od leta 1995 članica Svetovne trgovinske organizacije 
(WTO) in Mednarodnega urada za carinsko tarifo (ICTB), za kar 
mora plačevati letno članarino. V preteklih letih so se te članarine 
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pokrivale iz postavke pri Ministrstvu za zunanje zadeve, sedaj 
pa jih moramo pokrivati v okviru ministrstva. Članstvo v omenjenih 
institucijah je za ministrstvo pomembno, zato zagotovitev sredstev 
za ta namen ne bi smelo biti vprašljivo. 

d) 7501 Gospodarska predstavništva 40,000.000 SIT 

Vlada RS je na 116. seji dne 1.12.1994 sprejela sklep o razširitvi 
mreže programa delovanja gospodarskih predstavnikov v tujini z 
ekonomskimi svetniki v diplomatsko konzularnih predstavništvih 
oziroma gospodarskimi predstavniki. 

Predvidena sredstva na tej proračunski postavki bi namenili 
odpiranju novih gospodarskih predstavništev in za financiranje 
oziroma sofinanciranje aktivnosti gospodarskih predstavnikov v 
okviru diplomatsko konzularnih predstavništev po prioritetni listi 
držav. 

e) 4026 Razvojna in humanitarna pomoč: 
BiH 450,000.000 SIT 

Slovenija bo v skladu s Strategijo ekonomskih odnosov s tujino 
ter glede na gospodarske možnosti in interes države v okviru 
načrtovanih sredstev: 
- ponudila gospodarsko pomoč posameznim manj razvitim 

državam in tako omogočila močnejšo prisotnost slovenskih 
podjetij na teh tržiščih, 

- si prizadevala povrniti prejšnja tržišča v državah bivše 
Jugoslavije, 

- sodelovala pri obnovi BiH v skladu s prioritetami mednarodne 
skupnosti in lastnimi interesi s tehnično pomočjo institucijam v 
BiH in stimuliranjem slovenskih podjetij za vlaganja v BiH z 
možnostjo zaposlovanja beguncev iz Slovenije ipd., 

- nudila, poleg humanitarne in tehnične pomoči, tudi pomoč na 
področju izobraževanja (štipendije, ...), 

- stimulirala slovenska podjetja za skupne nastope na tržiščih 
manj razvitih držav. 

f) 4029 Ekonomski kolokvij NATA 10,000.000 SIT 

V juniju 1998 bomo v Sloveniji organizirali ekonomski kolokvij 
NATA, ki se ga bo po prvi oceni udeležilo 120-150 udeležencev in 
bo trajal dva delovna dneva. Slovenija naj bi krila stroške najema 
konferenčnih dvoran, prevoza, protokolarnih in gostinskih storitev 
ter delovnih gradiv. 

1.5. Področje privatizacije 

a) 4748 Agencija za prestrukturiranje in 
privatizacijo * 250,000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
• zakon o Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list 

RS, št. 7/93). 

Po določilih zakona o Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo 
se stroški za opravljanje dejavnosti agencije (plače, osebni 
prejemki, materialni stroški, investicije, storitve) pokrivajo iz 
posebne proračunske postavke pristojnega ministrstva. Višino 
sredstev za delovanje agencije smo načrtovali ob upoštevanju 
stroškov v zadnjih mesecih leta 1997 in sklepa Vlade RS o postopni 
ukinitvi delovanja agencije (zaključevanje postopka lastninjenja). 

b) 1687 Lastninski certifikati 9,720.000 SIT 

Projekt privatizacije je omejen na določeno časovno obdobje, 
zato v ministrstvu nismo zaposlili pravnih strokovnjakov s tega 
področja, temveč smo se odločili, da potrebe po pripravi odločb 

druge stopnje v upravnem postopku, ekspertnih mnenj in študij s 
področja investicijskih naložb rešujemo z zunanjimi sodelavci na 
podlagi avtorskih pogodb. Menimo namreč, da je to stroškovno 
ustreznejša rešitev. 

c) 1562 Študije s področja investicijskih družb 
In delovanju družb z notranjim lastništvom 5,000.000 SIT 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je že pričelo aktivnosti 
za izdelavo študije "Institutionalni problemi poslovanja 
pooblaščenih investicijskih družb v Sloveniji in predlogi za 
dopolnitev zakonodaje za nadaljnji razvoj". 

Institucionalni okvir delovanja pooblaščenih investicijskih družb 
(PID) v Sloveniji je bil določen leta.1994 z zakonom o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU). Poltretje 
leto dolga praksa uveljavljanja zakonskih določb je pokazala 
nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno ustrezno korigirati, 
da bi bilo mogoče zagotoviti učinkovito delovanje teh institucionalnih 
investitorjev. PID-i namreč predstavljajo kritično področje 
dokončanja privatizacije ter razvoja delničarstva in trga kapitala 
pri nas. V ta namen želi Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj sofinancirati raziskavo, katere cilj bi bila podrobnejša 
analiza delovanja PID-ov v Sloveniji ter priprava konkretnih 
predlogov za reševanje njihovih številnih specifičnih problemov. 
Rezultati raziskave bi bili neposredno koristni za Vlado Republike 
Slovenije pri spremembi ZISDU. 

1.6. Področje regionalnega razvoja 

Zakonska podlaga: 
- zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij 

v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90) in 12/92) 
- Strategija razvoja Slovenije 
- Meddržavni sporazumi v okviru PHARE. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je pristojno za izvajanje 
zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij, 
ki predvideva sofinanciranje izgradnje lokalne komunalne 
Infrastrukture in sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih 
programov ter povrnitve dela stroškov projektne dokumentacije 
za investicije na demografsko ogroženih območjih Republike 
Slovenije. V zadnjih dveh letih je bilo težišče proračunskega 
financiranja na zagotavljanju virov za sofinanciranje izgradnje 
lokalne komunalne instrastrukture. Glede na to, da je med 147 
slovenskimi občinami le 23 takšnih, ki v svojih mejah nimajo 
demografsko ogroženega območja, in da so potrebe občin za 
izboljšanje lokalne infrastrukture velike, predvsem prometne in 
vodooskrbne, menimo, da je zagotovitev proračunskih sredstev 
za te namene neobhodno potrebna. 

a) 5067 Sofinanciranje gospodarske 
infrastrukture 1,500.000.000 SIT 

Načrtovana sredstva bomo porabili za sanacijo in posodobitev 
lokalne komunalne infrastrukture z namenom ohranitve 
poseljenosti v hribovitih, gorskih in obmejnih področjih. 

b) 6770 Vzpostavitev lokalnih razvojnih 
agencij 10,000.000 SIT 

Spodbujanje regionalnega razvoja je povezano z aktivnostjo za 
zagotavljanje pogojev za pripravo razvojnih načrtov na lokalni 
ravni in za vključevanje v pripravo razvojnih programov v obmejnih 
področjih. Naloge na navedenih področjih so predmet meddržavnih 
sporazumov v okviru PHARE Cross Border Cooperation 
programov za obdobje 1996 - 1999 z Avstrijo in Italijo. 
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c) 1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih 
programov 40,000.000 SIT 

Načrtovana sredstva bodo namenjena sofinanciranju izdelave 
inicialnih razvojnih programov in refundiranju stroškov za izdelavo 
projektne dokumentacije. 

d) 1563 Cesta Livške Ravne - Šolarji (lastna 
udeležba za sofinaciranje PHARE - CBC) 20,000.000 SIT 

Projekt je bil odobren v okviru Phare CBC za leto 1995. V letu 
1998 je potrebno zagotoviti izdelavo tehnične dokumentacije in 
pridobitev dovoljenj ter objavo razpisa, za kar je potrebno skleniti 
pogodbo z inženirsko firmo. 

e) 8167 Cesta Volče - Šolarji (lastna 
udeležba za sofinanciranje PHARE CBC) 25,000.000 SIT 

Projekt je bil odobren v okviru PHARE CBC. 

f) 6759 - Delovanje enote Phare CBC PIU 17,000.000 SIT 

Program Phare zagotavlja v okviru pogodbe s firmo Deloitte & 
Touche pokrivanje kadrovskih potreb za izvajanje programa 
Cross-Border Cooperation predvidoma do konca leta 1998. Za 
delo te enote je potrebno zagotoviti sredstva za poslovanje (najem 
prostorov, tehnične opreme, materialnih stroškov). 

g) 4027 Priprava projekta gospodarske 
In prostorske regeneracije Jesenic 3,450.000 SIT 

Navedeni projekt se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene med 
Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvom za 
okolje in prostor in Urbanističnim inštitutom Slovenije. Projekt bo 
obsegal naslednje: oceno stanja, primerjalno analizo strategij 
regeneracije železarskih mest, strategijo regeneracije Jesenic. 

Načrtovani odhodki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 
(brez organov v sestavi) znašajo za leto 1998 skupaj 
6,266,812.000,00 tolarjev oziroma 7, 4 % več kot so znašali v 
letu 1997. 

2212 URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 

Zakonska podlaga: 
• zakon o varstvu potrošnikov (sprejet bo do konca leta 1997) 

Urad RS za varstvo potrošnikov je po navedenem zakonu nosilec 
varstva potrošnikov in zadolžen za pripravo nacionalnega 
programa varstva potrošnikov, ki ga bo sprejel Državni zbor. 

Urad v letu 1998 načrtuje naslednje odhodke: 

a) 6118 Informiranje, izobraževanje in 
svetovanje potrošnikom s primerjalnimi 
ocenjevanji kakovosti izdelkov 52,000.000 SIT 

Svetovanje potrošnikom bo po zakonu o varstvu potrošnikov 
Vlada Republike Slovenije s koncesijo oddala najboljšemu 
ponudniku. Predvidevamo, da bo delovalo na področju države 
dvanajst svetovalnih pisarn. Smernice Evropske unije nalagajo 
organizatorju varstva potrošnikov organiziranje svetovanja 
potrošnikom na celotnem ozemlju države, zato je nujno, da 
obdržimo vsaj dvanajst svetovalnih pisarn v vseh regijah in da jih 
tudi finančno podpremo. Na uradu predvidevamo sofinanciranje 
svetovalne dejavnosti v višini stroškov strokovnega dela, medtem 
ko naj bi organizator svetovanja pokrival sam ali preko lokalnih 

skupnosti materialne stroške pisarn. 

V letu 1998 želimo več pozornosti posvetiti izobraževanju 
osnovnošolske in srednješolske mladine. Za ta namen imamo 
izdelan program izobraževanja, ki smo ga predstavili Ministrstvu 
za šolstvo in šport. Skupaj z njimi želimo izdelati privlačen 
propagandni material za otroke in mladino. 

O rezultatih primerjalnih ocenjevanj želimo potrošnike obveščati 
na posebnih zloženkah, ki naj bi prišle v vsako gospodinjstvo. Te 
zloženke naj bi vzpodbudile potrošnike k nakupu najkakovostnej- 
šega blaga. Potrošnike želimo izobraževati tudi preko sredstev 
javnega obveščanja (TV, radio in časopisi) in sofinancirati revijo 
VIP, ki jo izdaja Zveza potrošnikov Slovenije. 

b) 4518 Materialni stroški 3,780.000 SIT 

Višino materialnih stroškov smo načrtovali ob upoštevanju 
dejanske porabe v letu 1997 in predvidene rasti cen v letu 1998. 
Upoštevali smo tudi stroške za predvideno novo zaposlitev. 

c) 7689 Priprava nacionalnega programa 
varstva potrošnikov 3,000.000 SIT 

V pripravo nacionalnega programa urada potrošnikov bomo 
pritegnili strokovnjake z različnih področij in tako zagotovili 
interdisciplinaren pristop priprave tega dokumenta, kar je praksa 
tudi drugod po svetu. 

Načrtovani odhodki Urada RS za varstvo potrošnikov znašajo v 
letu 1998 58,990.000,00 tolarjev, kar je 19, 2 % več kot v letu 
1997. 

2213 URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE 

Zakonska podlaga: 
• zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93) 

Urad za varstvo konkurence skrbi za Izvajanje določil zakona o 
varstvu konkurence. Število obravnavanih primerov se iz leta v 
leto povečuje, kar zahteva strokovno usposobljen kader in 
ustrezne pogoje za delo. Glede na razpoložljive podatke o 
organiziranosti in položaju uradov za varstvo konkurenc v državah 
EU in v državah centralne in vzhodne Evrope ugotavljamo, da 
tako organizacija kot materialni pogoji delovanja našega urada 
niso na zadovoljivi ravni, kar je ugotovila tudi evropska komisija v 
okviru ocene o Sloveniji v Agendi 2000. 

V letu 1998 bo imel urad naslednje odhodke: 

a) 4519 Materialni stroški 3,510.000 SIT 

Načrtovana sredstva bomo porabili za nakup pisarniškega 
materiala, strokovne literature, udeležbo na domačih seminarjih 
in konferencah ter za že utečeno mednarodno sodelovanje v 
okviru EU, WTO in OECD. Urad bo v letu 1998 tudi močno 
angažiran pri pripravljanju in izvajanju predpristopne strategije 
Slovenije. 

b) 7691 Udeležba na mednarodnih konferencah 
in seminarjih 1,000.000 SIT 

Sredstva v okviru navedene postavke bomo namenili za 
pokrivanje stroškov prevoza, prenočišč in kotizacij udeležencev 
(stroški dnevnic so zajeti v proračunski postavki materialnih 
stroškov). Določene mednarodne konference so sicer delno 
financirane s strani organizatorja, pri večini pa je potrebno kriti 
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vse navedene stroške v celoti. Udeležili se bomo le tistih 
mednarodnih konferenc, ki so vsebinsko povezane z delom urada. 
Večino mednarodnega sodelovanja predvidevamo v zvezi s 
pripravami naše države na polnopravno članstvo v EU. 

c) 6119 Študije s področja varstva konkurence 
in ekspertna mnenja 1,000.000 SIT 

Načrtovana sredstva bomo porabili za financiranje priprave 
ekspertnih mnenj pri izdaji odločb in za pripravo podlag za 
spremembe in dopolnitve zakona o varstvu konkurence. Del 
sredstev bomo namenili za stroške analiz ob uvedbi postopka za 
anti-dumping, če bo do postopka prišlo. 

Načrtovani odhodki Urada RS za varstvo konkurence znašajo v 
letu 1998 5,720.000,00 tolarjev, kar je 34,6 % več kov v letu 1997. 

2215 URAD RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN 
TUJE INVESTICIJE 

Zakonska podlaga: 

- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 71/94) 

- Strategija ekonomskih odnosov s tujino 

Po zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev je urad 
zadolžen za vrsto aktivnosti, katerih cilj je vključitev slovenskega 
gospodarstva v mednarodne tokove. Delo urada je bilo dosedaj 
usmerjeno na tri mednarodno primerljive oblike in sicer: 

- sistem sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov - sejmi 
v tujini, tržne raziskave, promocijsko gradivo (SSMA), 

- razvijanje novih trgov (organiziranje in sofinanciranje poslovno 
prodajne delegacije), 

- pridobivanje neposrednih tujih investicij z direktnim marketingom. 

V letu 1998 bomo delovanje urada razširili še na: 
- spodbujanje skupnih vlaganj in iskanje strateških povezav (tudi 

v okviru JOP PHARE programa), 
- spodbujanje izhodnih tujih investicij, 
- organiziranje obiskov potencialnih tujih kupcev slovenskih 

izdelkov v Sloveniji (inward buyers mission), 
- razširitev SSMA tudi na spodbujanje uveljavitve slovenskih 

blagovnih znamk v tujini, 
- okrepitev dela na področju poslovnih informacij za izvoznike, 

potencialne kupce slovenskega blaga in potencialne tuje 
investitorje (tudi v okviru Phare multicountry programa pomoči 
inštitucijam za promocijo izvoza). 

Načrtovana sredstva bomo porabili za naslednje namene: 

a) 4520 Materialni stroški 27,432.000 SIT 

Največji del materialnih stroškov bomo porabili za potne stroške 
delavcev urada za udeležbo na poslovnih konferencah, 
specializiranih sejemskih predstavitvah, gospodarskih predsta- 
vitvah Slovenije, poslovnih misijah, delovnih srečanjih evropskih 
agencij za pospeševanje izvoza in evropskih agencij za 
pospeševanje tujih investicij ter poslovnih srečanj s potencialnimi 
tujimi investitorji. Drugi največji strošek predstavljajo stroški 
pošiljanja promocijskih gradiv slovenskim DKP in potencialnim 
tujim investitorjem. 

b) 1946 Spodbujanje izvoza slovenskega 
gospodarstva 35,000.000 SIT 

Načrtovana sredstva bomo porabili za pripravo informativnih 
gradiv za tuje gospodarstvenike ter za nakup in distribucijo 
Kompassa in Import Export Directorya of Slovenia. Gradiva 
pošiljamo vsem DKP v tujini, uradom za promocijo v 30 članicah 
ETPO, tujim potencialnim investitorjem in drugim. Tako kot v 
preteklem letu bomo tudi v letu 1988 financirali nakup Import/ 
Export imenika Slovenije za tekoče leto (izdajatelj Gospodarska 
zbornica Slovenije) in imenike KOMPASS 1998. 

Za čim uspešnejšo promocijo našega gospodarstva bomo v letu 
1998 sofinancirali prilogo o Sloveniji in slovenskem gospodarstvu 
v treh tujih častnikih: Financial Times ali The Economist (Velika 
Britanija), Suddeutsche Zeitung ali FAZ (Nemčija), Die Presse 
(Avstrija). 

c) 6764 Razvoj novih trgov 42,000.000 SIT 

Urad je v letu 1997 poskusno pripravil štiri poslovno prodajne 
delegacije: v Veliko Britanijo, Francijo, Avstrijo in Italijo. Priprava 
takega projekta na ciljnem trgu zajema: evidentiranje ciljnih trgov 
in ustreznih panog, izvedba tržnih raziskav o možnostih za 
povečanje izvoza na ciljni trg, predstavitev rezultatov tržnih 
raziskav kot tudi možnosti za aktivnejši nastop na ciljnem trgu, 
organizacija poslovnih stikov za posamezno slovensko podjetje 
in organizacija obiska slovenskih izvoznikov na ciljnih trgih, 
ovrednotenje projekta. Odziv je bil ugoden: posameznega 
seminarja se je udeležilo 60-70 podjetij, v vsaki poslovno prodajni 
delegaciji pa je sodelovalo 12-18 podjetij. Realizirani izvozni posli 
v Veliki Britaniji presegajo celotni proračun Urada za leto 1997. 

Stroški priprave posamezne poslovne prodajne delegacije znašajo 
okoli 7 mio SIT. V letu 1998 načrtujemo izvedbo 6 projektov. Ciljne 
trge in sektorje bomo določili na podlagi anket med podjetji in 
prioritet, določenih v Strategiji ekonomskih odnosov Slovenije s 
tujino. 

d) 7693 Spodbujanje vhodnih neposrednih 
tujih investicij 75,000.000 SIT 

Za delo na področju spodbujanja NTI urad do sedaj ni imel 
odobrenih proračunskih sredstev, zato je vse tovrsne aktivnosti 
financiral iz sredstev tehnične pomoči PHARE in iz materialnih 
stroškov. 

V letu 1998 bo potrebno del, kasneje paceloten program 
pospeševanja NTI financirati z lastnimi sredstvi (obiski podjetij v 
Sloveniji, organiziranje srečanj s slovenskimi podjetji, ki so 
zainteresirana za skupna vlaganja, organiziranje možnih lokacij 
za investiranje, priprava gradiv, priprava in izvedba ponovnih 
marketinških akcij, ...). 

V maju 1996 je urad začel izvajati marketinško akcijo animiranja 
ciljne skupine potencialnih tujih investitorjev v Avstriji, Nemčiji, 
severni Italiji in Švici. Osredotočili smo se na nove NTI (t.j. greenfield 
investicije). Skupne naložbe (joint-ventures), poslovno 
sodelovanje in interes za prevzeme domačih podjetij, so predvsem 
stranski produkt aktivnosti urada. Projekt smo nadaljevali tudi v 
letu 1997 in ga razširili še na Veliko Britanijo. V slabem letu in pol 
smo kontaktirali prek 6000 podjetij v ciljnih državah. Podjetjem, ki 
pokažejo osnovne zanimanje, nudimo dodatne informacije in po 
želji pripravimo obisk v Sloveniji. Trenutno sodelujemo tudi s 20 
potencialnimi investitorji, ki že imajo konkretne projekte. 
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V letu 1998 bo urad na osnovi izkušenj iz investicijskih konferenc 
CEFTE v New Yorku in Tokiu začel z direktnim marketingom v 
ZDA in na Japonskem. V vsaki državi bomo v določeni regiji 
izbrali ciljno skupino 300 podjetij, s katerimi bomo začeli 
komunicirati spomladi 1998. 

Celotna akcija spodbujanja neposrednih tujih investicij mora biti 
podprta s kakovostno pripravljenimi informacijskimi publikacijami 
ter s stranmi na Internetu. V letu 1998 namerava urad začeti z 
novim načinom pošiljanja informacij o Sloveniji kot poslovni lokaciji. 
Podatki morajo biti ažurirani (informacije o zakonodaji, cene 
delovne sile in gradbenih površin itd.) in prilagojeni potrebam 
posameznih investirorjev oziroma drugih uporabnikov, za 
pokrivanje ciljnih trgov pa bi morale biti na voljo tudi v različnih 
jezikih (v angleščini in nemšiči, kasneje pa tudi italijanščini in 
francoščini). Trenutno so gradiva dosegljiva le v angleškem jeziku. 

Sistem privatizacije v Sloveniji do sedaj ni bil naklonjen tujim 
investitorjem. Nekatera podjetja so v prehodnem obdobjO 
tehnološko tako zaostala, da si z lastnimi močmi ne bodo mogla 
več zagotoviti konkurenčnega položaja na trgu. Ena od možnih 
rešitev, ki se jo lahko oprimejo novi lastniki in uprava, so tuji 
investitorji. Urad bo neposredno, ali preko mreže zunanjih 
svetovalcev, izvedel v letu 1998 nekaj poskusnih projektov iskanja 
strateškega tujega vlagatelja. 

e) 7694 Spodbujanje izhodnih neposrednih 
tujih investicij 8,000.000 SIT 

Urad je v svojem dosedanjem delu analiziral delo nacionalnih 
inštitucij za spodbujanje NTI v Sloveniji v primerljivih evropskih 
državah. Ti podatki so lahko ustrezna podlaga za informacijsko 
bazo o možnostih in spodbudah za slovenske NTI v tujino. 

Investiranje v tujino se v praksi povezuje z nekaterimi negativnimi 
predsodki o odlivanju kapitala v tujino, izgubo domačih delovnih 
mest ter nezmožnostjo ocene tveganja. Prav zato smo se na 
uradu odločili, da v program dela za leto 1998 uvrstimo tudi 
organiziranje dveh seminarjev, na katerih bi predstavili dva ciljna 
tuja trga - primera za tuja vlaganja in posredovali vse potrebne 
informacije in izkušnje priznanih predavateljev iri gospodar- 
stvenikov. 

f) 1566 Spodbujanje novih marketinških 
aktivnosti izvoznikov 80,000.000 SIT 
1567 Spodbujanje skupnih nastopov 
izvoznikov 60,000.000 SIT 

V letu 1996 je urad prvič poskusno izvedel projekt sofinanciranja 
marketinških dejavnosti slovenskih izvoznikov. Na razpis je 179 
podjetij prijavilo 297 projektov. Urad je povrnil 10 % stroškov pri 
71 projektih, ki so izpolnjevali najboljše pogoje. V državah EU se 
podobni marketinški projekti sofinancirajo v deležu od 20-30 %. 
Podpore so deležni vsi projekti, ki ustrezajo strokovnim kriterijem 
in katerih rezultat je povečanje izvoza. 

V skladu s programom za leto 1997 smo že v novembru 1996 
objavili natečaj za sofinanciranje marketinških aktivnosti 
izvoznikov (SSMA) v letu 1997. Tako zgoden razpis je nujno 
potreben, saj mora večina podjetij načrtovati svoje aktivnosti na 
daljši rok. Odziv na razpis je bil izredno velik: za sofinanciranje 
skupinskih projektov je prispelo 192 projektov, za sofinanciranje 
projektov posameznih podjetij pa; za sofinanciranje tržnih raziskav 
51 projektov, za sofinanciranje izdaje promocijskih gradiv 92 
projektov in za sofinanciranje nastopov na sejmih 116 projektov. 
Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bo urad lahko 
sofinanciral le okoli 70 prispelih projektov v višini 10 % skupne 
vrednosti posameznega projekta. 

Spodbujanje izvoza bi prineslo načrtovane rezultate le, če bi bilo 
uradu za ta namen v proračunu zagotovljenih toliko sredstev, da 
bi lahko sofinancirali do določene višine vse projekte, ki izpolnjujejo 
razpisane kriterije. Naj poudarimo, da prijava na razpis zahteva 
temeljito pripravo podatkov, kar v podjetjih terja veliko dela, zato 
obstaja resna bojazen, da bodo izvozna podjetja, ki izpolnjujejo 
razpisane kriterije, vendar zaradi omejenih proračunskih sredstev 
sofinanciranja niso bila deležna, nad tovrstnim komuniciranjem z 
državnimi institucijami obupala, zato bi bilo treba čimprej zagotoviti 
trajni sistem sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov, 
kar pomeni, da tovrstna državna podpora ne bi bila vezana na 
javni natečaj, temveč na izpolnjevanje razpisanih kriterijev. To je 
tudi razlog, da smo del sredstev za spodbujanje izhodnih tujih 
investicij in sredstva za spodbujanje novih marketinških aktivnosti 
in spodbujanje skupinskih nastopov izvoznikov uvrstili v 
ekonomski namen subvencije in transferi. 

Načrtovani odhodki Urada RS za gospodarsko promocijo in tuje 
investicije znašajo v letu 1998 340,732.000,00 tolarjev, kar je 
84,5 % več kot v letu 1997. 

2216 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN 
RAZVOJ 

Zakonska podlaga: 
• zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 

list RS, št. 71/94) 

a) 3356 Materialni stroški 32,360.000 SIT 

Načrtovana sredstva bomo porabili za stroške, povezane s 
pripravo gradiv o strokovnih podlagah ekonomske politike države 
na posameznih področjih. 

b) 3680 Drugi odhodki za delo na drugih 
področjih 15,290.000 SIT 

V letu 1998 pričakujemo povečanje aktivnosti v zvezi s pripravami 
o vključevanju Slovenije v EU - tako znotraj države kot na ravni 
mednarodnega sodelovanja. Za pripravo strokovnih podlag bomo 
morali nabaviti najnovejšo strokovno literaturo in našim delavcem 
omogočiti ustrezno strokovno izpopolnjevanje. 

c) 1957 Strategija gospodarskega razvoja 10,680.000 SIT 

Spremljanje uresničevanja strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije je povezano z različnimi raziskovalnimi nalogami, ki jih 
za urad izvajajo raziskovalne organizacije in posamezniki. 
Rezultati raziskav so osnova za izdelavo razvojnih dokumentov, 
ki jih za potrebe Vlade pripravlja urad (pomladansko in jesensko 
poročilo). 

d) 7696 Publicistična dejavnost 4,300.000 SIT 

Za pretok raziskovalnega znanja in za predstavljanje gospodarskih 
dosežkov Slovenije domači in tuji izdaja urad tudi Ekonomsko 
ogledalo. V letu 1997 smo izdali tudi prvo mednarodno številko IB 
revije. 

e) 6127 Kotizacije in članarine mednarodnim 
organizacijam 590.000 SIT 

Članstvo v mednarodnih institucijah pomeni olajšan dostop do 
baz podatkov in možnost udeležbe na mednarodnih konferencah 
brez plačila kotizacije ter izmenjavo dokumentov in strokovnjakov 
za posamezna področja. 
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Načrtovani odhodki Urada RS za makroekonomske analize v 
letu 1998 znašajo skupaj 64,720.000 tolarjev, kar je 18,7 % več 
kot v letu 1997. 

2217TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonska podlaga: 
• zakon o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97) 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor v 14 enotah, 
23 izpostavah, ter v 10 mejnih enotah na območju celotne države. 
Inšpektorji opravljajo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov na področju trgovine, obrti, storitev, con, meril, kakovosti 
blaga, varstva potrošnikov, varstva konkurence, ter na drugih 
področjih, za katere so pooblaščeni. 

Tržni inšpektorji delajo na podlagi 26 zakonov in uredb, ki jih je 
izdala Vlada Republike Slovenije, ter nadzorujejo še 144 
podzakonskih predpisov. Delo tržnih inšpektorjev obsega tudi 
nadzor po drugih predpisih, ki niso v neposredni pristojnosti 
Tržnega inšpektorata RS, kot npr. zakon o deviznem poslovanju, 
zakon o bankah in hranilnicah, zakon o zdravstveni dejavnosti, 
zakon o trgu vrednostnih papirjev, zakon o zavodih, zakon o 
igrah na srečo in drugo (izdaja odločb o izpolnjevanju z zakonom 
določenih pogojev, vpis v register gospodarskih družb oziroma 
priglasitev samostojnih podjetnikov posameznikov in raznih 
dovoljenj, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti). 

Delo tržnih inšpektorjev je terensko, pogosto tudi nočno. Nadzor 
obratovalnega časa po zakonu o gostinstvu lahko opravljajo le 
po 22 uri, kar velja tudi za nadzor zakona za opravljanje 
reproduktivne video in avdio dejavnosti (diskoteke). Tržni 
inšpektorji opravljajo nadzor tudi ob sobotah in nedeljah na tržnicah, 
veletržnicah, sejmih in drugih prireditvah, ter na boljšjem trgu. 
Navedena raznolikost in zahtevnost dela terja ustrezna materialna 
sredstva, ki jih bomo v letu 1998 uporabili za naslednje namene: 

c) 5766 Plačilo stroškov postopka 1,000.000 SIT 

a) 4521 Materialni stroški 68,040.000 SIT 

V letu 1977 je bilo v Tržnem inšpektoratu RS zaposlenih 158 
delavcev, kar je odločno premalo za opravljanje navedenih nalog. 
Zato bo treba v letu 1998 Tržni inšpektorat RS kadrovsko okrepiti. 
Zaradi vedno bolj zapletenih postopkov, je potrebno tudi več 
dodatnega izobraževanja že zaposlenih delavcev, kar je 
povezano z nakupom strokovne literature in stroški organiziranja 
seminarjev. Ocenjujemo, da bi bilo treba vsaj dvakrat na leto 
organizirati seminarje za vse inšpektorje, na katerih bi jim 
podrobno predstavili novo zakonodajo. 

b) 5248 Analize vzorcev 5,600.000 SIT 

Po določilu 27. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 
1/95) so tržni inšpektorji dolžni nadzorovati izpolnjevanje določb 
v zvezi s pridobivanjem dokazil o skladnosti in izpolnjevanju zahtev 
o deklariranju in označevanju blaga. Zakon o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92, 71/93 in 16/96) pooblašča tržne 
inšpektorje, da nadzirajo namensko porabo kurilnega olja. 

Pooblastila za jemanje vzorcev so določena v 91. členu zakona o 
upravi (Uradni list RS, št. 67/94) in 11. členu zakona o tržni 
inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97). Ugotavljanje kakovosti blaga 
oziroma usklajenosti s standardi in predpisi in ugotavljanje 
namenske porabe kurilnega olja kot pogonskega goriva se lahko 
opravi le z jemanjem vzorcev in pošiljanjem le-teh v analizo 
oziroma na zahtevo stranke v super analizo, kar je povezano z 
določenimi stroški. 

Zakon o tržni inšpekciji določa zaseg predmetov, s katerimi je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek. 
Če je v zakonu določen obvezen varstveni ukrep odvzema 
predmetov, so tržni inšpektorji takšen predmet dolžni odvzeti. 

Stroški nastajajo tudi s hrambo odvzetih vozil v primeru ugotovljene 
nenamenske porabe kurilnega olja kot pogonskega goriva. Tudi 
pri nadzoru "dela na črno" velikokrat nastanejo stroški zaradi 
hrambe zaseženih predmetov ob hišni preiskavi. 

Načrtovani odhodki Tržnega inšpektorata RS v letu 1998 znašajo 
79,890.000,00 tolarjev, kar je 15,8 % več kov v letu 1997. 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

2311 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO 

1) MATERIALNI STROŠKI 

3344,4522,4523,4524 Materialni stroški 

Višina sredstev: 
za 3344: 
za 4522: 
za 4523 
za 4524 

171.000.000,00 SIT 
139.500.000,00 SIT 

7.020.000,00 SIT 
90.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva v tem sklopu postavk so razmejena na (3344) 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: 
MKGP) in njegove organe v sestavi (4522) Veterinarsko upravo 
RŠ ( v nadaljevanju: VURS), (4523) Upravo RS za pospeševanje 
kmetijstva in (4524) Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lov in ribolov. Sredstva v tem sklopu postavk so namenjena 
pokrivanju materialnih stroškov ministrstva in njegovih organov v 
sestavi. Večje povečanje, je posledica povečanja stroškov za 
harmonizacijo predpisov in izdajanj ustreznih listin za nemoten 
mednarodni promet. Poleg tega so se ob približevanju Evropi in 
ob polnopravnem članstvu v CEFTI bistveno povečali stroški na 
področju izobraževanja, kotizacij in organiziranja sestankov. Do 
pomembnega povečanja v primerjavi z letom 1997 je prišlo tudi 
zaradi predloga spremembe zakona o proračunu, ki predvideva 
planiranje sredstev za najemnine pri uporabniku in ne pri Servisu 
skupnih služb. Sprememba zakona o proračunu nadalje 
predvideva prenos odkupnega načina nakupa osnovnih sredstev 
na uporabnika. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo je lociran na 45 krajih v notranjosti države in na 14 
mejnih prehodih. Za opravljanje terenskega dela ima inšpektorat 
47 avtomobilov nižjega cenovnega razreda. 11 od teh je nujno 
potrebno zamenjati, saj zaradi starosti in velikega števila kilometrov 
povzročajo velike materialne stroške. Vsa ta organizacijska 
razvejanost inšpektorata povzroča velike stroške. 

Pravne podlage: 
Strokovne podlage Ministrstva za finance in predpisi, ki urejajo 
materialno poslovanje državnih organov 
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Upravičenci: 
V skladu s programom delavci MKGP in dobavitelji sredstev oz. 
storitev za potrebe delovanja državnih organov 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi finančno ovrednotenega programa, delno na podlagi 
javnih razpisov 

1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Višina sredstev: 20.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Delo Sektorja za podeželje se sestoji iz načrtovanja, organiziranja 
in kontrole izvajanja ter financiranja storitev in investicijskih 
transferov, zaobjetih v delo za razvoj podeželja in obnovo vasi, ki 
ga sestavljajo agrarne operacije in ožji CRPOV. Te stroške tvorijo 
zlasti: stroški delovanja strokovnih in revizijskih komisij, ekspertize 
in ekspertna mnenja, strokovne konzultacije, strokovna literatura, 
specifično izobraževanje strokovnjakov, kotizacije itd. 
Pravne podlage: Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, 
proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 
2.člen, 3.člen, 6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS,št.59/96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.- 
98.člen,118. člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračun in ocena potrebnih sredstev temelji na izkušnjah in porabi 
v preteklem letu. 

Upravičenci so strokovni eksperti različnih strok (zunanji 
sodelavci). 

Način pridobitve sredstev: Sredstva se dodeljujejo na polagi 
pogodb. 

2) DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM 
ZAVODOM 

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja • praktični 
pouk 

Višina sredstev: 70.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa je sofinanciranje: 
- stroškov praktičnega izobraževanja učencev in študentov 

srednjih kmetijskih, gozdarskih in veterinarske šole in fakultet 
na podlagi izobraževalnih in pospeševalnih programov na šolskih 
posestvih, 

- specialističnega izobraževanja s področja svetovanja kmetijstva 
in podpora strokovnemu usposabljanju učiteljev praktičnega 
pouka, 

- novih in razširjenih programov izobraževanja s področja 
prilagajanja EU in kmetijski politiki, ki bodo namenjeni strokovnim 
delavcem v državni upravi, v izobraževalnih in svetovalnih 
ustanovah, gospodarsko interesnim združenjem s področja 
kmetijstva, živilski industriji in kmetijskim pridelovalcem, 

- programov interesnih dejavnosti s področja kmetijstva na 
osnovnih šolah. 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. i. SRS, št. 5/91) 
- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 

RS, št. 12/96) 

Upravičenci: 
Srednje kmetijske in živilske, gozdarske in veterinarske šole in 

fakultete; osnovne šole, k1 izvajajo programe s področja kmetijstva 
in druge izobraževalne ustanove. 

Način pridobitve sredstev: 
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programov, ki jih potrdi 
ministrstvo. 
Višina sredstev in medsebojne obveznosti se opredelijo v pogodbi 
med ministrstvom in upravičencem. 

2560 Kmetijsko gozdarska zbornica - ustanovitev 

Višina sredstev: 80.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Ker je v letu 1998 predviden sprejem zakona o kmetijsko 
gozdarski zbornici je potrebno zagotoviti ustrezna zagonska 
sredstva za začetek delovanja zbornice. 

Pravna podlaga: 
Predviden zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici. 

4099 Organiziranje trženja živilskih proizvodov in blagovne 
znamke 

Višina sredstev: 30.800.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Slovenija se intenzivno pripravlja za vstop v mednarodne 
gospodarske in politične integracije (GATT, WTO, CEFTA, EU). 
V zvezi z zgornjo nalogo ugotavljamo, da so zato potrebne 
strokovne podlage, ki bodo služile pri odločanju nosilcev politike 
poslovnih subjektov s področja živilske industrije Slovenije o 
morebitnih negativnih in pozitivnih posledicah odpiranja in 
prilagajanja Slovenije na tem področju. Le-te bodo vsebovale 
primerjavo učinkovitosti in konkurenčne sposobnosti slovenske- 
živilske industrije ter oceno najnujnejših ukrepov države pri 
procesu prilagajanja te industrije svetovni in evropski konkurenci. 
S prilagajanjem slovenske zakonodaje z zakonodajo EU na 
področju živil pomeni navedeni sistem za slovenske proizvajalce 
živil dereguliranje predpisanih parametrov kakovosti. Z analogijo, 
ki na tem področju velja v svetu, se bo morala tudi živilska 
industrija v Sloveniji organizirati po posameznih panogah na 
nacionalnem nivoju v obliki kolektivnih blagovnih znamk. Na ta 
način bo s svojimi kakovostnimi proizvodi lahko konkurenčno 
nastopala na prostem trgu v tujini in doma. 

Pravne osnove: 
Zakoni s področja kmetijstva in pridelave hrane. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa. 

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 

Višina sredstev: 167.000.000,00 SIT 
Namen ukrepa: 

-plačilo določenih nalog, ki jih v skladu z zakonskimi obveznostmi 
države in na podlagi letnih programov ministrstva izvajajo na 
področju selekcije in introdukcije ter preizkušanja novih sort 
kmetijskih rastlin, in spremljanja ekonomičnosti v kmetijstvu. 

Pravne podlage: 
- zakon o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73) 
- zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in 

o varstvu sort kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 28/80, 82/ 
90) 

- strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Vrednost nalog določi MKGP na podlagi finančnih predračunov 
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letnih programov ministrstva za izvedbo navedenih nalog. 

Upravičenci: 
Javni zavodi in ustanove - izvajalci letnih programov ministrstva, 
s katerimi sklene ministrstvo na predlog "Komisije za ocenitev 
letnih programov zainteresiranih vlagateljev in pripravo predloga 
letnih programov ministrstva" pogodbo o financiranju. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi sklenjene pogodbe, ki ureja 
način in pogoje koriščenja sredstev. 

1841 Javna gozdarska služba 

Višina sredstev: 2.823.977.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Financiranje opravljenih nalog javne gozdarske službe, ki so 
določene z zakonom. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- program razvoja gozdov v Sloveniji 

Upravičenci: 
Zavod za gozdove Slovenije (98%; 2.768.463.000 SIT; plače- 
2.258.316.000 SIT, materialni stroški-510.147.000 SIT v kar so 
vključeni tudi stroški vzdrževanja državnega premoženja) in 
Gozdarski inštitut Slovenije (2%; 55.514.000 SIT; plače- 
32.734.000 SIT, materialni stroški-22.780.000 SIT), ki opravljata 
naloge javne gozdarske službe. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se pridobijo na podlagi letnega programa dela in 
finančnega načrta sprejetega na Vladi RS, podpisane pogodbe in 
obračunov za opravljeno delo; 

6767 Javni zavod Kobilarna Lipica 

Višina sredstev: 120.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Vzdrževanje plemenske črede lipicancev s podmladkom in 
zagotavljanje zakonsko predpisanega obsega reje in staleža konj 
v kobilarni.Vzdrževanje po najmanj štirih žrebcev vsake od šestih 
originalnih linij in najmanj tri kobile od vseh 16 klasičnih rodov kobil 
in ves naraščaj do četrtega leta starosti. 

Pravne podlage: 
- zakon o Kobilarni Lipica (Ur. I. RS, št. 29/96) 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenec: 
Javni zavod Kobilarna Lipica. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo po programu na podlagi uredbe o uvedbi 
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
proizvodnje hrane. 

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 
In 
2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 

Višina sredstev: 
Vrednost strokovnih nalog v selekciji je 473.500,00 SIT, vrednost 
del na kontroli proizvodnje pa 995.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega 

selekcije v živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in 
vodenja rodovništva. S temi programi se omogoča kontinuirano 
delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh 
gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden 
temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. 

- spremljanje in ugotavljanje proizvodnih lastnosti živali (mleko in 
meso) na podlagi letnih programov usklajenih z rejskimi cilji v 
govedoreji in reji drobivce. Rezultati dela te službe so podlaga 
za zagotavljanje genetskega napredka v posameznih 
živinorejskih panogah. Sam način dela pa poteka v skladu z 
mednarodnimi določbami ICAR in selekcijskimi programi za 
posamezne pasme in vrste živali. 

Predviden stalež živali v selekciji: 500.000 govedi; 550.000 
prašičev; 50.000 drobnice; 10.000 konj; 150.000 čebeljih panjev; 
2.000 t sladkovodnih rib; perutnina; kunci in druge male živali. 
Živali v kontroli: 200.000 krav in 12.000 ovac in koz, predviden 
stalež v mlečni kontroli je 65.000 krav in 5.000 koz in ovc. 

Pravne podlage: 
- zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. I. SRS, št. 17/78 in 29/86). 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Izvajalci teh nalog, to so strokovne inštitucije na republiškem 
nivoju kot so Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta v 
Ljubljani, Veterinarska fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za kmetijstvo 
v Mariboru ter druge inštitucije na regijskem nivoju kot so območni 
kmetijski zavodi in drugo. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi letnega programa Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in na podlagi sklenjene 
pogodbe. 

3) PLAČILA STORITEV 

1457 Vrtnarski, centri - podpora 

Višina sredstev: 19.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sofinanciranje vrtnarskih centrov s ciljem pospeševanja razvoja 
zelepjadarstva, predvsem pridelave vrtnin za trg z preizkušanjem 
in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin in preizkušanje 
novih tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske 
značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri, in glede 
predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju 
(pridelava za svežo porabo, pridelava za predelavo). S 
predlaganim ukrepom se prilagajamo ureditvi EU, ki jo ima na 
področju tehnološke in tržne pridelave vrtnin. Zaradi uvajanja 
tehnologij in novega sortimenta pri perspektivnih kulturah kot je 
špargelj, katerega proizvodni stroški so visoki, smo upoštevali 
dodatne stroške za take nasade. Hkrati tudi minimalni obseg dela 
na ostalih vrstah vrtnin ( predvsem zaradi delovne intenzivnosti 
pridelovanja ter ostalih stroškov spremljanja poskusov) terja 
povečano višino sredstev . 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- zakon o semenu in sadikah (Ur.l. RS, št. 42/73, 45/73, 29/86, 

12/87) 
- zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in 

o varstvu sort kmetijskih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90) 
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- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 82/94 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
Na osnovi večletnega programa MKGP so upravičenci naslednji: 
Agraria Koper, Srednja kmetijska šola Nova Gorica, BF 
Agronomija, KIS, Srednja kmetijska šola Celje, Srednja kmetijska 
šola Novo mesto, Kornus d.o.. Logarevci. 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij, po pogodbi. 

2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora 

Višina sredstev: 192.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- sofinanciranje ciljnih raziskovalnih projektov, sofinanciranju 

aplikativnih projektov, 
- podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstveno strokovnih 

preglednih študij, 
- podpora znanstveno strokovni periodiki, izvedbi znanstveno 

strokovnih prireditev, simpozijev in kongresov ter aktivnim 
udeležbam na pomembnejših mednarodnih znanstveno 
strokovnih kongresih. MKGP se vključuje v sofinanciranje 
raziskovalnih projektov, katerih nosilec je Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo v deležu od 25 - 50% predvsem kot uporabnik 
raziskav v širšem smislu (interes kmetov doslej na drugačen 
način ni bilo mogoče uveljaviti). 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.RS, št.8/91) 
- nacionalnim r 7iskovalnim programom (Ur.l. RS, št. 8/95) 
- pravilnik o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih 

ciljev (Ur.l. RS, št. 35/94) 

Upravičenci: 
Raziskovalci, raziskovalne inštitucije in po javnem razpisu izbrani 
izvajalci posameznih aktivnosti, v skladu z nameni postavke. 

Pogoji za pridobitev sredstev se določijo z javnim razpisom ali 
(izjemoma) s sklepom ministra brez razpisa. 
Višina podpore bo določena v pogodbi, kjer ureja način in pogoje 
koriščenja sredstev. 

1430 Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in 
oljkarstvo 

Višina sredstev: 170.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Podpora vzpostavitvi in delovanju poskusnih centrov za 
sadjarstvo, katerih cilji so zagotavljanje matičnega sadilnega 
materiala, postopna zagotovitev bqze za oskrbo z lastnim sadilnim 
materialom, dodatno pa tudi omogočanje introdukcije novih sort 
ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih poskusov na področju 
sadjarstva. Ukrep omogoča postopno obnovo sadovnjakov in 
vinogradov s kakovostnim sadilnim materialom, kar je osnova za 
visoke in kakovostne pridelke. Sredstva bodo namenjena 
sofinanciranju 2 selekcijsko trsničarskih središč v katerih se 
izvajajo selekcijski programi: pridelava osnovnega matičnega 
izhodiščnega materiala, vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo 
klonskega brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževanje 
v trsnicah in dveh sadjarskih postaj, katerih namen je prav tako 
pridelava osnovnega izhodiščnega materiala, ter poligon za 
introdukcijo in poskusništvo. 
V letu 1998 bo ukrep namenjen tudi postavitvi matičnih nasadov 

oljk, za kar so potrebna dodatna sredstva. 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- zakon o semenu in sadikah (Ur.l. RS, št. 42/73, 45/73, 29/86, 

12/87) 
- zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in 

o varstvu sort kmetijskih rastlin (Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90) 
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 82/94) 
- program razvoja sadjarstva v Sloveniji (MKGP, 1995) 

Upravičenci: 
Oba sadjarska centra in obe trsničarski središči sta trenutno še 
brez ustreznega statusa in jih začasno in pogodbeno upravlja 
Poslovno združenje prehrane, ki njihovega premoženja ne vodi 
kot svoje premoženje. 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa ministrstva se z upravičenci sklenejo 
na predlog "Komisije za ocenitev letnih programov zainteresiranih 
vlagateljev in pripravo predloga letnih programov ministrstva" 
pogodbe o financiranju. 

7704 Zdravstveno varstvo rastlin 

" Višina sredstev: 79.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zagotoviti izvajanje nalog s področja varstva rastlin, predvsem 
na fitosanitarnem področju in področju fitofarmacevtskih sredstev, 
ki jih določajo zakonski predpisi in mednarodni sporazumi oziroma 
jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v EU. 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/ 

94) in podzakonski predpisi; 
- bilateralni sporazumi o varstvu rastlin; 
- članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, WTO/SPS, FAO/ 

IPPC); 
- Evropski sporazum 

Upravičenci: 
Izvajalci letnih programov ministrstva, javni zavodi, ustanove in 
strokovne skupine oz. komisije za izvajanje nalog s področja 
varstva rastlin, ki jih imenuje minister 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodbe 

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov 
kmetijstva 

Višina sredstev: 46.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 

Sadjarstvo: 
a) SIPS - slovenska integrirana pridelava sadja (strokovno 
vodenje in kontrola) 
Namen je uvajanje integrirane pridelave v sadjarstvo v Sloveniji 
in uvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo integrirane pridelave 
sadja. S programom se postopno vzpostavlja učinkovit sistem 
nadzora nad integrirano pridelavo in postopna širitev integrirane 
pridelave na večino intenzivnih sadjarskih površin. 
Ukrep je skladen z načinom podpore strokovnemu delu integrirane 
pridelave v EU. 
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b) Prognosfruit - napoved pridelka 
Sofinanciranje izvedbe zgodnje prognoze pridelka sadja, ki je 
narejena po enotni metodologiji v okviru evropskega programa 
Prognosfruit, ki je sestavni del celotnega sistema evidence in 
kontrole pridelovanja sadja v okviru EU. Rezultati zgodnje 
prognoze se objavijo vsako leto v začetku avgusta na letni 
konferenci Prognosfruit. Informacije, pridobljene v okviru programa 
Prognosfruit, so tudi podlaga za tržno cenovne ukrepe na 
področju sadjarstva v Sloveniji. 
Ukrep omogoča aktivno sodelovanje v enotnem programu EU za 
prognozo pridelka sadja, evidence in kontrole pridelovanja. 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- program razvoja sadjarstva v Sloveniji (MKGP, 1995) 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
G IZ sadjarstvo, Biotehniška fakulteta Agronomija, Kmetijski inštitut 

Način pridobitve sredstev : 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe in po pogodbi. 
c) Sladkovodno ribištvo 
Podpora se daje za vodenje ribiškega katastra in za kategorizacijo 
ribolovnih vod v Sloveniji. Te naloge služijo kot strokovna podlaga 
za podeljevanje koncesij za gospodarsko rabo vode v skladu z 
zakonom o varstvu okolja in urejanje prostora in za izvajanje 
upravnih nalog MKGP 

Pravna podlaga: 
- zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76) 

Upravičenec: 
Zavod za ribištvo Republike Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi programa dela in pogodbe 

d) Knjigovodstvo na kmetijah 
Ukrep je namenjen spremljanju dohodkovnega položaja kmetij za 
potrebe kmetijske politike, kmetijske statistike, ekonomskega 
svetovanja kmetom in primerljivosti ekonomskih kazalnikov z 
državami EU. 

Pravne podlage: 
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, 59/96) 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenec: 
Izvajalec naloge je do 1.2001 že izbran na podlagi javnega razpisa. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa in sklenjene 
pogodbe. 

e) Fitopatološke, tehnološke in tržne baze podatkov ter prenos 
do uporabnikov 
Namen ukrepa je: 
- čim hitrejše, natančnejše posredovanje potrebnih informacij do 

kmetov, kar omogoča večjo konkurenčnost pridelovalcev. 
- nadaljevanje opremljanja za potrebe opazovanja pojava 

škodljivcev ter sofinanciranje in tiskanje tedenskih informacij. 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 82/94) 

Upravičenci: 
- območni zavodi - fitopatološka služba in ČZD Kmečki glas 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa ministrstva se z upravičenci sklenejo 
na predlog "Komisije za ocenitev letnih programov zainteresiranih 
vlagateljev in pripravo predloga letnih programov ministrstva" 
pogodbe o financiranju. 

2426 Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 

Višina sredstev: 30.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Cilj ukrepa je postopno izgrajevati potrebne nove in povezovati 
že obstoječe baze podatkov za potrebe načrtovanja, vodenja in 
izvajanja kmetijske in politike v državi. Na tem področju beležimo 
velik zaostanek za potrebami, hkrati pa je usposobitev na 
informacijskem področju eden od temeljev za vključitev v EU. V 
letu 1998 zato predvidevamo nadaljnjo izgradnjo sistema za 
enostavnejše in učinkovitejše uveljavljanje intervencij v kmetijstvu 
in povezave osnovnih baz podatkov v kmetijstvu. Projekt je 
večleten. 

Pravne podlage: 
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96) 

Upravičenci: 
Bodo izbrani na podlagi javnega razpisa. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij in pogodbe. 

2425 Kataster trajnih nasadov 

Višina sredstev: 83.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
V skladu z zakonom je potrebna vzpostavitev katastra trajnih 
nasadov. Kataster je obveza v državah članicah EU. V letu 1998 
je predvidena nadaljnja izdelava (približno tretjine) vinograd- 
niškega katastra. Z vinogradniškim katastrom je zagotovljeno 
varstvo porekla vina. Kataster bo vključeval tudi ostale trajne 
nasade (oljčnike in sadovnjake). 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- zakon o vinu 
Zahteva EU po kontroli geografskega porekla v okviru 
"pridružitvenega vinskega sporazuma" 

Upravičenci: 
Bodo izbrani na podlagi javnega razpisa 

• 
Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij in pogodbe. 

2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu 

Višina sredstev: 8.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- spremljanje onesnaženosti okolja, kot posledica kmetijske 

dejavnosti. V ta namen smo določili tipične kmetijske lokacije 
(proizvodno intenzivne) za spremljanje (monitoring) onesnaže- 
vanja tal zaradi različnih tehnologij v kmetijski proizvodnji. 
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Pravna podlaga: 
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96) 

V letu 1998 se nadaljuje izvajanje programa za spremljanje 
onesnaževanja tal v kmetijstvu. 

Upravičenci: 
- bodo izbrani na podlagi javnega razpisa 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij in pogodbe. 

2622 Genska banka v kmetijstvu 

Višina sredstev: 28.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa 
Plačilo določenih nalog, ki jih na podlagi letnega programa dela 
izvajajo strokovne in raziskovalne inštitucije na področju zbiranja, 
ohranjanja, izvrednotenja genetskega materiala kmetijskih rastlin 
in živali zaradi ohranjanja genetske raznolikosti. 

Pravna podlaga 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
- zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o biološki 

raznovrstnost (Uradni list RS, št. 30/96) Alpska konvencija 
(ohranjanje avtohtonih vrst rastlin in pasem živali) 

Vrednost nalog določi MKGP na podlagi finančnih predračunov 
letnih programov ministrstva za izvedbo navedenih nalog. 

Upravičenci: 
Javni zavodi in ustanove - izvajalci letnih programov ministrstva, 
s katerimi sklene MKGP na predlog "Komisije za ocenitev letnih 
programov zainteresiranih vlagateljev in pripravo predloga letnih 
programov ministrstva" pogodbo o financiranju. 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi sklenjene pogodbe, ki ureja način in pogoje koriščenja 
sredstev. 

1511 Obramba pred točo 

Višina sredstev: 9.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
V letu 1997 se po sklepu Vlade Republike Slovenije obramba pred 
točo ni izvajala. V letu 1998 je potrebno zagotoviti sredstva se za 
vzdrževanje objektov in naprav ter najnujnejših aktivnosti na 
področju obrambe pred točo. Sredstva bodo namenjena tudi 
sodelovanju Republike Slovenije na področju raziskovalnega dela. 
Z novim zakonom o obrambi pred točo se bo opredelila 
organizacija, način in vrsta obrambe pred točo, oblike financiranja 
ter vprašanja, povezana z opremo za izvajanje obrambe pred 
točo. Z novim zakonom bi ukinili tudi obstoječi zakon o obrambi 
pred točo. 

Pravne podlage: 
- zakon o sistemu obrambe pred točo (Ur.l.RS, št. 33/79) 

Višina sredstev se določi na podlagi programa del in aktivnosti 

Upravičenci: 
Hidrometeorološki zavod Slovenije in drugi izvajalci 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi programa izvajanja obrambe pred točo se pripravi 
pogodba. 

8745 Komasacijske pritožbe 

Višina sredstev: 9.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Plačilo zunanjih strokovnjakov: 
- agronomske in geodetske stroke, ki preverijo umestnost 

pritožbenih navedb v komasacijskih postopkih na terenu; 
- pravne stroke, ki izdelajo osnutek drugostopne odločbe v 

komasacijskih zadevah; 

Pravne podlage: 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96); 

Upravičenci: ^ ■ 
Zunanji strokovnjaki; 

Način izračuna: 
Za izvedence agronomske in geodetske stroke se plačuje po 
urah, in sicer 1.900 tolarjev neto (tako kot so priznani stroški 
izvedencev), pripravili naj bi mnenje za 200 primerov, kar znese 
bruto cca 5.000.000 SIT; za odvetnika 20.000 tolarjev na izdelan 
osnutek drugostopne odločbe, pripravili naj bi 200 osnutkov, kar 
znese 4.000. 000 tolarjev; 

Način pridobitve sredstev: 
Za agronomske in geodetske strokovnjake sklep o postavitvi 
izvedenca, ki ga izda MKGP; za pravnike - odvetnike: pogodba 
med odvetnikom in MKGP, sklenjena na podlagi javnega razpisa. 

2429 Urejanje podeželja in obnova vasi - dokumentacija 

Višina sredstev: 23.658.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva se bodo namotala za pokrivanje že sprejetih obveznosti 
po pogodbah iz leta 1997 in novih obveznosti za začetek izdelave 
razvojnih projektov za leto 1998.V letu 1998 bo predvidoma 
uvedenih 10 novih projektov, izbor pa bo narejen na osnovi ocene 
kvalitete vlog, ki jih bodo občine predložile na javni razpis. Prioriteto 
pri izboru bodo imele občine, ki še nimajo projektov CRPOV. 
Urejanje podeželja in obnova vasi - dokumentacija je izdelava 
razvojnih projektov, ki traja eno leto in kjer vaščani skupaj s 
strokovnjaki poiščejo razvojni motiv ter usmeritve za aktivnosti in 
projekte za naslednja leta, kar je tudi osnova za pripravo programa 
in možnost sofinanciranja za naslednja leta. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6,člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na povpraševanju in izkušnjah iz preteklih let. 

Upravičenci: 
Občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s 
statutom občine za naloge, ki jih lahko opravljajo samostojno. 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpisi in program dela ministrstva. 

2430 Komasacije 
Višina sredstev: 43.658.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zanimanje za izvajanje novih komasacij se ponovno povečuje. 
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Postopki denacionalizacije in nedokončane komasacije iz preteklih 
let so postopke izvajanja novih komasacij močno zavrli. Novi 
zahtevki po izvajanju komasacij se pojavljajo predvsem zaradi 
denacionalizacije in zaradi združevanja zemljišč v večje in s tem 
gospodarnejše parcele. 

Pravne podlage : 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS.št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na ocenah in že izkazanih potrebah po novih 
komasacijah. 

Upravičenci: 
Komasacijski odbori v imenu lastnikov, njihova skupnost na podlagi 
pogodbe ali pravna oseba. 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpisi in program dela ministrstva. 

2554 Raziskovalne naloge s področja razvoja podeželja in 
vasi in promocija CRPOV 

Višina sredstev: 21.687.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Na področju dela za razvoj podeželja se bodo sredstva namenjala 
za popularizacijo podeželja, izobraževanju za vodenje in 
spremljavo projektov za podeželje in pa za detajlne analize že 
opravljenega dela. Sproti pa potekajo manjše, aplikativne naloge 
in analize, ki so nujne za nadaljnje snovanje dejavnosti in pripravi 
na vzpostavitev sistema, ki bo primerljiv z EU. 

Pravne podlage; 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.čien,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na izkušnjah in porabi v preteklem letu. 

Upravičenci: 
Raziskovalne organizacije in druge izvajalske organizacije, 
usposobljene za predmetno delo. 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpisi in program dela ministrstva. 

2432 Sanacija nedokončanih komasacij 

Višina sredstev: 50.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
V letu 1995 je bila s sprejetjem proračuna za leto 1995 uvedena 
proračunska postavka za izvajanje programa sanacije komasacij. 
V programu sanacije komasacij so zajeta komasacijska območja 
v 19-ih upravnih enotah, letna dinamika sanacije pa je opredeljena 
v Programu sanacije komasacij. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91:1. člen, 2. člen, 3. člen, 6. 
člen, 7. člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (UL RS, št. 59/96,16. 

čl., 39.-44. čl., 47.-54. čl., 55.-76. čl„ 77.-98. čl., 118. čl.), Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS št. 71/94: 7. 
ČL). 

Izračuni temljijo na izračunih stroškov za potrebna dela za 
posamezna komasacijska območja skladno s programom 
sanacije komasacij. 

Upravičenci: 
Komasacijski odbori v imenu lastnikov, njihova skupnost na podlagi 
pogodbe, ali pravna oseba. 

Način pridobitve sredstev: 
Letni program ministrstva za sanacijo nedokončanih komasacij. 

2431 Izdelava predhodnih analiz in investicijsko-tehnične 
dokumentacije ter prcnocije 

Višina sredstev: 23.658.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Izvajanje agrarnih operacij, predvsem namakanja in osuševanja 
in v manjši meri agromelioracij zahteva izvajanje v skladu z 
veljavno zakonodajo, to je Zakonom o urejanju naselij, Zakonom 
o graditvi objektov, Zakonom o varstvu okolja ter Zakonom o 
javnih naročilih. Za zadostitev pogojev iz navedenih zakonov je 
potrebna priprava predhodnih analiz in investicijsko - tehnične 
dokumentacije ter ostale vzporedne dokumentacije za pridobitev 
po veljavni zakonodaji potrebnih upravnih dovoljenj. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen) 

Izračuni temeljijo na izkazanih potrebah in povpraševanju. 

Upravičenci: 
Fizične in pravne osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96). 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpisi in program dela ministrstva. 

8227 Vzdrževanje melioracijskih sistemov 

Višina sredstev: 150,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo nadaljevalo 
že v letu 1997 začeto izdajanje odredb v skladu z novim zakonom 
o kmetijskih zemljiščih o višini nadomestila za kritje stroškov za 
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih 
območjih. Zavezanci-kmetje bodo na podlagi odločb davčne 
uprave vplačali sredstva, ki so namenjena plačilu izvajalca 
vzdrževalnih del na melioracijskih območjih, v integralni proračun. 
Sredstva ne bremenijo proračunskih izdatkov, saj jih v celoti plačajo 
uporabniki melioracijskih sistemov. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 
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Izračun in ocena potrebnih sredstev temelji na zbranih podatkih 
o potrebnih vzdrževalnih delih, ki jih je v letu 1997 pridobilo 
ministrstvo. 

Upravičenci: 
Neposredni lastniki zemljišč v skladu z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS,št.59/96). 

2436 Akumulacija Vogršček 

Višina sredstev: 30.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Za vzdrževanje sistema Vogršček so v programu za leto 1998 
predvidena naslednja redna vzdrževalna dela: 
- za objekt AK Vogršek: opazovanje pregrade s potrebnimi 

meritvami in primerjalnimi analizami, materialni stroški za redno 
vzdrževanje sistema in servisiranje hidromehanske opreme 
ter stroški posebne ekipe in redno vzdrževanje. 

- za objekt osnovnega cevovoda, s črpališčem v Renčah, ter 
odvzemnimi postajami: redno delo, varovanje, porabljeno 
električno energijo (osnovni zagon ob pričetku sezone), ter 
servisiranje naprav in redna vzdrževalna dela. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: 1 .člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na revidiranih in skupno usklajenih predračunih 
za dela, ki jih je nujno potrebno izvajati za vzdrževanje v naslednjem 
letu. 

Upravičenci: 
VGP Soča in Poslovni sistem Kmetijstvo Vipava 

Način pridobitve sredstev: 
Letni program ministrstva. 

2435 Nacionalni program namakanja 
in 
7703 Kredit Svetovne banke - lastna udeležba 

Višina sredstev: 
2435: 160.000.000,00 SIT 
7703: 7.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Izvajanje teče skladno z obveznostmi, ki izhajajo iz podpisane 
pogodbe z izbranim izvajalcem projekta tj. nemško firmo AFC, 
Agriculture and Food Consultants iz Bonna in skladno z zahtevami 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj (MBOR), ki kreditira 
izvedbo tega projekta. 
V okviru sprejetih dogovorov moramo na zahtevo MBOR 
izbranemu izvajalcu v času izvajanja projekta zagotoviti ustrezne 
pisarniške prostore skupaj z opremo, računalniki, faxom in 
telefonom. Istočasno moramo v času izvajanja projekta zagotoviti 
tudi ustrezen strokovni nadzor. 
Projekt bo zaključen septembra 1998 leta. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96:16. člen, 39.-44. člen, 47.-54. člen,55.-76. člen,77.-98. člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 

(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen), Zakon o najetju posojila za 
pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (UR.I.RS, 
št. 8/96). 

7702 Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim 
prireditvam in strokovni publicistiki v gozdarstvu 

Višina sredstev: 5.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
zagotoviti izvedbo programa za predstavitev gozdov, gozdarstva 
in lovstva (izdaja priložnostnih publikacij, zloženk z vsebino, ki je 
v delokrogu ministrstva), financiranje oziroma sofinanciranje 
določenih projektov, ki jih izvajajo organizacije civilne družbe in 
sofinanciranje strok, publicistike. 

Upravičenci: 
MKGP za uresničitev projektov, ki so v programu in organizacije 
civilne družbe. 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi podpisanih pogodb z izvajalci in računov za opravljeno 
delo pri izdaji promocijskega materiala za področje gozdov in 
gozdarstva(MKGP); 
na podlagi podpisanih pogodb in računov za opravljene projekte 
(organizacije civilne dri.i?be, posamezniki). 

2552 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - podpora 

Višina sredstev: 80.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
financiranje in sofinanciranje (skupaj z drugimi financerji) 
raziskovalnega dela v gozdarstvu in lovstvu. Za izvajanje 
raziskovalnega programa za področje gozdov, gozdarstva in 
lovstva je potrebno 51.000 raziskovalnih ur. Zaradi značaja tega 
raziskovalnega dela, ki na trgu ne dosega velikega povpraševanja, 
naj bi proračunska sredstva zagotovila financiranje 60% 
raziskovalnih ur za delo na aplikativnih projektih, ekspertizah in 
analizah. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS 30/93) 
- program razvoja gozdov v Sloveniji in 
- protokol o sofinanciranju podpisan z MZT 

Predlagana višina sredstev dosega 59% predvidenega v programu 
razvoja gozdov v Sloveniji. Zagotovila bo financiranje okoli 18.000 
raziskovalnih ur za izvajanje na natečaju izbranih raziskovalnih 
projektov in od ministrstva naročenih ekpertiz oziroma analiz. 

Upravičenci: 
Raziskovalci, ki z raziskovalnimi projekti uspejo na natečaju 
oziroma na podlagi naročila MKGP 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi natečaja, podpisane pogodbe in računa za v skladu s 
projektom opravljeno raziskovalno delo. 

2553 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju 

Višina sredstev: 7.500.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zagotoviti stalni monitoring spremljanja stanja ribolovnih fondov v 
Slovenskem morju na osnovi katerega MKGP v skladu z Zakonom 
o morskem ribištvu (Ur.l. SRS, št. 25/76) predpisuje vsakoletni 
režim dovoljenega ribolova v slovenskem morju. Takšen način 
eksploatiranja morja je v skladu z mednarodnimi konvencijami, ki 
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obvezujejo države podpisnice za smotrno izkoriščanje morskih 
resursev. 

Pravna podlaga: 
- zakonom o morskem ribištvu (Url SRS, št. 25/76) 

Upravičenci: 
Inštitut za biologijo pri Biotehniški fakulteti 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na osnovi vsakoletnega programa in 
pogodbe. 

7706 Mednarodni center za senzorično analizo vina 

Vrednost postavke: 10.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
V letu 1998 se bo nadaljevalo sofinanciranje stroškov rednega 
delovanja mednarodnega senzoričnega centra, ki deluje kot 
izpostava mednarodne organizacije O.I.V in izobražuje 
degustatorje s celega sveta. 

Pravna podlaga: 
- Mednarodna pogodba med Republiko Slovenijo in Office inter- 

national de la vigne et du vin. 

Upravičenec: 
Mednarodni senzorični center, ki je izbran na podlagi javnega 
razpisa 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa ministrstva se z upravičenci sklenejo 
na predlog "Komisije za ocenitev letnih programov zainteresiranih 
vlagateljev in pripravo predloga letnih programov ministrstva" 
pogodbe o financiranju. 

2424 PHARE - lastna udeležba 

Višina sredstev: 89.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena zagotovitvi lastne udeležbe Republike 
Slovenije v programih PHARE, ki zagotavljajo sofinanciranje 
dejavnosti: 
a) v okviru obmejnih programov (cross-border) z Italijo in Avstrijo, 
b) prioritetnih projektov v okviru Nacionalnega programa. 
Višina sredstev v okviru prekomejnih projektov (PHARE CBC) je 
določena s sprejetjem skupnih programov za leti 1996-in 1997, 
katerih realizacija se nadaljuje v letu 1998. Projekti so dobili najvišjo 
ocerio na mešani italijansko-slovenski in avstrijsko-slovenski 
komisiji in zagotavljajo sodelovanje obmejnih področij v smislu 
sodelovanja in vključevanja regij v EU. 
S spremembo politike PHARE bo v bodoče zelo pomembno, 
kakšen delež lastnih sredstev bo Republika Slovenija zagotavljala 
tudi pri realizaciji nacionalnega programa, ki zahteva uskladitev 
postopkov mejne inšpekcijske službe za veterinarstvo in 
fitosanitano kontrolo EU. 

Pravne podlage: 
Sprejeti programi PHARE CBC in podpisani sporazumi med Italijo 
in Slovenijo ter Avstrijo in Slovenijo. 

Upravičenci: 
Izvajalske organizacije - Zavodi za vet. in kmetijsko svetovanje 
Nova Gorica, Maribor, dobavitelji opreme, izbrani na javnih 
natečajih. 

2428: Drugi mednarodni projekti - lastna udeležba 

Višina sredstev: 32.000.000,00 SIT 
Namen ukrepa: 
Republika Slovenija je v zadnjem času podpisala vrsto 
mednarodnih sporazumov o sodelovanju med ministrstvi za 
kmetijstvo, ki vključujejo tudi sodelovanje raziskovalnih, 
svetovalnih in stanovskih organizacij. Namen tega sodelovanja 
je usposabljanje kadrov, postavitev inštitucij, izmenjava 
strokovnjakov in prenos znanja ter izkušenj. Pri tem sodelovanju 
mora ministrstvo zagotoviti del sredstev, ki pokrivajo zagonske 
stroške sodelovanja in najosnovnejšo infrastrukturo, brez katere 
ne bo mogoče zagotoviti začetek izvajanja omenjenih sporazumov 
in konkretnih skupnih projektov z državami CEFTA, sosednjimi 
državami in članicami EU. 
Pravna osnova: 
- Sporazumi o sodelovanju z ministrstvi za kmetijstvo držav 

CEFTA, EU in sosednjimi državami 

Upravičenci: 
Pravne osebe, izbrane na javnih razpisih 

4175 Harmonizacija predpisov 

Višina sredstev: 88.000.000,00 SIT 
Namen ukrepa: 
Sodelovanje zunanjih strokovnjakov pri izdelavi slovenskih 
predpisov, ki jih je treba harmonizirati s predpisi EU; 

Pravne podlage: 
Program harmonizacije slovenskih predpisov s predpisi EU ter 
zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med... 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 13/97); 

Upravičenci: 
Zunanji strokovnjaki; 

Način izračuna: 
Na podlagi tarifnika Avtorske agencije in podatkov o stroških 
prevodov Vladne službe za prevajanje, to je 5.000 SIT na eno 
prevedeno stran; 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi avtorskih pogodb, sklenjenih brez javnega razpisa, 
ker gre za posebne strokovnjake s posameznega področja dela 
MKGP, ki jih je v Sloveniji izredno malo; za prevajanje pa na podlagi 
računa za zunanje prevajalce, ki sodelujejo z Vladno službo za 
prevajanje. 

4176 Kongres CEA 

Višina sredstev: 15.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Ministrstvo sodeluje pri organizaciji kongresa CEA, evropskega 
združenja kmetov, ki bo septembra 1998 v Sloveniji. Na kongresu 
bo sodelovalo okoli 40 držav z 400-500 udeležencev. Nosilci 
organizacije so stanovske ustanove in ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
S pismom o nameri je svojo pripravljenost za sodelovanje poleg 
ministrstva izrazilo tudi Mesto Ljubljana. 

Pravna osnova: 
- Sklep Vlade RS 
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8746 Denacionalizacija: reševanje pritožb in revizija 
pravnomočnih odločb 

Višina sredstev: 12.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Plačilo odvetnikov za pripravo osnutkov drugostopnih 
denacionalizacijskih odločb v v zvezi s pritožbo, po nadzorstveni 
pravici ali zaradi revizije; 

Pravne podlage: 
Zakon o denacionalizaciji; 

Upravičenci: 
Odvetniki; 

Način izračuna: 
20.000 tolarjev na pripravljen osnutek odločbe, rešili naj bi 600 
zadev od okoli 900, kot jih pride letno na MKGP; 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi pogodb, sklenjenih na podlagi javnega razpisa. 

2612 Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje 

Višina sredstev: 31.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Plačilo zunanjih strokovnjakov za pripravo strokovnih podlag za 
predpise s področja dela MKGP, ki ne pomenijo harmonizacije 
slovenskih predpisov s predpisi EU; 

Pravne podlage: 
Program dela ministrstva, Vlade in Državnega zbora; 

Upravičenci: 
Zunanji strokovnjaki; 

4) SUBVENCIJE 

1424 Podpora pridelavi krušnih žit 

Višina sredstev: 315,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Tržnim pridelovalcem krušnih žit, bo namenjena podpora kot 
nadomestilo za izpad dohodka zaradi negativne razlike med stroški 
pridelave in tržno (odkupno) ceno krušnih žit (pšenica in rž). Cilj 
podpore je zmerno povečanje tržnosti zaradi približevanja ciljni 
stopnji samooskrbe s krušnimi žiti in predvsem za postopno 
prehajanje na sistem ukrepov, ki veljajo v EU na področju ureditve 
skupnega trga z žiti. 

Pravne podlage: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Pridelovalci krušnih žit 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane 

1425 Podpora pridelavi sladkorne pese , 

Višina sredstev: 165,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- vzpodbujanje pridelave sladkorne pese, kar je pomembno tudi 

za pridobitev ustrezne kvote ob vstopu v EU; 
- pokrivanje razlike med stroški pridelave in odkupno ceno v EU 

in s tem povečevanje konkurenčnosti naše predelovalne 
industrije v primerjavi z obrati EU. 

Način izračuna: 
Okvirno število predpisov, potreba po zunanjih strokovnjakih in 
cena avtorske pole; 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi pogodb, sklenjenih brez javnega razpisa, ker gre za 
strokovnjake s posameznega področja dela MKGP, ki so v 
Sloveniji izredno redki. 

1489 Stroški strokovnih opravil 

Višina sredstev: 53.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena plačevanju storitev izvajalcu, ki za MKGP 
opravlja tehnične storitve pri preverjanju zahtevkov upravičencev 
do interventnih sredstev, določenih z uredbami in javnimi razpisi, 
pripravi dokumentov za izplačilo sredstev posameznim 
upravičencem ter zahtevkov za izplačevanje teh sredstev. 

Upravičenci: 
Poslovno združenje prehrane Slovenije oz. na javnem razpisu 
izbran izvajalec. 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodba z izbranim izvajalcem 

Pravne podlage: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Pridelovalci sladkorne pese 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

1428 Podpora razvoja semenarstva 

Višina sredstev: 47.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Je podpora v obliki direktnih plačil registriranim pridelovalcem In 
organizatorjem semenske pridelave za pridelavo priporočenih 
sort semena pšenice, rži, krmnih žit in hibridne koruze, sladkorne 
pese, semenskega krompirja novih domačih sort ajde, domačih 
sort trav in detelj ter nekaterih novih domačih sort vrtnin zaradi 
vzpodbujanja domače pridelave semena, zaradi povečevanja 
konkurenčne sposobnosti domačih semenarjev in zaradi manjše 
odvisnosti od uvoženega semena. 
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Pravne podlage: 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Registrirani pridelovalci semena 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

7294 Obnova vinogradov 

Vrednost sredstev: 450.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- pospešiti obnovo kakovostnih vinogradov, kultivirati tako 

imenovane absolutne lege. V letu 1998 se predvideva obnova 
450 ha vinogradov. Namen ukrepa je prestrukturiranje kmetij in 
povečanje konkurenčnosti v vinogradništvu ter povečanje 
oziroma vsaj ohranjanje obsega na sedanjem nivoju pridelave 
pred vstopom v EU, ker bo to kasneje zaradi določitve kvot 
zelo otežkočeno. 

0 
Pravne podlage: 
Strategija razvoja kmetijstva 
Zakon o finančnih »intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo hrane 
UL RS 5/91 

Upravičenci: 
Vinogradniki 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa in pogodbe. 

7709 Obnova sadovnjakov 

Višina sredstev: 157.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- pospešiti obnovo tehnološko zastarelih sadovnjakov zaradi 

uvajanja sodobnih tehnologij pridelovanja, ki bodo omogočile 
doseganje večjih hektarskih pridelkov, višjo kakovost sadja in 
ustreznejšo sortno sestavo sadja za trg. 

Pravne podlage: 
Strategija razvoja kmetijstva, strategija razvoja sadjarstva 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in proizvodnjo hrane 
(Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Sadjarji 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa in pogodbe. 

1471 Sadike hmelja • regres pri nakupu kakovostnih sadik 

Višina sredstev: 50.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zagotovitev brezvirusnih sadik za obnovo v hmeljarstvu. 
Brezvirusna sadika namreč daje do 30% višji, predvsem pa bolj 
stabilen pridelek hmelja. Podpora je namenjena izenačevanju 
pogojev gospodarjenja v hmeljarstvu. Cilj ukrepa je vzpodbujanje 
pridelave, povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenskih 
pridelovalcev. 

Pravna podlaga: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in pridelavo hrane 
(Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenec: 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

7711 Podpora hmeljarstvu 

Višina sredstev: 300,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- izenačevanje pogojev gospodarjenja v hmeljarstvu tudi zaradi 

recesije v svetovnem trgu; 
- vzpodbujanje pridelave, povečevanje konkurenčne sposobnosti 

slovenskih pridelovalcev. 

Podpora se bo izplačevala na enoto površine (ha). 

Pravne podlage: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in pridelavo hrane 
(Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenec: 
Hmeljarji 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

1401 Podpora razvoju govedoreje, konjereje in drobnice 

Višina sredstev: 280,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- izboljšanje proizvodnje mleka in mesa s spodbujanjem obnove 

plemenske črede krav, drobnice, prašičev in konjev ter čebeljih 
matic; i-„ 

- zagotavljanje zadostne prireje mladih živali za obnovo osnovne 
črede; 

- pospeševanje reje drobnice v zato primernih območjih; 
- zadržati prehitro praznjenje hlevov, hkrati pa rejcem govedi 

zagotoviti minimalni še sprejemljivi prihodek, da same prireje 
govedi nebi opuščali; 

- preprečevanje divje vzreje matic in boljše izkoriščanje 
razpoložljive čebelje paše. 

Pravna podlaga: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. I. SRS, št. 17/78 in 29/86) 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in pridelavo hrane 
(Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Rejci živali, farme, rejska središča; rejci bikovskih mater; zrejališči 
Murska Sobota in Nova Gorica, obrat Logatec, PGT Rogoza ter 
fizične in pravne osebe,vključene v selekcijski program. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
Intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane. 
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1486 Izravnava stroškov pridelave, na območjih z omejenimi 
dejavniki za kmetijstvo 

Višina sredstev: 3.600.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Pokrivanje razlik v stroških prireje, ki so posledica težjih 
pridelovalnih območij, kot so barje, kraška, hribovska, gričevnata 
in gorska območja ter strme kmetije. Ukrep pomeni postopno 
prilagajanje intervencijski politiki EZ. Vsebina ukrepa pa je 
zadrževanje staleža govedi, drobnice in konj in s tem 
pomembnejše živinorejske dejavnosti, ki pomembno vpliva na 
ekonomski položaj kmetov na teh območjih in naj bi pomembno 
prispevalo k zadrževanju odseljevanja kmečkega prebivalstva s 
teh območij v mesta.Vsekakor pa je tudi pomembna uporaba 
živali za vzdrževanje kulturne krajine. 

Ukrep se bo izvajal v obliki plačila na GVŽ (glav velike živine), v 
odvisnosti od težavnostnih pogojev, premij za živali na planinski 
paši ter subvencija stroškov pri zbiranju mleka na odročnih gorskih 
predelih 

Pravne podlage: 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in pridelavo hrane 

(Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Rejci v teh območjih, organizatorji odkupa mleka in mlekarne. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane. 

1433 Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in 
intervencijski nakupi 

Višina sredstev: 627,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Ukrep je namenjen doplačilom pri cenah določenih kmetijskih 
proizvodov: krušna žita, sladkorna pesa, koruza, lahko pa tudi 
za druge kmetijske proizvode oziroma za financiranje interventnih 
nakupov v kolikor bi to terjale razmere na trgu. (tj. v primeru, da bi 
odkupne cene ključnih kmetijskih proizvodov na trgu padle pod 
željen nivo). 

Pravne podlage: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
Zakon blagovnih rezervah (Ur.l., št. 60/95) 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
- pridelovalci oziroma Zavod za blagovne rezerve 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu 

Višina sredstev: 788.600.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- spodbujati naložbe, ki pomenijo strukturne spremembe v pridelavi 

in predelavi kmetijskih in živilskih proizvodov, upoštevajoč 
sprejete cilje razvoja ter nujnosti prilagajanja in usposabljanja 
za gospodarjenje v pogojih vedno bolj odprtega trga s kmetijskimi 

in živilskimi proizvodi in s tem večje konkurence. Ukrep je še 
zlasti namenjen spremembam, ki so potrebne zaradi vključitve 
v EU. Podpora bo namenjena zlasti skupnim naložbam, 
prestrukturiranju primarne kmetijske pridelave, usposobitvi za 
skladiščenje in pripravi blaga za trg, nakupu zemljišč, nabavi 
specialne in skupne mehanizacije, podpora Investicijam v 
vrtnarstvu, naložbam v semenarstvu, razvoju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, prestrukturiranju in usposobitvi živilsko 
predelovalne industrije in podobno. 

Pravna podlaga: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
- fizične in pravne osebe - investitorji. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene 
pogodbe. 

i 
1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora 

Višina sredstev: 100.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva bodo namenjena za podporo tržnih aktivnosti in različnim 
oblikam promocije kmetijstva in živilstva na sejmih doma in v 
tujini. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
Kmetje, kmetijska in živilska podjetja, zadruge in druge oblike 
povezovanja. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in pogodb. 

2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg 

Višina sredstev: 2.300.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
podpora izvozu nekaterih pomembnejših kmetijskih in živilskih 
proizvodov. Ta ukrep je pomemben del ukrepov tekoče 
ekonomske politike v kmetijstvu in živilstvu in se tekoče uravnava 
v skladu z gibanjem blagovnih fondov pomembnejših proizvodov, 
predvidenih gibanj cen na domačem in tujem trgu. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91), Strategija razvoja slovenskega 
kmetijstva 
Podlaga za določitev višine nadomestil je gibanje blagovnih fondov 
in cen na domačem In tujem trgu. 

Upravičenci: 
Izvozniki 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane 
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7708 Financiranje prestrukturiranja zadrug 

Višina sredstev: 278,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena racionalizaciji in stabilnosti kmetijske 
dejavnosti. Zato naj bi v bodoče prvenstveno tudi s sredstvi 
proračuna podpirali razvojno perspektivne programe skupnega 
organiziranja proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih in 
živilskih proizvodov, bodisi, da se pojavijo kot povsem nove oblike 
in programi, bodisi, da bo šlo za kvalitetne programe 
prestrukturiranja obstoječih kmetijskih zadrug. Prednost bo dana 
kvalitetnim programom in v primerih, ko se bo na ta način 
odpravljalo najbolj kritične točke razvoja bodisi v panogi ali pa tudi 
na območju. Tudi v EU so uveljavljene različne oblike tovrstnih 
podpor. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 
Zakon o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92 in 7/93) 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
- kmetijske zadruge (obstoječe in v nastajanju) in drugi investitorji, 

ki bodo izpolnjevali principe zadružnega organiziranja. 

Način pridobitve sredstev: 
- na podlagi javnega razpisa. 

7713 Financiranje prestrukturiranja kmetij 

Višina sredstev: 197,000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- usposabljanje kmetij za večjo konkurenčnost 
- učinkovitejše vzpodbujanje razvoja perspektivnih kmetij, njihove 

tehnološke prenove, prilagoditve tržnemu povpraševanju, 
izboljšanju življenskih in delovnih pogojev ter znižanju 
proizvodnih stroškov. 

Pravne podlage: 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo in pridelavo hrane 

(Ur. I. RS, št. 5/91) 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št. 59/96) 

Upravičenci: 
Kmetje 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb 

2438 Obnova in urejanje pašnikov 

Višina sredstev: 60.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Pospeševanje pašne rabe travinja.Ta način rabe predstavlja okolju 
prijazno rabo zemljišča, prilagajanje etološkim zahtevam reje živali, 
hkrati pa pomeni kvalitetno in sorazmerno cenejšo prirejo. Ukrep 
se bo izvajal na podlagi izdelanega večletnega programa razvoja 
pašništva v Sloveniji in v obliki subvencije pri ureditvi pašnika 
(obnova, ograditev). 

Pravne podlage: w 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
Kmetje in kmetijska podjetja 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene 
pogodbe. 

6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov 

Višina sredstev: 22.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Podpora ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov kot oblike 
racionalnejše uporabe kmetijske mehanizacije na kmetijah ter 
strokovnim prireditvam na področju kmetijske tehnike. 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijsko proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 
- zakon o dohodnini (Ur.l.RS, št. 71/93) 

Višina podpore se bo določila na podlagi števila članov krožka in 
števila opravljenih strojnih ur v okviru medsosedske pomoči. 
Podpora strokovnim prireditvam na področju kmetijske tehnike 
se bo opredelila s programom. 

Upravičenci: 
Strojni krožki, Zveza strojnih krožkov in druge organizacije 
določene s programom 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se pridobi na podlagi Uredbe in programa ter sklenjenih 
pogodb 

4180 Financiranje zalog pomembnejših kmetijskih 
proizvodov 

Višina sredstev: 300.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- razbremenitev stroškov financiranja zalog pri pomembnejših 

kmetijskih proizvodih 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Ukrep se tekoče prilagaja ekonomskemu položaju posamezne 
panoge, upoštevajoč tudi gibanje stroškov financiranja zalog 

Upravičenci: 
Fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

4106 Zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemna zavaro- 
valnica 

Višina sredstev: 100.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- subvencioniranje stroškov zavarovanja kmetijskih proizvodov 
- del sredstev namenjen kot zagonska sredstva za ustanovitev 

vzajemne zavarovalnice. 

poročevalec, št. 3/1 132 10. januar 1998 



Upravičenci: 
Fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih 
intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane. 

4107 Sofinanciranje programov sanacije podjetij, zadrug In 
kmetij 

Višina sredstev: 100.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Podpora pri izvajanju programov revitalizacije podjetij in zadrug s 
področja kmetijstva, gozdarstva, živilsko predelovalne industrije 
in kmetij, ki so zašle v ekonomske in razvojne težave in imajo 
velik pomen za razvoj kmetijstva in ohranjanje kmetijske pridelave 
v svojem okolju. 
S sistemskim pristopom bi zagotovili pogoje za prestrukturiranje 
proizvodnih programov z uporabo predvsem finančnih, 
organizacijskih in proizvodnih ukrepov in s tem izboljšanje 
ekonomskega položaja v projekte vključenih podjetij, zadrug in 
kmetij. 

Pravne podlage: 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 
- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, 

št.71/94) 

Upravičenci: 
Podjetja, zadruge in kmetije, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje 
oziroma program ministrstva 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se bodo uveljavljala na podlagi sklenjene pogodbe 

2449 Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v 
občinah 

Višina sredstev: 564.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Cilj ukrepa je dati večji poudarek ukrepom strukturne narave, ki 
pomenijo reševanje specifičnih razvojnih problemov na ravni občin 
(urejanje zemljišč, izboljšanje zemljiške strukture, razvoj podeželja 
ipd.). Hkrati naj bi s poenotemi kriteriji zagotovili večjo izenačenost 
ukrepov občin in zagotovili njihovo skladnost s sprejetimi ukrepi 
na državnem nivoju. S sofinanciranjem nekaterih občinskih 
ukrepov bi dosegli tudi bolj učinkovito ukrepanje in vzpodbudili 
občine za večje vključevanje občinskih sredstev v razvojne 
programe kmetijstva. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Kmetje oz. kmetijska podjetja, vlagatelji zahtevkov pa občine. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene 
pogodbe. 

2556 Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in 
interesnemu povezovanju 

Višina sredstev: 44,950.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Cilj ukrepa je spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik 
organiziranja kmetov (zveze rejcev, društva), pomoč pri izvajanju 
strokovnih prireditev (razstave, tekmovanja, strokovni posveti) 
in usposabljanje kmetov za navedene oblike tovrstnega delovanja. 
Tovrstna organiziranost in dejavnost lahko predstavlja pomemben 
člen v boljši organiziranosti kmetijstva. 

Pravne podlage: 
- Zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95) 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
Društva, zveze in druge oblike organiziranosti 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi javnega razpisa. 

2447 Podpora pri usposabljanju laboratorijev v kmetijstvu 
in živilstvu 

Višina sredstev: 140.000.000,00 SIT. 

Namen ukrepa: 
Ta vrsta podpore se izvaja od leta 1997 na podlagi programa za 
izvajanje sporazuma o sporožitvi sporazuma o pridružitvi EU na 
kmetijskem in živilskem področju. Pomoč pri usposobitvi 
laboratorijev za analize kmetijskih proizvodov je glede na 
zahtevnost in visoke stroške, ki pri tem nastajajo nujna, če želimo 
pospešiti usposobitev tega področja in prilagoditev zahtevam EU. 
To je ena od temeljnih nalog na področju harmonizacije za EU. 
Sredstva bodo namenjena tehnično usposobljenost preskusnih 
laboratorijev s področja dejavnosti MKGP v skladu z evropskimi 
standardi in predpisi. 

Pravne osnove: 
Zakon s področja kmetijstva in predelave hrane. 

Upravičenci: 
- laboratoriji, ki so oziroma bodo pooblaščeni s strani MKGP kot 

preskusni laboratoriji za posamezne kmetijske proizvode. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa oziroma na 
podlagi sklenjenih pogodb. 

1407 Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije 

Višina sredstev: 3.950.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zagotoviti najnujnejšo umetno obnovo gozda predvsem na 
saniranih žariščih lubadarja 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št.30/93) in 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št.14/96) 

Upravičenci: 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavijo na podlagi izdane odločbe za opravljena, 
od Zavoda za gozdove Slovenije prevzeta in obračunana dela 

1411 Obnova zasebnih gozdov 

Višina sredstev: 70.000.000,00 SIT 
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Namen ukrepa: 
Sofinanciranje obnove v zasebnih gozdovih, za kar se pri umetni 
obnovi zagotavlja sadike gozdnega drevja ustrezne strukture, 
ustreznega izvora in kvalitete pri naravni obnovi pa se s 30%- 
50% sofinancira stroške priprave gozda za naravno obnovo 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Uradni list RS, št.30/93), 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RS (Uradni list RS št. 58/94), 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št 14/96); 

Višina sredstev naj bi zagotovila sofinanciranje 1960 ha naravne 
obnove in nabave 1.050.000 sadik gozdnega drevja. Sredstva 
namenjena za obnovo zasebnih gozdov naj bi omogočila 
sofinanciranje 40 % obsega obnove, ki je predviden v programu 
za leto 1998 oziroma 30 % obsega, ki je v programu predviden za 
leto 2000 in je skladen z gozdnogospodarskimi načrti. 

Upravičenci: 
Lastniki zasebnih gozdov, ki imajo gozdno posest veliko do 100 
ha 

Način pridobitve sredstev: 
Sadike in sofinanciranje naravne obnove se zagotavlja na podlagi 
letnega programa in na podlagi izdanih odločb ter prevzete in 
obračunane obnove. 

2248 Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov 
poškodovanih v naravnih ujmah 

Višina sredstev: 105.000.000,00 SIT 1 
Namen ukrepa: 
Je zagotoviti izvajanje ukrepov določenih v načrtu za sanacijo od 
naravne ujme poškodovanih gozdov, ki ga je na podlagi sklepa 
Vlade v letu 1997 določil minister in odprava posledic ujm, 
ugotovljenih v programu na podlagi dolgoletnih povprečij. Naziv 
postavke je skladen z zakonom o gozdovih. V proračunu za leto 
1998 naj bi ta postavka v celoti nadomestila postavko 6331. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93) 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove z 

sredstev proračuna RS, program razvoja gozdov v Sloveniji 
(Ur.l.RS, št. 58/94), sklepi Vlade RS št.420-09/97-3 z dne 
20.3.1997. 

- program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št 14/96) 

Višina sredstev se je oblikovala na podlagi programa in sklepa 
Vlade RS (št. 420-09/97-3 z dne 20. marca1997), ki določa naj se 
zagotovitev preostalih sredstev za sanacijo posledic naravne 
ujme 1996/97 prednostno upošteva pri oblikovanju proračuna. 
Postavka je v primerjavi s programom za leto 1998 povečana za 
63 mio SIT kolikor se na podlagi določenega Načrta sanacije 
prenaša v leto 1998 za umetno obnovo poškodovanih gozdov. 

Upravičenci: 
Lastniki gozdov 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi načrta sanacije, izdanih odločb in prevzetih ter 
obračunanih opravljenih ukrepov. 

1438 Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije 

Višina sredstev: 19.321.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Financiranje obžetve, nege mladja, nege gošče in nege letvenjaka 
v gozdovih, ki so predmet vračanja in v katerih Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS . aradi skorajšnjega zaključka postopka 
vračanja, ne more z gospodarjenjem pridobiti sredstev za vlaganja 
v te gozdove. 

Pravna podlaga: 
- 98. člen zakona o gozdovih (Ur.l.RS št. 30/93) 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št. 14/96) 
Sredstva zagotavljajo izvedbo 300ha obžetve, nege mladja, nege 
gošče in nege letvenjaka: 

Upravičenci: 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa, izdanih odločb ter prevzetega in 
obračunanega dela 

1441 Nega v zasebnih gozdovih 

Višina sredstev: 125.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sofinanciranje obžetve, nege mladja, nege gošče in nege 
letvenjaka v zasebnih gozdovih; 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93) 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RC (ur.l.RS, št. 58/94) 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št.14/96) 

Sredstva proračuna v predlagani višini naj bi omogočila 
sofinancirnje izvedbe 2.000 ha obžetve, 1.200 ha nege mladja, 
2.100 ha nege gošče in 1.000 ha nege letvenjaka. Predlagana 
višina proračunske postavke naj bi omogočila sofinanciranje okoli 
50 % nege, ki je določena v programu razvoja gozdov v Sloveniji, 
izhajajoč iz nespremenjene vrednosti delovnega dne v primerjavi 
z letom 1997. 

Upravičenci: 
Lastniki zasebnih gozdov, ki imajo gozdno posest manjšo od 100 
ha 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa, izdane odločbe, opravljenih prevzetih 
in obračunanih del 

6326 Preventivno varstvo gozdov 

Višina sredstev: 123.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zagotavljanje izvedbe potrebni preventivnih ukrepov varstva 
gozdov (oblikovanje mreže kontrolnih in lovnih nastav za 
preprečevanje prenamnožitve podlubnikov in izvedba ukrepov 
protipožarnega varstva gozdov) 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93) 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RS (Ur.l.RS, št.58/94), 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št.14/96) 

Količinski kazalci: 
Predlagana sredstva omogočajo financiranje okoli 5.000 delovnih 
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dni za izvedbo ukrepov preventivnega varstva gozdov in 
financiranje nabave okoli 26.500 kosov feromonskih vab za 
podlubnike 

Upravičenci: 
Lastniki gozdov oziroma izvajalci ukrepov preventivnega varstva 
gozdov 
Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa, izdanih odločb oziroma podpisanih 
pogodb 

6327 Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 

Višina sredstev: 30.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sofinanciranje izvajanja ukrepov za zatiranje bolezni in 
preprečevanje prenamnožitve predvsem populacij podlubnikov, 
zaščita ogroženih sadik gozdnega drevja 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št.30/93) 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RS (Ur.l.RS, št. 58/94) 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Ur.l.RS, št. 14/96) 

Količinski kazalci: 
Sredstva na tej proračunski postavki naj bi zagotovila realizacijo 
na ravni programa razvoja gozdov. Financirala naj bi se potrebna 
materialna sredstva za zatiranje in zaščito in zagotovilo 
sofinanciranje okoli 6.300 delovnih dni za izdelavo lubadark in 
izvajanje drugih ukrepov za zatiranje bolezni in "škodljivcev" 
gozdnega drevja 

Upravičenci: 
Lastniki zasebnih gozdov z gozdno posestjo do 100 ha 

Način pridobitve sredstev: 
Na podlagi letnega programa, izdanih odločb in opravljenih 
prevzetih in obračunanih del 

6329 Protipožarno varstvo gozdov na Krasu 

Višina sredstev: 20.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sofinanciranje izvajanja ukrepov protipožarnega varstva na Krasu 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št. 30/93) 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RS (Ur.l.RS, št.58/94) 
- program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96) 

Količinski kazalci: 
Sredstva na tej postavki naj bi omogočila realizacijo ukrepov 
določenih v programu razvoja gozdov. V letu 1998 naj bi se zgradilo 
okoli 11,5 km protipožarnih presek, zagotovilo vzdrževanje okoli 
138 km protipožarnih presek in 3 km protipožarnih zidov; 

Upravičenci: 
So lastniki gozdov na Krasu oziroma izvajalci del; 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva pridobijo lastniki gozdov na podlagi letnega programa, 
podpisane pogodbe oziroma izdane odločbe, prevzetih opravljenih 
in obračunanih del; 

6330 Semenarska In drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 

Višina sredstev: 5.500.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Financiranje in sofinanciranje obiranja in nabiranja storžev in 
semenja določenega gozdnega drevja, skladiščenja semenja, 
vzdrževanja semenskih sestojev in plantaž. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RS, 
- program razvoja gozdov v Sloveniji; 

Sredstva na tej proračunski postavki naj bi zagotovila sofi- 
nanciranje okoli 350 delovnih dni za vzdrževanje semenskih 
sestojev in plantaž in nabiranje ter hranjenje semena gozdnega 
drevja v vrednosti okoli 2,7 mio SIT. 

Upravičenci: 
Sredstva za semenarstvo pridobijo lastniki gozdov oziroma 
registrirani semenarji; 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se pridobijo na podlagi podpisanih pogodb.0 

6328 Vzdrževanje življenskega okolja prostoživečih živali v 
zasebnih gozdovih 

Višina sredstev: 10.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
S sofinanciranjem izvajanja določenih ukrepov v življenskem okolju 
prostoživečih živali prispevati k večji usklajenosti med okoljem in 
potrebami prostoživečih divjih živali (vzdrževanje grmišč, 
vzdrževanje travnikov in pašnikov v gozdu, vzdrževanje vodnih 
virov in sajenje sadik plodonosnoga drevja v zasebnih gozdovih, 
odškodnine lastniku gozda zaradi omejitve gospodarjenja z delom 
gozda kjer se nahajajo pomembni deli habitatov živalskih ali 
rastlinskih vrst) in ria ta način dodatno prispevati tudi k 
zmanjševanju škod na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz 

sredstev proračuna RS, 
- program razvoja gozdov v Sloveniji; 

Predlagana sredstva bodo zagotovila sofinanciranje (od 30-90%) 
1.400 delovnih dni za izvedbo s programom določenih ukrepov. 

Upravičenci: 
So lastniki gozdov 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se pridobijo na podlagi odločbe, podpisane pogodbe ter 
prevzetih in obračunanih opravljenih ukrepov. 

6772 Financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom 

Višina sredstev: 50.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Program razvoja gozdov v Sloveniji določa usmeritev naj bi se 
površina državnih gozdov z leti povečevala. Podlaga za oblikovanje 
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višine proračunske postavke je predpostavka, da se bo povečala 
ponudba za prodajo v denacionalizaciji vrnjenih varovalnih gozdov 
in gozdov s posebnim namenom. Pri nakupu teh gozdov ima 
Republika Slovenija na podlagi 47. člena zakona o gozdovih 
predkupno pravico. Odkup naj bi se izvajal na podlagi programa 
in meril za prednostni nakup gozdov. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- program razvoja gozdov v Sloveniji; 

Predlagana proračunska sredstva naj bi zagotovila nakup okoli 
180 ha (0.02 % vseh gozdov) po povprečni tržni vrednosti 279.000 
SIT/ha. 

Način pridobitve sredstev: 
Nakup v imenu in za ime države po pogodbi opravi Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS. 
Izplačilo se opravi na podlagi overovljene kupoprodajne pogodbe. 

6332 Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim 
namenom 

Višina sredstev: 17.113.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Je plačilo odškodnine zaradi omejitve uživanja lastnine, ki ga je 
povzročila razglasitev gozda za gozd s posebnim namenom v 
državnem interesu. Na podlagi zakona o gozdovih imajo lastniki 
takih gozdov pravico do odškodnine oziroma odkupa. V Sloveniji 
je približno 10.000 ha takih gozdov. Okoli 50% jih je v zasebni 
lasti. 

Pravna podlaga: 
46. člen zakona o gozdovih 

V letu 1998 se pričakuje povečano uveljavljanje odškodninskih 
zahtevkov v primerjavi z realizacijo v letu 1997. Odškodninski 
zahtevki naj bi se uveljavljali na okoli 1000 ha gozdov s posebnim 
namenom s povprečnim odškodninskim zahtevkom 6200 sit/ha 
(1.240 sit/m3 etata, ki se ne sme posekati). Poleg tega pa se 
pričakuje tudi obvezo za odmero okoli 200 ha gozdov s posebnim 
namenom (odmera po vrednosti 58.000 sit/ha). 

Upravičenci: 
So lastniki gozdov, ki se jim z razglasitvijo gozda za gozd s 
posebnim namenom omejuje lastninska pravica. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi odškodninskega zahtevka in 
podpisanega sporazuma med lastnikom in MKGP. 

4177 Popravilo gozdnih cest, ki so predmet denacio- 
nalizacije 

Višina sredstev: 66.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Je financiranje vzdrževanja gozdnih cest v gozdovih v katerih so 
zaradi skorajšnega zaključka postopka vračanja ne gospodari. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list 

RS, št. 38/94), 
- program razvoja gozdov v Sloveniji; 

Gozdnih cest v teh gozdovih je 744 km. Sredstva bodo omogočila 
vzdrževanje 70 %cest; 

Upravičenci: 
So občine na podlagi programa in podpisanih pogodb 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavijo na podlagi situacij za opravljeno, prevzeto 
in obračunano vzdrževanje; 

4178 Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih 

Višina sredstev: 160.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Je zagotoviti delež proračuna za sofinanciranje vzdrževanja cest. 
Sofinanciranje v povprečju znaša 35%, 65% pa prispevajo lastniki 
gozdov s plačevanjem pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, 
- program razvoja gozdov v Sloveniji; 

V gozdovih, ki so v lasti fizičnih oseb je 8520 km gozdnih cest. 
Delež, ki ga souporabniki teh cest plačujejo skozi proračun RS 
za njihovo vzdrževanje, je v povprečju 35 % (160.000.000 SIT) in 
je v sorazmerju s tem koliko te ceste služijo tudi drugim namenom, 
ne le gospodarjenju z gozdovi. Sredstva zbrana s plačevanjem 
pristojbine, ki jo plačujejo lastniki gozdov so v letu 1996 dosegla 
275 mio SIT, v letu 1997 bodo predvidoma okoli 300 mio SIT, v 
letu 1998 pa tudi okoli 300 mio SIT. Predlagana višina sredstev 
zagotavlja vzdrževanje 60% cest. Sofinanciranja novogradenj še 
ne bo mogoče zagotoviti. 

Upravičenci: 
Do sredstev za vzdrževanje so občine, za novogradnje pa lastniki 
gozdov; 

Način pridobitve sredstev: 
Proračunski delež sredstev se za: 
1. vzdrževanje pridobi na podlagi podpisane pogodbe in situacij 
za opravljeno in prevzeto vzdrževanje. 
2. novogradnje pridobi na podlagi javnega natečaja, podpisane 
pogodbe, situacij za opravljeno vrednost novogradnje. 

4179 Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih 

Višina sredstev: 61.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Je enak kot pri cestah v zasebnih gozdovih. Zakon o gozdovih 
določa enoten sistem vzdrževanja za vse gozdne ceste. Zaradi 
nezagotovljenega deleža sredstev v proračunu RS do leta 1996 
in zaradi različnega dejanskega stanja v lastništvu gozdov od 
zemljiškoknjižnega, ni bilo mogoče uveljaviti sistema, ki ga določa 
zakon tudi za vzdrževanje cest v državnih gozdovih. Vzdrževanje 
godnih cest v državnih gozdovih bo šele z letom 1998 potekalo 
tako kot določa zakon o gozdovih. Do tega leta (leta 1996 in 
1997) se je sofinanciranje zagotavljalo na podlagi tripartitne 
pogodbe, ki so jo podpisale pogodbene stranke: MKGP, Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS in Zavod za gozdove Slovenije. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih Slovenije, 
- uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, program 

razvoja gozdov v Sloveniji 

V državnih gozdovih je skupaj 4093 km cest. Proračunski delež 
predstavlja 28% sredstev potrebnih za vzdrževanje. 72 % delež 
predstavljajo sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
Tudi v letu 1998 bo na programu le sofinanciranje vzdrževanja 

poročevalec, št. 3/1 136 10. januar 1998 



gozdnih cest. Sofinanciranje novogradenj še ne bo mogoče. 
Predvidena sredstva so na ravni 60 % sredstev predvidenih za 
vzdrževanje gozdnih cest v programu razvoja gozdov v Sloveniji. 
Skupaj s pristojbino, ki jo prispeva lastnik gozdov bodo omogočala 
vzdrževanje 44 % cest. 

Upravičenci: 
Občine in lastniki gozdov 

Način pridobitve sredstev: 
Proračunski delež sredstev se uveljavlja na podlagi podpisane 
pogodbe in situacij za opravljeno in prevzeto vzdrževanje. 
Za novogradnje se proračunski delež sredstev uveljavlja na 
podlagi javnega natečaja, podpisane pogodbe in situacij za 
opravljena in prevzeta dela. 

1859 Ulov plave ribe - podpora 

Višina sredstev: 30.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Subvencioniranje ulova plave ribe za potrebe ribje predelovalne 
industrije. S tem ukrepom se tinancira tudi odškodnina za ulov rib 
v hrvaškem teritorialnem morju v skladu z meddržavno pogodbo 
oz. tisti del ulova plave ribe, ki gre v predelavo. 
Podobne oblike subvencij imajo tudi druge države, članice EU. 
Subvencionira se 20% vrednosti celotnega ulova plave ribe za 
predelavo 

Pravne podlage: 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- Mednarodna pogodba RS in RH o sodelovanju na področju 

morskega ribištva. 

Način pridobitve sredstev. 
Sredstva bodo dodeljena na podlagi uredbe in pogodb ribičem in 
ribiškim podjetjem. 

2557 Morsko ribištvo • subvencije in socialne podpore 

Višina sredstev: 22.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Pomoč morskim ribičem pri plačilu prispevkov za zdravstveno in 
invalidsko zavarovanje. 

Pravne podlage: 
Sklep Vlade RS 

Količinski kazalci: 
Zbirnik terjatev s strani ZPIZ 

Upravičenci: 
Morski ribiči, imetniki licence za morski ribolov 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe In pogodbe 

5) DRUGI ODHODKI 

2558 Humanitarna pomoč 

Višina sredstev: 40.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena za Izvedbo humanitarne pomoči v okviru 
organizacije WFP pri FAO 

Pravna podlaga: 
Sprejeti program "Hrana za vse" v okviru FAO 

Upravičenci: 
Izvajalec programa, izbran na podlagi javnega razpisa 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se pridobi na podlagi pogodbe 

2561 Sodelovanje z EU 

Višina: 220.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Dosedanje aktivnosti v zvezi s sodelovanjem z EU so se pokrivale 
iz materialnih stroškov. Slovenija stopa v zaključno fazo 
približevanja EU. Kmetijstvo je v EU izredno pomembno politično 
in proračunsko vprašanje. V Agendi 2000 je med drugim zapisano, 
da 
- brez ustrezne prilagoditve slovenske zakonodaje (acquis), 

krepitve upravnih struktur za zagotovitev potrebne usposob- 
ljenosti in zmogljivosti za izvajanje in uveljavljanje mehanizmov 
Skupne kmetijske politike, zlasti v zvezi z inšpekcijami in 
nadzorom pri varovanju zunanje meje EU ter 

- krepitve in usposobljenosti ustanov 
Slovenija ne bo mogla doseči zadovoljive ravni pripravljenosti za 
članstvo v EU. 

S sklepom Vlade R Slovenije je bilo ustanovljenih 26 medresorskih 
delovnih skupin. Ministrstvo ?.a kmetijstvo koordinira skupino za 
kmetijstvo in ribištvo, poleg tega pa sodeluje še v 7 pododborih. 
Znotraj ministrstva bo delovalo še 10 delovnih skupin (upravljanje, 
politika in strategija, kmetijski proizvodi, ribištvo, živilski/predelani 
proizvodi, veterinarska in fitosanitarna kontrola, razvoj podeželja, 
okolje, zakonodaja in tehnično sodelovanje). 
V delovnih skupinah bodo, poleg sodelavcev ministrstva, vključeni 
mnogi priznani strokovnjaki, raziskovalci, predstavniki stanovskih 
in nevladnih organizacij. Delo, predvsem pa priprave strokovnih 
podlog in gradiva za pogajanja z EU, bo zahtevalo poleg visoko 
usposobljenost strokovnega kadra, znanje jezikov in pogajalskih 
veščin tudi zagotovitev prevodov osnovnih dokumentov EU. Brez 
ustreznega izobraževanja ne moremo pričakovati dobrih 
rezultatov. 

Poleg tega je ministrstvo v imenu Vlade R Slovenije naslovilo na 
Evropsko komisijo- Generalni direktora! VI pobudo za začetek 
dolgotrajnih pogajanj o sklenitvi sporazuma med Republiko 
Slovenijo in EU na fitosanitarnem in veterinarskem področju 
(Equivalence Agreement), kar zahteva dodatna sredstva za 
pripravo in izvedbo pogajanj. 

Pravna osnova: 
Evropski sporazum, Avis Komisije EU, Sklepi Vlade R Slovenije o 
ustanovitvi delovnih teles za pogajanja 

Upravičenci: 
Fizične In pravne ostbe, ki bodo sodelovale v procesu 
usposabljanja, prilagajanja slovenske zakonodaje, inštitucij 
pogojem EU. 

7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah 

Višina sredstev: 80.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Republika Slovenija je članica številnih mednarodnih organizacij. 
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Do sedaj je članarino za članstvo plačevalo Ministrstvo za zunanje 
zadeve. Kljub zelo restriktivni politiki so potrebna precejšnja 
sredstva za članstvo v mednarodnih organizacijah kot je npr. 
FAO, ISTA, EAAP, AREV, OIV itd., ker Slovenija, glede na doseženi 
DBP, ne more več računati na najnižje pristojbine. 

Pravna podlaga: 
Sklepi Vlade R Slovenije o članstvu v posameznih mednarodnih 
organizacijah 

Upravičenci: 
Mednarodne organizacije, Zveze itd. 

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane 
divjadi 

Višina sredstev: 17.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Izplačila odškodnine oškodovancem, ki jim je škodo na premoženju 
povzročila zavarovana divjad. 

Pravna podlaga: 
- uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list rs, 

št.57/93), 
- zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč 

(Uradni list SRS, št. 25/76); 

Odškodninski zahtevki so še vedno v porastu (letal 994- 
1.492.000sit, letal 996-11.458.000sit). Večjo pozornost bo treba 
nameniti zaščitnim sredstvom. 

Upravičenci: 
So oškodovanci, ki jim je škodo na premoženju naredila 
zavarovana divjad 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva pridobijo oškodovanci v večini primerov na podlagi 
zapisnika o poravnavi ini obračuna. 

2559 Izvršba odločb Zavoda za gozdove Slovenije 

Višina sredstev: 5.000.000,00 SIT 

Namen sredstev: 
Zagotoviti izvršbo odločb, ki jih je Zavod za gozdove Slovenije 
izdal v upravnem postopku in jih lastniki gozdov niso izvedli. 
Sredstva se naknadno izterjajo od lastnika gozda In so prihodek 
proračuna RS. 

Pravna podlaga: 
- zakon o gozdovih, 
- zakon o upravnem postopku 

Upravičenci: 
Zavod za gozdove Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se koristijo na podlagi podpisane pogodbe med MKGP 
in Zavodom za gozdove Slovenije, podpisane pogodbe z 
izvajalcem in prevzetega ter obračunanega opravljenega ukrepa, 
ki ga določa odločba. 

4108 Sanacija posledic ujm v državnih gozdovih 

Višina sredstev: 10.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Žled in sneg sta v zimi 1995/96 poškodovala okoli 160.000 m3 

lesne mase, v zimi 1996/1997 pa dodatno še okoli 180.000 m3. 
Sklad samo z lastnimi prihodki iz približno 700.000 m3 neto poseka 
(vključena tudi sanacija z zelo slabo poprečno ceno lesa in velikimi 
stroški pridobivanja, ki ceno lesa prekoračujejo poprečno za 
najmanj 2000 SIT/m3), v letu 1998 ne bo mogel zagotoviti 
nemotenega izvajanja vseh nalog, ki iz gospodarjenja z gozdovi, 
kmetijskimi zemljišči in kmetijami izhajajo. Brez proračunskih 
sredstev ne bo mogoče opraviti niti najbolj nujne sanacije v žledu 
polomljenih sestojev iglavcev in ne zagotoviti najnujnejših 
preventivnih del za varstvo pred podlubniki. Iz pregleda potrebnih 
del je razvidno, da bo za zaključitev sanacije potrebno preko 200 
mio SIT. 

Pravna podlaga: 
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, program Sklada 
in odločbe Zavoda za gozdove Slovenije 

Upravičenci: 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva Sklad uveljavlja na podlagi pogodbe med MKGP in 
Skladom 

6) INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

1458 Urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba 

Višina sredstev: 118.291.000,00 SIT 
t 

Namen ukrepa: 
Urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba obsega aktivnosti in 
izvedbo nujnih ukrepov oziroma projektov na območjih, kjer je bil 
v predhodni delovni fazi uveden razvojni projekt. Vsebina 
posameznih projektov oziroma ukrepov je izjemno raznolika, 
MKGP pa sofinancira tiste nujne ukrepe oziroma projekte, ki so v 
lokalnem okolju opredeli 3ni kot prioritetni, zanje pa zagotavljajo 
sredstva tudi sami krajani, občina, lahko pa tudi druga ministrstva. 
V Sloveniji teče približno 100 projektov urejanja podeželja in 
obnove vasi. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: 1-člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na potrebah, opredeljenih v razvojnih projektih. 

Upravičenci: 
Občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s 
statutom občine za naloge, ki jih lahko opravljajo samostojno. 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis in program ministrstva. 

3804 Kmetijska infrastruktura 

Višina sredstev: 86.747.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sofinanciranje kmetijske infrastrukture, to je nekategoriziranih 
cest, poti, dostopov do kmetijskih površin oziroma do posameznih 
kmetij je nujen pogoj za ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja. Delež sofinanciranja, ki ga pri tovrstnih naložbah 
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zagotavlja MKGP, se giblje okrog 20 % in pomeni zapiranje 
finančne konstrukcije v glavnem za tista dela, ki jih ljudje ne morejo 
opraviti sami. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki 
izhajajo iz projektov CRPOV oziroma projektov vinskih cest. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na potrebah, opredeljenih v razvojnih projektih. 

Upravičenci: 
Občine, krajevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v skladu s 
statutom občine za naloge, ki jih lahko opravljajo samostojno. 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpisi in program dela ministrstva. 

3805 Vinske ceste 

Višina sredstev: 98.576.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Projekt vinskih cest teče v okviru dejavnosti MKGP že od leta 
1992. V zadnjih treh letih se je začelo tudi trženje že obstoječe 
ponudbe na območjih dvajsetih vinskih cest. V letu 1998 bo MKGP 
prioritetno nadaljevalo s podporami pri trženju vinskih cest in 
izobraževanju ponudnikov. Hkrati se bo vključevalo v izvedbo 
tistih nujnih ukrepov in projektov, ki bodo omogočali prodajo in 
ponudbo na vinskih cestah. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7,čien), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni temeljijo na potrebah, opredeljenih v razvojnih projektih. 

Upravičenci: 
Občine, krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če gre v skladu s 
statutom občine za naloge, ki jih lahko opravljajo samostojno. 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis in program ministrstva. 

1491 Agromelioracije 

Višina sredstev: 168.576.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Osnovni namen agromelioracijskih ukrepov je usposobitev 
kmetijskih zemljišč v ekstenzivni rabi, za katere so značilni 
omejevalni dejavniki, ki se kažejo predvsem v : veliki reliefni 
razčlenjenosti, neugodnih nagibih, neugodnih klimatskih pogojih, 
ki omejuje širši izbor kulturnih rastlin. Ti omejevalni dejavniki 
vsekakor pomembno zmanjšujejo konkurenčno in tržno 
prilagojeno sposobnost slovenskega kmetijstva. MKGP bo v letu 
1998 omogočilo izvedbo agromelioracij na cca.1100 ha v 
hribovskih predelih Slovenije ter v nižinskih predelih na območjih 
z omejenimi možnosti pridelovanja zlasti zaradi slabših (kraških) 
pridelovalnih pogojev. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen) 

Izračuni temeljijo na potrebah, opredeljenih v razvojnih projektih. 

Upravičenci: 
Fizične in pravne osebe v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS,št.59/96). 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis in program ministrstva. 

1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 
in 
1497 Akumulacije 

Višina sredstev: 
1494: 285.312.000,00 SIT 
1497: 35.487.000,00 SIT 
Namen ukrepa: 
Izgradnja namakalnih sistemov in s pripadajočimi akumulacijami 
oz. drugimi vodnimi viri, ki pomenijo direktne ukrepe, potreben za 
prestrukturiranje kmetijske proizvodnje in za doseganje večje 
konkurenčnosti v smislu zagotovitve stalnosti kvalitete in količine 
proizvodnje. Dinamika izgradnje namakalnih sistemov v preteklih 
letih se je gibala okrog 500 ha letno.Tej dinamiki še lahko sledi tudi 
dinamika ostalih, z namakanjem povezanih aktivnosti. V preteklem 
letu se je poraba sredstev na teh proračunskih postavkah koristila 
deloma v skladu s programom ministrstva, deloma pa v skladu z 
javnim razpisom za dodelitev sredstev. Ta princip je smiselno 
nadaljevati tudi v bodoče, saj je tako možno izvajati nacionalne, 
kot tudi individualne interese pri uvajanju namakanja. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen) 

Izračuni temeljijo na potrebah, opredeljenih v razvojnih projektih. 

Upravičenci: 
Fizične in pravne osebe v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS,št.59/96). 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpisi in program dela ministrstva. 

3807 Poizkusni centri za namakanje 

Višina sredstev: 3.943.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Potrebe na področju namakanja so se v zadnjih letih temeljito 
spremenile, kar pomeni, da demonstracije različne namakalne 
opreme niso več primerne, saj za to poskrbijo že sami proizvajalci 
namakalne opreme. Težišče problematike pri namakanju je na 
proizvodnji. Preizkušajo se različne tehnike namakanja In njihov 
vpliv na različne rastlinske vrste in sorte. Ugotavlja se učinek na 
pridelek ter s tem ekonomičnost pridelave. Za te potrebe Je 
namenjen tovrsten ukrep. 

e 
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Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen) 

Izračuni temeljijo na potrebah, opredeljenih v razvojnih projektih. 

Upravičenci: 
Pravne osebe v skladu z Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list RS,št.59/96). 

Način pridobitve sredstev: 
Program dela ministrstva. 

2451 Vodooskrba Bele krajine 

Višina sredstev: 59.146.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Projekt vodooskrbe Bele krajine je zasnovan kot regionalni projekt 
s strokovno in finančno udeležbo za to zainteresiranih ministrstev 
in vseh treh občin, t.j. Črnomlja, Semiča in Metlike. Obsežen projekt 
predvideva fazno izgradnjo in predstavlja rešitev preskrbe z 
zdravo pitno vodo za celotno območje Bele krajine. Zaradi izjemno 
občutljivih kraških vodnih virov so v izogib življenjsko nevarnim 
nesrečam z onesnaženjem pitne vode že izvedene raziskave 
gobokih vodnih virov. Raziskave so dale vzpodbudne rezultate, 
tako da bo preskrba s pitno vodo pokrita pretežno z vodo iz 
globinskih vodnih virov. V predstavitvenem elaboratu je predvidena 
letna dinamika aktivnosti, v katero je vključenih šest ministrstev. 
Prvič pa bo tudi praktično preizkušen princip medministrske 
koordinacije na konkretnem projektu. 

Pravne podlage: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91: l.člen, 2.člen, 3.člen, 
6.člen, 7.člen), Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,št.59/ 
96: 16. člen, 39.-44.člen,47.-54.člen,55.-76.člen,77.-98.člen,118. 
člen), Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
(Uradni list RS, št. 71/94: 7. člen). 

Izračuni in ocene temeljijo na v predstavitvenem elaboratu 
predvidenih delih za leto 1998. 

Upravičenci: 
Občine Črnomelj, Metlika in Semič. 

Način pridobitve sredstev: 
Program in opredelitve iz pisma o nameri. 

2470 Regionalni razvojni projekti podeželja 

Višina sredstev: 80.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Zaradi primerljivosti z EU je nujno potrebno projekte CRPOV, ki 
se izvajajo na ožjih območjih, povezati v širše razvojne projekte. 
Regionalni projekti pomenijo nadgradnjo in povezavo manjših 
projektov CRPOV, ki so izdelani za manjše prostorske celote, v 
prostorsko in vsebinsko širši projekt, ki ima skupno razvojno 
tematiko, možnost skupnega nastopanja in reševanja problemov, 
itd. V Sloveniji že poteka nekaj tako zasnovanih projektov: Po 
poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine, projekti s področja 
oblikovanja blagovnih znamk (Goričko, Bela Krajina), projekti s 
področja oblikovanja prostora za posamezne arhiekturne regije. 

S sistematično uvedbo regionalnih projektov v Sloveniji bi se preko 
njih vzpostavil sistem vodenja, koordinacije in medministrskega 
sodelovanja. 
S predvidenimi sredstvi proračuna za leto 1998 bi tako lahko 
začeli z najmanj desetimi regionalnimi projekti. 

Način pridobitve sredstev: 
Po programu Vlade RS. 

2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. členom zakona 
o kmetijskih zemljiščih, v smislu zaokroževanja kmečkih 
gospodarstev 

Višina sredstev: 5.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Naloga Sklada je tudi izboljševanje posestne strukture kmetijskih 
zemljišč in zaokroževanje posesti tako v lasti RS kot tudi v lasti 
zasebnikov. Iz programa razvoja gozdarstva sledi tudi dolžnost 
povečevanja površin gozdov v lasti države. Te naloge Sklad lahko 
opravlja le preko prometa z zemljišči (npr.: z usmerjenimi odkupi 
na območjih, kjer je pričakovati infrastrukturne posege ter s prodajo 
kmetijam, ko bodo ti posegi izvedeni). 

Zakon o kmetijskih zemljiščih /Ur. list RS, 59/96/ v 16. členu določa, 
da se sredstva, ki so v proračun RS vplačana kot odškodnina 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, uporabijo 
tudi za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih izvaja Sklad. 
Za uspešno izvajanje prestrukturiranja kmetijske posesti Sklad 
potrebuje okoli 1.500 mio SIT letno. 

S sredstvi proračuna in s svojimi sredstvi naj bi Sklad postopoma 
usposabljali za aktivnejšo vlogo pri prometu s kmetijskimi zemljišči 
s ciljem učinkovitejšega zaokroževanja in povečevanja kmetij 
oz. njihovih zemljišč v obdelavi (zakup). To pomeni začetek 
aktivnejšega spreminjanja posestne strukture, kar je v EU že 
uveljavljen ukrep. 

Pravne podlage: 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 

Upravičenci: 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva Sklad uveljavlja na podlagi pogodbe med MKGP in 
Skladom ter na podlagi sklenjenih pogodb s prodajalci zemljišč. 

1422 Morsko ribištvo in marikultura 

Višina sredstev: 10.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Podpora je namenjena razvoju marikulture v slovenskem morju. 
Podpora vključuje: 
- sofinanciranje investicjskih programov - platform za vzrejo 

morskih rib in školjk. 
- sofinanciranje programov preusmeritve dejavnosti morskih 

ribičev. 

Višina odobrenih sredstev bo znašala v povprečju 20% 
predračunske vrednosti investicij. 

Upravičenci: 
Upravičenci do sredstev so morski ribiči. 

i 
Način pridobitve sredstev: 
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa in pogodb. 
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1449 Sladkovodno ribogojstvo 

Višina sredstev: 12.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Podpora je namenjena izgradnji novih kapacitet za proizvodnjo 
sladkovodnih rib. 
Slovenija je imela na tem področju nizko proizvodnjo in potrošnjo, 
pogoje za to dejavnost pa ugodne, zato tudi v letu 1998 nadaljujemo 
s tem programom. 

Višina sredstev za leto 1998 bo znašala v povprečju 20% 
predračunske vrednosti investicij. 

Pravne podlage: 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 

Upravičenci: 
Upravičenci so investitorji. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa in pogodb. 

6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih 
centrov v kmetijstvu 

Višina sredstev: 100.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
- podpora usposobitvam šolskih posestev in obratov srednjih 

kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole, 
- financiranje investicijskega programa prehoda na brezvirusni 

sadilni material v hmeljarstvu v okviru IHP Žalec, 
- usposobitev kmetijsko poskusnega centra za področje 

izobraževanja, raziskovanja, usposabljanja in svetovanja ter 
izvajanja strokovnih nalog v kmetijstvu (KPC Jable, UKRIC 
Pohorski dvor) 

- usposobitev pogojev na javnem raziskovalnem zavodu - 
Kmetijski inštitut Slovenije 

- usposobitev centrov za izvajanje izobraževanja, raziskovanja 
in strokovnih nalog s področja živinoreje ( Logatec, Vremščica) 

•' Stilni* • 
Pravne podlage: 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. SRS, št. 5/91) 
- Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.i.RS, št.8/91) 
- Nacionalnim raziskovalnim programom (Ur.l. RS, št. 8/95) 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. 

RS, št. 12/96) 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 
Kmetijske srednje šole, kmetijske visoke šole, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo, Kmetijski inštitut, kmetijski poskusni 
centri 

Način pridobitve sredstev: 
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programa usposobitve 
javnih zavodov in ustanov, za izvajanje za kmetijstvo pomembnih 
programov, ki jih potrdi ministrstvo. 
Višina sredstev in medsebojne obveznosti se opredelijo v pogodbi 
med ministrstvom in upravičencem. 

6562 Obramba pred točo - oprema 

Višina sredstev: 12.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Nakup talnih generatorjev v poizkusne namene in opreme 

Pravne podlage: 
Zakon o sistemu obrambe pred točo, Uradni list RS št. 33/79 in 
Sklep Vlade RS 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis 

Upravičenci: 
Izbrani izvajalec 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis in pogodba z izvajalcem 

2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v 
kmetijstvu - oprema 

Višina sredstev: 28.000.000,00 SIT 
Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena za izvajanje napovedovanja oziroma 
prognoze pojava škodljivih organizmov v kmetijstvu na podlagi 
ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov, ter določanja 
optimalnih rokov za zatiranje škodljivih organizmov. Namen nalog 
je v povečanju ekonomičnosti ter racionalnosti rabe fitofarma- 
cevtskih sredstev in s tem zmanjšanje obremenjevanja okolja. 
Sedanja oprema za izvajanje tovrstnih nalog je zastarela, 
pomankljiva in neustrezna, kar otežuje izvajanje navedenih nalog, 
ki se opravljajo v okviru javnih zavodov. 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/ 

94); 

Upravičenci: 
Javni zavodi 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis 

4181 Javni zavod Lipica - investicijsko vzdrževanje in oprema 

Višina sredstev: 60.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Vzdrževanje gospodarskih objektov in opreme Javnega zavoda 
Lipica v skladu z zakonom in programov. 

Pravne podlage: 
- zakon o Kobilami Lipica (Ur. I. RS, št. 29/96) 
- zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in 

ponudbo hrane (Ur. I. RS, št. 5/91) 

Upravičenec: 
Javni zavod Kobilarna Lipica. 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo po programu na podlagi uredbe o uvedbi 
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
proizvodnje hrane. 

7714 Manjše investicije 

Višina sredstev za ministrstvo in organe v sestavi: 
2.910.000,00 SIT 
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Namen ukrepa: 
Nakup opreme in drobnega Inventarja v skladu z navodili Vlade 
RS 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis 

Upravičenci: 
Izbrani ponudniki 

2312 VETERINARSKA UPRAVA RS 

1) DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM 
ZAVODOM 

2562 Veterinarski inštitut Slovenije 
in 
2563 Veterinarski zavod Slovenije 

Višina sredstev: 
za 2562: 464.200.000,00 SIT 
(plače 237.746.267,00 SIT materialni stroški 226.453.733,00 SIT) 
za 2563: 1.400.000.000,00 SIT 
(plače 1.150.000.000,00 SIT, mat. stroški 250.000.000,00 SIT) 

Namen ukrepa: 
Sredstva so namenjena za podrivanje plač in materialnih stroškov 
za izvedbo nalog, določenih v Zakonu o veterinarstvu (Ur.l.RS, 
št.: 82/94, 21/95 in 16/96), ki jih na sekundarni ravni izvaja 
Veterinarski zavod Slovenije, na terciarni ravni pa Veterinarski 
inštitut Slovenije. 

Naloge Veterinarskega zavoda so opredeljene v 66. Členu Zakona 
o veterinarstvu in obsegajo veterinarsko-sanitarne preglede v 
klavnicah ter pred izvozom pošiljk, zbiranje in odvažanje kadavrov, 
evidence in spremljanje epizootiološkega položaja v državi itd. 

Veterinarski inštitut je odgovoren predvsem za izvajanje 
najzahtevnejših diagnostičnih preiskav živalskih kužnih bolezni 
in uvajanje novih laboratorijskih metod diagnostike živalskih kužnih 
bolezni, za analizo ostankov onesnaževalcev okolja in 
veterinarsko medicinskih preparatov v živilih živalskega izvora, 
za preiskave zdravil, surovin in krmil. Poleg tega sodeluje tudi pri 
izdelavi sistema intra in inter laboratorijske kontrole ter izvaja 
nadzor imunosti in nadzor zdravil. 

i 
Pravna podlaga: 
Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 02/94, 21/95 in 16/96) 

Upravičenci: 
- Veterinarski inštitut Slovenije 
- Veterinarski zavod Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodba z izvajalci 

2) PLAČILA STORITEV 

6685 Predpisano In preventivno zdravstveno varstvo živali 
ter ukrepi v veterini 

Višina sredstev: 870.300.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Tudi v letu 1998 bo na podlagi 58.člena Zakona o veterinarstvu 

(Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izdalo odredbo, na podlagi katere se 
izvajajo preventivni ukrepi za odkrivanje in preprečevanje živalkih 
kužnih bolezni. Z omenjeno odredbo Slovenija zagtavlja 
transparentnost svojega zdravstvenega stanja in na njeni podlagi 
izdaja mednarodna potrdila za nemoteno mednarodno trgovino 
na področju živali, živil in surovin ter odpadkov živalskega izvora. 
Prav tako z njo izpolnjuje obveznosti do določenih mednarodnih 
ustanov, kot je Mednarodni urad za kužne bolezni v Parizu, 
kateremu mora mesečno poročati o gibanju kužnih bolezni v 
Sloveniji. 

Z omenjeno uredbo pa se omogoča tudi zgodnje odkrivanje 
posebno nevarnih kužnih bolezni. Zatiranje kužnih bolezni zahteva 
vzorčenje, diagnostične preiskave, morebitne vakcinacije in 
posebne ukrepe veterinarske službe v skladu z Zakonom o 
veterinarstvu. Postavka je povečana za omenjene morebitne 
stroške. 

Pravne podlage: 
58.člen Zakona o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/ 
96), 
Odredba o izvajanju preventivnih in diagnostičnih ukrepov v letu 
1997 (Ur.l.RS, št. 16/97) 

Upravičenci: 
Dejavnost izvajajo zasebni veterinarji na podlagi sklenjenih 
koncesij oz. pogodb z MKGP, izbrani na javnem razpisu. 

Način pridobitve sredstev: 
Sklenjene pogodbe z zasebnimi veterinarji in dodeljene koncesije 

7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Višina sredstev: 5.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Veterinarska inšpekcija ima poleg z Zakonom o veterinarstvu 
(Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) določenih pristojnosti in 
dolžnosti, v 125.členu določeno tudi, da mora jemati vzorce živil, 
surovin, dodatkov in odpadkov, krme, vode, sredstev za varstvo 
živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, da se ugotovi, 
ali ustrezajo predpisom o zdravstveni ustreznosti. V ta namen 
morajo biti zagotovljena sredstva tako za pribor (kompleti za 
jemanje vzorcev), ki ga potrebuje inšpektor, kot tudi za 
laboratorijske preiskave. 

Pravne podlage: 
125.člen Zakona o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/ 
96) 

Upravičenci: 
Veterinarski inšpektorji ter diagnostični laboratoriji 

Način pridobitve sredstev: 
Z odločbo odrejene preiskave 

2473 Vakcinaclja lisic 
l 

Višina sredstev: 70.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
V Sloveniji se že od leta 1990 opravlja vakcinaclja lisic proti 
neozdravljivi bolezni - steklini, s cijem zmanjševanja stekline pri 
divjih živalih in s tem posredno zmanjševanjem nevarnosti prenosa 
bolezni posredno preko domačih živali na ljudi. Vakcinacija lisic se 
opravlja koordinirano med posameznimi državami v centralni 
Evropi, pod okriljem organizacije WHO. EU je v svoji zakonodaji 
sicer predvidela pomoč za države, ki izvajajo to integralno zaščito, 
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a se sredstva nakazujejo z veliko zamudo. 

Pravne podlage: 
58.člen Zakona o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/ 
96) 

Količinski kazalci: 
600.000 vab (47.000.000,00 SIT), letalsko polaganje vab 
(14.000.000,00 SIT) in osnovna diagnostika (7.000.000,00 SIT). 

Upravičenci: 
Izvajalci izbrani na javnem razpisu 

Način pridobitve sredstev: 
Javni razpis 

3) INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

4114 Investicije - karantena za živali 

Višina sredstev: 100.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva se bodo porabila za ureditev karantenskih pogojev za 
uvožene živali. Za zagotovitev opravljanja dejavnosti v skladu z 
zakonom o veterini in zaradi zahtev EU so predvidene investicije 
nujno potrebne. 

Pravne podlage: 
- Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) 
Upravičenci: 
Veterinarska uprava RS 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodba z ponudnikom, izbranem na javnem razpisu 

2564 Investicije - Veterinarski zavod Slovenije 

Višina sredstev: 260.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za objekt za zbiranje 
kadavrov in obdukcijo živali v območni enoti v Murski Soboti, kjer 
niso zagotovljeni osnovni higiensko tehnični pogoji za delo patologa 
in za nakup opreme za laboratorije v posamenih območnih enotah. 
Za zagotovitev opravljanja dejavnosti v skladu z Zakon o 
veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in zaradi zahtev 
EU so predvidene investicije nujno potrebne. 

Pravne podlage: 
Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) 

I 
Upravičenci: 
Veterinarski zavod Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodba s ponudnikom, izbranim na javnem razpisu. 

2313 UPRAVA RS ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA 

1) DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM 
ZAVODOM 

2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba 

Višina sredstev: 1.672.000.000,00 SIT 
(od tega plače 1.003.000.000,00 SIT in materialni stroški 
669.000.000,00 SIT) 

Namen ukrepa: 
Financiranje kmetijsko svetovalne službe 

Pravne podlage: 
- zakon o kmetijskih zemljiščih 

Količinski kazalci: 
Količniki zaposlenih v kmetijsko svetovalni službi in materialni 
stroški službe 

Upravičenci: 
Oddelki za kmetijsko svetovanje pri območnih kmetijskih zavodih 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodbe o izvajanju letnih programov dela oddelkov za kmetijsko 
svetovanje, potrjen na MKGP, pogodbe in aneksi k pogodbam 

2) PLAČILA STORITEV 

7718 Pospeševalne naloge 

Višina sredstev: 42.580.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Prenos znanja iz raziskav v prakso in organizacija prireditev 

Upravičenci: 
Oddelki za kmetijsko svetovanje 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodbe na podlagi programa dela oddelkov za kmetijsko 
svetovanje 

3) INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

2566 Usposobitev objektov in nakup opreme za kmetijsko 
svetovalno službo 

Višina srodstev: 82.500.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Nakup, adaptacija prostorov in nabava opreme za kmetijsko 
svetovalno službo 

i; 
i 
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Pravne podlage: 
Pogodbe o nakupu in adaptaciji objektov 

Upravičenci: 
Oddelki za kmetijsko svetovanje 

Način pridobitve sredstev: 
Pogodbe z dobavitelji in izvajalci, izbranimi na javnem razpisu 

2314 INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO, LOV IN RIBOLOV 

1) PLAČILA STORITEV 

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Višina sredstev: 9.100.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Postavka je namenjena plačevanju analiznih izvidov in izvedenških 
mnenj za povzorčeno blago v prometu. Za učinkovito delo 
inšpekcije je ta postavka nujno potrebna. V glavnem se opravljajo 
analize kakovosti živalske krme, mineralnih gnojil in vina ter 
zdravstveno stanje in prisotnost reziduov na rastlinah v prometu 
(notranjost države in mednarodni promet). Če želi Slovenija jedilni 
krompir izvažati v države članice EU, mora med drugim zagotoviti 
zdravstveni nadzor uvoza krompirja. To je določeno v uradnem 
listu EU (OJEC No.L 1/5 z dne 3.1.1997). Za te analize se je pri 
nas usposobil Inštitut za biologijo. Sumljive vzorce pošiljamo na 
testiranje tudi v tujino. 

Pravna podlaga: 
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) 
- zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list SRS, št. 24/73, 29/86) 
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.82/94) 
- zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86) 
- zakon o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73, 

29/86) 
- zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list 

SRS, št. 16/74, 29/86, v nadaljevanju zakon o vinu) 
- pravilnik o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, 

št29/79) 
- pravilnik o kakovosti krme (Uradni list SFRJ, št. 77/88 In 54/90), 

Izdan na podlagi zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 
37/88) 

Količinski kazalci: 
Količina teh analiz se spreminja z ozirom na sezono (največ 
kontrol je jeseni in spomladi ob času setve In obnove sadovnjakov 
in vinogradov). Cena analiz je od 10.000 SIT (vino) do 100.000 
SIT (vitamini, rezidui). Če se pri uvozu ugotovijo sumljivo blago, 
smo prisiljeni povečati število vzorcev. 

Upravičenci: 
Pooblaščeni laboratoriji na fakultetah, zavodih in inštitutih 

Način pridobitve sredstev: 
Plačilo računa izstavljenega na podlagi opravljene analize in 
strokovnega mnenja. 

6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb In odškodnine 

Višina sredstev: 20.000.000,00 SIT 

Namen ukrepa: 
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvaja 
na podlagi proračunske postavke 6675 izvršbe inšpekcijskih 
odločb po drugi osebi (285 člen ZUP) in odškodnine za uničene 
rastline po zakonu o zdravstvenem varstvo rastlin. Načrtovanje 
izvršb je zelo nepredvidljivo. Običajno se dogodi, da stranka pred 
samo izvršitvijo po tretji osebi sama opravi naloženo delo. V letu 
1997 je že v postopku nekaj odločb, ki bodo lahko imele za 
posledico izvršbo po drugi osebi v letu 1998 (I območje kmetijskih 
zemljišč). Pri plačevanju odškodnin za uničene rastline okužene 
s karantenskimi boleznimi gre za dolgotrajen postopek. Inšpekcija 
okužene rastline uniči in odredi druge ukrepe. Postopek pa se 
zavleče zaradi natančnega ugotavljenja ali se je oškodovanec 
držal zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in ali mu odškodnina 
pripada. Ukrepanje inšpekcije ob pojavu karantenskih rastlinskih 
bolezni je zahteva pri prilagajanju Slovenije EU. 

Pravna podlaga: 
- zakon o upravnem postopku (Uradni list SFRJ, 47/86, 285 člen) 
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) 
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.82/94) 
- zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78, 29/86) 

V postopku sta dve odločbi za vzpostavitev v prvotno stanje na 
prvem območju kmetijskih zemljišč. Predračunska vrednost ene 
je 7.200.000 in druge 11.000.000 SIT. Prav tako je pričetih nekaj 
postopkov, v katerih še ni jasno ali bo prišlo do izvršbe po drugi 
osebi. Prav tako so v postopku uničenja nasadov koščičarjev 
zaradi okužbe s karantensko boleznijo šarka. 

Upravičenci: 
Izvajalci del po drugi osebi in oškodovanci pri uničenju 
sadovnjakov 
Način pridobitve sredstev: 
Pravnomočna inšpekcijska odločba 

2618 Certifikati, informatika obrazci in registri 

Višina sredstev: 3.000.000,00.SIT 

Namen ukrepa: 
Fitosanitarna inšpekcija pri izvozu blaga rastlinskega izvora izdaja 
mednarodno priznane certifikate o zdravstvenem stanju pošiljke. 
Certifikati morajo biti tiskani z zaporedno številko (številka ne 
sme biti naknadno vpisana) in sledljivi. To pomeni, da smo za 
vsak izdan certifikat dolžni voditi register o blagu, ki ga spremlja. 
Ob vstopu v EU bo to vlogo prevzelo fltosanitarno spričevalo, ki 
spremlja blago rastlinskega izvora znotraj držav članic EU. 
Fitosanitarni inšpektorji in eksperti, ki prihajajo iz EU postopke 
izdajanja certifikatov natančno pregledujejo. Onemogočeno mora 
biti ponarejanje in zloraba porekla blaga in zdravstvenega stanja. 

Upravičenci: 
Dobavitelji certifikatov, izvajalci registrov 

Način pridobitve sredstev: 
Račun na podlagi izdobavljenega materijala, oziroma opravljenih 

storitev. 
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24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN 

ZVEZE 

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE - organ 

2 MATERIALNI STROŠKI 

Zakonska osnove pri planiranju vseh postavk (3345, 3669, 5498 
in nove postavke 1568) v okviru ekonomske skupine materialnih 
stroškov so: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 

list RS št. 71/94); 
- Pisni sporazum o nastopu dela direktorja TER projekta, 

sklenjenega med Ministrstvom za promet in zveze in g. Živec 
Borisom z dne 2.8.1996; 

- Sklep Vlade RS št. 340-03/94-9/2-8 z dne 25.7.1996, kateri 
nalaga izpolnjevati vse obveznosti do g. Živca kot pomočnika 
direktorja do 31.12.1996 in direktorjaTER projekta v mandatnem 
obdobju od 1.1.1997 do 31.1,2.1998 skladno z dopisom 
Izvršnega sekretarja Ekonomske komisije Združenih narodov 
za Evropo. 

3345-403 Materialni stroški 167.000.000 SIT 
V letu 1998 je treba zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja in uporabe avtomobilov, PTT stroškov, elektrike, 
komunalnih storitev, pisarniškega materiala, dnevnic in ostalih 
potnih stroškov v RS, izplačil po pogodbah, avtorskih honorarjev, 
inšpekcijskih del In popravil, naročnin za časopise, bencina, tiska 
vizitk, gostinskih uslug, dela študentov. Povečan obseg poslovanja 
oziroma nalog ministrstva bo zahteval nove zaposlitve na 
posameznih področjih prometa in zvez. Posledica tega so višji 
stroški komuniciranja in sodelovanja z organizacijami doma in v 
tujini, hkrati pa novi delavci povzročajo dodatne stroške, kot so 
pisarniški material, ločeno življenje in izobraževanje, plačila 
kotizacij za seminarje. Povečanje stroškov na tej postavki je tudi 
poseldica selitve v nove poslovne prostore na Langusovi ulici 
(objava oglasov v časopisih v zvezi s spremembami naslova, 
delo študentov pri preselitvi, selitev pisarniške opreme, varovanje 
- Varnost Bežigrad, montaža dodatnih telefonskih aparatov in linij, 
večja skupna površina s poslovnimi prostori, večji stroški 
vzdrževanja in vsi ostali stroški). 

Specifikacija materialnih stroškov: 
(v 000 SIT) 

številka konta Znesek 
400 Material " ~ " 15.000 
4000 Pisarniški material 11.000 
4007 Časopisi, strokovna literatura 4.000 
401 Porabljena energija 5.000 
402 Proizvodne storitve drugih 35.000 
4022 PTT storitve in poštnina 27-000 
4023 Komunalne storitve 5.000 
4024 Druge proizvodne storitve 3.000 
403 Neproizvodne storitve drugih 48.000 
4033 Pogodbe o delu 12.000 
4034 Avtorski honorarji 3.000 
4035 Najemnine in zakupnine, garažnine 33.000 
405 Reprezentančni izdatki 12.000 
408 Drugi materialni odhodki 5.000 
4083 Izdatki za sprotne potrebe strokovnega 
izobraževanja 5.000 
410 Plačila za bančne storitve 300 
411 Plačila za storitve v plačilnem prometu 1.500 
413 Zavarovalne premije 700 
414 Dnevnice za službena potovanja 3.000 
415 Dnevnice za službena potovanja v tujino 6.000 
418 Drugi odhodki 35.500 
SKUPAJ 167.000 

3669-409 Drugi odhodki za delo na drugih 
področjih 60.500.000 SIT 
Ministrstvo za promet in zveze je po zakonu pristojno za 
opravljanje zadev, ki se nanašajo na mednarodne odnose v 
prometu. S te postavke se bodo v letu 1998 črpala sredstva za 
konference na najvišji ravni in druge mednarodne aktivnosti, ki 
vključujejo stroške prevajanja in dodatnega izobraževanja 
delavcev v tujini in nabavo tuje strokovne literature, stroški tuje 
banke v obliki provizije, letalske vozovnice, rezervacije hotelov v 
tujini, stroški službene kartice Eurocard. S sredstvi na teji postavki 
Ministrstvo za promet in zveze zagotavlja tudi kritje stroškov v 
zvezi z delitvijo mednarodnih dovolilnic, ki bodo v letu 1997 
povečani iz razloga, ker je število avtoprevoznikov iz meseca v 
mesec večje in je obseg dela na tem področju močno povečan. 
Hkrati bodo iz te postavke namenjena sredstva še za 
sofinanciranje konferenca s&verno jadranskih pristanišč v višini 
1.500.000 SIT in sofinanciranje mednarodne konference 
pomorskih agencij v skupni višini 3.000.000 SIT. Spomladi 1998 
bo v Portorožu organizirana konferenca na temo "Sodelovanje 
med severno jadranskimi prostanišči (Trst-Koper-Rijeka)". 
Konferenco podpira misija R Slovenije pri EU v Bruslju. Pomen 
konference je osvetlitev možnosti nadaljnega intenziviranja 
gospodarskega sodelovanja v srednji Evropi s posebnim 
poudarkom na prometni legi Slovenije in na prepotrebnim 
sodelovanjem vseh treh pristanišč. Na konferenci bo mogoče 
vzpostaviti nove kontakte in identificirati konkretne projekte, ki 
naj bi jih v bodoče podprle tudi evropske in mednarodne finančna 
institucije. Na zadnjem zasedanju Zveze pomorskih agentov v 
Napoliju je bil sprejet sklep, da se letna skupščina FONAZBA 
organizira v Portorožu predvidoma v mesecu septembru. Na 
skupščini se bo razpravljalo o pomorskem transportu in 
agencijskih poslih. 

1568-409 Financiranje direktorja 
TER projekta 17.000.000 SIT 
Na osnovi sklepa Vlade RS št. 340-03/94-9/2-8 z dne 17.11.1994 
je Ministrstvo za promet in zveze izvedlo kandidacijski postopek 
za g. Živec Borisa. V Ženevi je bil 20.10.1995 izvoljen za direktorja 
TER projekta. Vlada RS je s sklepom št. 340-03/94-9/2-8 z dne 
25. 7. 1996 obvezala izpolnjevati vse obveznosti do g. Živca kot 
pomočnika direktorja TER projekta do 31. 12. 1996 in direktorja 
TER projekta v mandatnem obdobju od 1.1.1997 do 31.12.1998, 
kakor tudi v času morebitnega podaljšanja mandata, skladno z 
dopisom Izvršnega sekr etarja Ekonomske komisije Združenih 
narodov za Evropo, sporazum o skladu financiranja TER projekta 
in pisnim sporazumom med Ministrstvom za promet in zveze in g. 
Živcem. Za realizacijo sporazuma med Ministrstvom za promet 
in zveze in g. Živcem je bilopooblaščeno Ministrstvo za promet in 
zveze, ki ima v ta namen na postavki 3669 Drugi odhodki za delo 
na drugih področjih proračuna Republike Slovenije letno na 
razpolago potrebna sredstva za njegovo namestitev, plačo ter 
druge materialne stroške. Glede na to, da se iz postavke krijejo 
tudi stroški delitve mednarodnih dovolilnic, ki se zaradi vedno 
večjega števila prevoznikov in obsega dela na tem področju 
povečujejo, prihaja do pomanjkanja sredstev na teji postavki za 
kritje stroškov direktorja TER projekta. S sredstvi na teji postavki 
Ministrstvo za promet in zveze zagotavlja kritje stroškov 
namestitve, plače in drugih materialnih stroškov g. Živca, 
povezanih z njegovim imenovanjem za direktorja TER projekta. 

5498-409 Strokovno razvojne naloge 290.000.000 SIT 
Sredstva so namenjena za pripravo študij, analiz in strokovno 
razvojnih podlag za pripravo nacionalnih programov na nekaterih 
področjih prometa in zvez ter za strokovno izpopolnjevanje 
delavcev doma in v tujini: 

- področje cest: 
- študija o sedanjem in potrebnem monitoringu prometne varnosti, 

določene z elementi cestogradnje 
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- priprava podzakonskih aktov k ZOJC 
- obdelava meteoroloških podatkov za potrebe vzdrževanja cest 

- področje železnic in železniškega prometa: 
- dopolnitev Nacionalnega programa razvoja železniške 

infratsrukture 
- izdelava podzakonskih aktov 
- analiza in spremljanje notranjih in mednarodnih blagovnih tokov 

v železniškem prometu 
- priprava slovenskih železniških standardov 
- študija upravičenosti posodobitve železniškega omrežja po 

Nacionalnem programu razvoja železniške intrastrukture. 

- področje zračnega prometa: 
- priprava strokovnih podlag za podzakonske predpise in priprava 

vladnega predloga Zakona o zračni plovbi v RS, podzakonskih 
aktov ter prevodi regulative EU (JAR in aneksi ICAO) 

- priprava strokovnih podlag za navodila, ki jih izda minister, 
pristojen za promet in zveze 

- Nacionalni program razvoja vodenja in kontrole zračnega 
prometa 

- Študija upravičenosti selitve centra za vodenja in kontrolo 
zračnega prometa 

- Študija o organizacijski in tehnični izvedbi iskanja in reševanja v 
primeru letalske nesreče, ustanovitev in organizacija stalne 
komisije za varnost zračne plovbe 

- področje pomorskega prometa: 
- strokovno razvojne naloge v zvezi s harmonizacijo slovenske 

pomorske zakonodaje za EU 
- strokovno razvojna naloga za izdelavo temeljnih izhodišč za 

uspostavitev elektronske izmenjave podatkov med pristanišči 
- strokovno razvojne naloge v zvezi s sprejemom in implemen- 

tacijo nekaterih konvencij IMO 

- sektor za prometno politiko in mednarodne odnose: 
- letno poročilo o rezultatih prometne politike 
- študija o možnem sistemu nadzora učinkovitosti ukrepov 

prometne politike vzpostavitev sistema nadzora 
- študija o možnih koridorjih za težji tovorni promet - z mejnimi 

prehodi 
- študija o vzpostavitvi linij spremljanega kombiniranega prometa 

za potrebe tranzita preko Slovenije in analiza ekonomske 
upravičenosti 

- študija o možnem sistemu nadzora učinkovitosti ukrepov 
prometne politike in vzpostavitev sistema nadzora 

- vzpostavitev optimalnega javnega avtobusnega prometa v RS 
- implementacija prometne politike -1. faza 
- priprava novega sistema kontrole in spremljanja izdaje dovolilnic 
- raziskava javnega mnenja v okviru zbiranja odzivov na predlagan 

teks Resolucije o prometni politiki 
- študija o voznem parku RS za vse modeme prometa, njihove 

kapacitete, poraba energije, vpliva na okolje, zmožnosti, 
zasedenost... 

- študija o blagovnih tokovih v cestnem prometu, znotraj Slovenije 
in v povezavi članice in nečlanice Evropske Unije, s posebnim 
oziram na izkoriščenost optimalnih poti oz. raziskava o strukturi 
tranzita ozemlja drugih držav in tranzitiranje našega ozemlja s 
strani drugih držav 

- študija izkoriščenosti kolesarskih in peš poti upoštevajoč 
hendikepirane osebe 

- raziskave javnega mnenja 
- študija o prekomernih osnih obremenitvah in škodljivih vplivih 

na infrastrukturo 
- študija o uporabi prevoznih sredstev (modal split) glede na 

razdaljo v potniškem prometu 
- študija o pretočnosti mejnih prehodov na Madžarskem 

- implementacija študije "Vzpostavitev optimalnega javnega 
avtobusnega prometa v RS" 

- implementacija prometne politike 

- področje telekomunikacij: 
- izdelava nacionalnega programa razvoja telekomunikacij 
- priprava predpisov s področja telekomunikacij 
- izdelava predpisane tehnične dokumentacije za difuzijske 

radijske postaje 
- prostorski plan 
- študije, svetovalne storitve in revizije 

1569 Članstvo v mednarodnih 
organizacijah 153.000.000 SIT 
Plačevanje članstva v mednarodnih organizacijah v letu 1997 je 
obveznost Ministrstva za zunanje zadeve, za leto 1998 pa smo 
plačilo članarin predvidoma vključili v okvir Ministrstva za promet 
in zveze: CEMT, OTIF, TER, IMO, Pariški Memorandum, ICAO, 
ECAC, JAA, EUROCONTROL, ITU, UPU, CEPT (ERO), 
CEPT(ETO),EUTELSAT in TEM. 

2899 Manjše investicije 2.580.000 SIT 
Glede na število zaposlenih v letu 1998 In glede na v navodilih 
določeno zgornjo vrednostno mejo te postavke, predvidevamo 
sredstva za manjše investicije v letu 1998 v višini 2.580.000SIT. 

DIREKCIJA RS ZA ŽELEZNICE 

Direkcija RS za železnice, kot je opredeljena v predlogu zakona 
o železniškem prometu, bo opravljala strokovno tehnične in 
nekatere upravne naloge na podorčjih graditve, modernizacije, 
vzdrževanja in uporabe javne železniške infrastrukture ter 
izvajanja javnih gospodarskih služb s področja železniškega 
prometa. Direkcija Rs za železnice bo organ v sestavi ministrstva. 

Naloge iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje gospodarskih javnih služb s 

podorčja železniškega prometa; 
- izvajanje financiranja javnih gospodarskih služb; 
- kontrola porabe sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje 

javnih gospodarskih služb; 
- izvajanje postopkov za pristop na javno železniško infrastruk- 

turo; 
- priprava strokovnih podlag za obračun uporabnine javne 

železniške infrastrukture in njeno obračunavanje; 
- izvajanje postopkov za oddajanje del in postopkov za izbiro 

koncesionarja, če je tak način izbire izvajalca določen z zakonom 
ali s predpisom pristojnega organa; 

- nadzor nad usklajevanjem voznih redov in njihovo potrjevanje; 
- vodenje evidenc in drugih podatkov o javni železniški 

infrastrukturi; i 
- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih s predpisi, ki urejajo 

varnost železniškega prometa; 
- priprava izhodišč in sodelovanje pri izdelavi tehničnih predpisov 

o projektiranju, graditvi in vzdrževanju železniške infrastrukture; 
- priprava zakonskih in podzakonskih aktov; 
- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in 

razvojnih nalog; 
- izdelava strokovnih podlag za odvijanje prometa in izvajanje 

železniških prometnih storitev na javni železniški infrastrukturi; 
- izdelava strokovnih podlag za plane graditev, modernizacije, 

vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture; 
- izdelava izhodišč za pogovore o mednarodnem sodelovanju; 
- druge naloge. 
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2 MATERIALNI STROŠKI 

nova postavka "4154 Materialni stroški" 100.000 SIT 
V letu 1998 bo potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov 
rednega poslovanja Direkcije RS za železnice, katere ustanovitev 
predvideva predlog zakona o železnici. V ta namen je rezerviranih 
100.000 SIT za pokrivanje običajnih rednih materialnih stroškov: 
nabava pisarniškega materiala, plačilo električne energije, 
komunalnih storitev, PTT stroškov, dnevnic, potnih stroškov in 
drugo. 

nova postavka "4155 Strokovno razvojne 
naloge" 50.000 SIT 
Sredstva bodo namenjena za pripravo študij, analiz in strokovno 
razvojnih podlag na področju železnic. 

6 PLAČILA STORITEV 

1673 Sprotno vzdrževanje SVTK naprav 1.353.251.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 

pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998, bo določen letni pro- 
gram vzdrževanja SV in TK naprav in mesečna dinamika porabe 
sredstev. 

Obseg in vrsta del pri sprotnem vzdrževanju SV in TK naprav sta 
določena v pravilnikih (Pravilniki 400, 425, 426, 427 in 470) in 
spremljajočih navodilih in normativih, neizvršitev načrtovanega 
obsega dela ogroža varen in urejen železniški promet. Sprotno 
vzdrževanje SV in TK naprav se opravlja v krajših časovnih 
presledkih in obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, 
popravljanje manjših poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih 
delov na signalno varnostnih (SV) in telekomunikacijskih (TK) 
napravah, s čimer se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje 
železniške infrastrukture. Predvidena sredstva bodo zagotovila 
sprotno vzdrževanje za naslednje vrste vzdrževalnih del, za kar 
je predvideno navedeno število ur vzdrževanja: 

Konto Vrsta dela Načrtovane ure za 

33 Sprotno vzdrževanje naprav za ogrevanje kretnic 10.481 

37 Sprotno vzdrževanje telekomunikacijskih naprav 285.78 

38 Sprotno vzdrževanje sienalno varnostnih naprav 431.281 

39 Sprotno vzdrževanje visokih zgradb 2.622 

51 Ostala osnovna dejavnost 5.586 

Skupaj 735.75 

1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže 806.184.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998 bodo določeni letni 
programi vzdrževanja vozne mreže in elektroenergetskih naprav 
in mesečna dinamika porabe sredstev. 

Sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih objektov 
se opravlja v krajših časovnih presledkih in obsega redne preglede, 
odpravljanje nepravilnosti, popravljanje manjših poškodb ter 
zamenjavo manjših sestavnih delov na vozni mreži in 

elektroenergetskih objektih, s čimer se zagotavlja nepretrgano in 
pravilno delovanje železniške infrastrukture, niso pa odpravljene 
slabosti in kritične točke na napravah. 

Obseg in vrsta del pri sprotnem vzdrževanju vozne mreže in 
elektroenergetskih napravah sta določena v pravilnikih (Pravilnika 
212 in 213 in Republiških predpisih za vzdrževanje elektro 
instalacij), neizvajanje del ogroža varnost železniškega prometa. 
Po zakonskih predpisih je potrebno izvajati stalno kontrolo 501 
km vozne mreže in 16 elektronapajalnih postaj ter skrbeti za 
takojšnjo odpravo napak. Predvidena sredstva bodo zagotovila 
sprotno vzdrževanje za naslednje vrste vzdrževalnih del, za kar 
je predvideno navedeno število ur vzdrževanja: 

v 000 SIT 

Kont Vrsta dela Načrtovane ure za 

330 Sprotno vzdrževanje stabilnih naprav za električno vleko 376.952 

332 Sprotno vzdrževanje naprav in napeljav jakega toka 29.100 

333 Sprotno vzdrževanje naprav za ogrevanje kretnic 23 

388 Sprotno vzdrževanje elektroalarmnih naprav (EN P) 3.925 

39 Sprotno vzdrževanje visokih zgradb 2.000 

51 Ostala osnovna dejavnost 13.500 

Skupaj 425.500 
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1675 Sprotno vzdrževanje prog in visokih 
zgradb 3.701.314.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998 bodo določeni letni 
programi vzdrževanja prog in visokih zgradb ter mesečna 
dinamika porabe sredstev. 

Obseg in vrsta del na sprotnem vzdrževanju prog je definirana s 
pravilniki 314 in 315 in Zakonom o varnosti in urejenosti 
železniškega prometa, neizvajanje del ogroža varen in urejen 
železniški promet. Sprotno vzdrževanje prog in visokih zgradb, 
ki spadajo v železniško infrastrukturo, se opravlja v krajših 
časovnih presledkih in obsega redne preglede, odpravljanje 

4209 Upravni stroški 592.581.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. 

V okviru pogodbe, ki ureja medsebojne odnose glede pooblastil 
pri organiziranju in izvajanju vzdrževanja železniške infrastrukture 
in opravljanju del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo, 
Slovenske železnice opravljajo dela, ki so izkazana kot stroški 
upravnih služb, ki se financirajo iz proračuna. Skladno s 25. členom 
Zakona o železnici vodijo Slovenske železnice ločeno 
računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun stroškov 
uprave, ki odpade na infrastrukturno in prometno dejavnost. Od 
skupnih stroškov uprave odpade na del, ki se financira iz 
proračuna 20,2 % stroškov. 

Delež stroškov upravnih služb, ki odpade na infrastrukturo se 
ugotavlja na podlagi Pravilnika o zajemu in obračunu stroškov, in 
sicer po naslednjem postopku: 
- ugotovljeni so načrtovani stroški področja, katerega delavci v 

upravi Slovenskih železnic opravljajo izključno dela za področje 
infrastrukture, 

- ugotovljeni so stroški področij, ki delajo izključno za dejavnost 
prometa, to sta področji prometa in trženja, 

- stroški štabnih služb in ostalih področij (ekonomika, splošne in 
kadrovske zadeve), stroški Upravnega odbora, sindikatov, 
soupravljanja delavcev, bremenijo proračunsko postavko v 
razmerju med stroški plač sekcij infrastrukturne dejavnosti in 
prometne dejavnosti, ki znaša 23%, 

- stroški splošnega stroškovnega mesta, kjer se evidentirajo 
stroški električne energije in tekočih goriv, stroški vzdrževanja 
zgradb, komunalne storitve in drugi manjši stroški, bremenijo 
vsako področje po velikosti prostorov, ki jih zaseda (m2). 

nepravilnosti, popravljanje manjših poškodb ter posamezno 
zamenjavo elementov zgornjega ustroja. Nekoliko večja potreba 
sredstev, namenjenih za sprotno vzdrževanje prog in visokih 
stavb, je izključno posledica povečanja sredstev za vzdrževanje 
visokih zgradb, namenjenih za operativno odvijanje prometa, kot 
tudi za nemoteno funkcioniranje vseh služb železniške 
infrastrukture. Stanje stavb, ki so stare tudi do 150 let in se v 
preteklem obdobju zaradi pomanjkanja sredstev niso zadostno 
vzdrževale je tako, da so sredstva v planiranem obsegu nujno 
potrebna. Omenjene stavbe so namenjene tudi potnikom 
(železniške postaje), zato slabo stanje le-teh potencialno ogroža 
varen pretok potnikov. 

Predvidena sredstva bodo zagotovila sprotno vzdrževanje za 
naslednje vrste vzdrževalnih del, za kar je predvideno navedeno 
število ur vzdrževanja: 

4210 Splošni stroški 522.517.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998 bo določena mesečna 
dinamika financiranja sp ošnih stroškov. 

Skladno s 25. členom Zakona o železnici vodijo Slovenske 
železnice ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen 
obračun splošnih stroškov, ki odpadejo na infrastrukturno in 
prometno dejavnost. Delitev predpisuje Pravilnik o zajemanju in 
obračunu stroškov. Večji stroški, ki bremenijo infrastrukturno 
dejavnost so: bančne storitve (256,3 mio SIT), vzdrževanje 
računalniške opreme (107,0 mio SIT), članarine in financiranje 
projektov mednarodnih organizacij (22,5 mio SIT), nadomestilo 
za uporabo mestnega zemljišča (26,1 mio SIT), stroški 
zdravstvenih storitev (22,5 mio SIT), stroški izobraževanja in 
štipendiranja (29,6 mio SIT) in drugi manjši stroški. 

4211 Zavarovalne premije 296.486.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998, bo določena 
mesečna dinamika financiranja zavarovalnih premij. 

Glede na škodna dogajanja na sredstvih Slovenskih železnic v 
preteklih letih in z oziram na dogovor z Zavarovalnico Triglav o 
višini zavarovalne premije, bo znašala zavarovalna premija za 
sredstva železniške infrastrukture 296,5 mio tolarjev. 

Kon Vrsta dela Načrtovane ure za 

33 Sprotno vzdrževanje pomožnih vozil, naprav in opreme 16.316 

34 Sprotno vzdrževanje spodnjega ustroja Droge s 459.787 

35 Sprotno vzdrževanje zgornjega ustroja proge 1 361.877 

39 Sprotno vzdrževanje visokih zgradb 83.581 

51 Ostala osnovna dejavnost 74.014 

Skupaj 1.995.575 
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4152 Subvencije iz obveznosti iz kreditov 
EIB in EBRD 2.374.803.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici v 3. in 4. členu določa, da je 
država kot lastnik obvezna zagotavljati sredstva za odplačilo 

4153 Obveznosti iz naslova plačila davkov 
in prispevkov 1.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov 
javnega podjetja Slovenskih železnic in Zakon o spremembah 
zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja 
Slovenske železnice. 

Za zagotovitev finančnega ravnotežja in pogojev za normalno 
poslovanje je bil v Operacionalizaciji sanacijskega načrta 
Slovenskih železnic za obdobje 1993-1996 med drugimi sprejet 
tudi ukrep, da država prevzame obveznosti iz naslova odloženih 
prispevkov in davkov iz preteklih let (Zakon o poravnavanju 

5196 Subvencioniranje storitev v 
potniškem prometu 7.589.204.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in pogodba o opravljanju 
voznorednih storitev železniškega potniškega prometa in 
zagotavljanju sredstev za njihovo financiranje, ki bo izdelana po 
sprejetju Zakona o poračunu Republike Slovenije za leto 1998. 

Slovenske železnice bodo v letu 1998 organizirale in opravljale 
železniški potniški promet v obsegu in kakovosti, ki jih bo določil 
vozni red, ki bo izdelan za obdobje 1998/1999. Iz osnutka 
poslovnega načrta Sž za leto 1998 izhaja, da bodo Sž v letu 1998 
prepeljale 13.645 tisoč potnikov in opravile 616 mio potniških 
kilometrov. Glede na število potniških kilometrov v notranjem in 
mednarodnem prometu na magistralnih in stranskih progah in ob 
povprečni zasedenosti vlakov, bo znašala predvidena subvencija 

vseh obveznosti iz kreditov, ki so najeti za vzdrževanje in razvoj 
železniške infrastrukture. V kolikor država obveznosti ne bo 
prevzela se predlaga, da se sredstva zagotovi na novi proračunski 
postavki 1570. 

Obveznosti so naslednje: 

davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenskih železnic (Ur.list 
RS št. 12/93). Država po tem letu obveznosti ni prevzela, sprejet 
je bil le Zakon o spremembah zakona o poravnavanju davkov in 
prispevkov javnega podjetja Slovenskih železnic (Ur.l. RS št. 32/ 
95), v katerem je bil določen nov datum pričetka odplačevanja 
obveznosti, to je 25.7.1997. V proračunu za leto 1997 so 
zagotovljena sredstva za poravnavo prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v višini 335 mio tolarjev, niso pa 
zagotovljena sredstva za prispevek za zaposlovanje In 
zdravstveno zavarovanje. 

Preostale obveznosti za leto 1997 in celotne obveznosti za leto 
1998 so naslednje: 

12,32 SIT za 1 potniški kilometer, kar je za 8 % več kot v letu 
1997. Subvencija v tej višini bo skupaj s prihodki, ki jih bo dejavnost 
ustvarila sama, pokrila stroške potniškega prometa. 

5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem 
tovornem prometu 652.051.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in pogodba o izvajanju 
storitev prevoza kontejnerjev in oprtnih prevozov ter subvencio- 
niranju teh storitev. 

Kombinirani transport se v evropskih državah razvija kot ena 
izmed perspektivnih oblik transporta v prihodnosti. Zanj je 
zainteresirana tudi Slovenija, ki ga s subvencijami vzpodbuja, 
seveda pa bo potrebno za širjenje teh oblik prevoza vložiti sredstva 
v posodobitev terminalov in prekladalnih postaj ter doseči 

v 000 SIT 

Glavnice Obresti Skupaj 

Domači krediti 375.498 121.557 497.055 

Tuji krediti 967.952 909.796 1.877.748 

Skupaj 1.343.450 1.031.353 2.374.803 

v 000 SIT 

Leto 1997 
(1 ECU = 194 
SIT) 

Leto 1998 
(1 ECU = 194 
SIT) 

Skupaj 

prispevek za zaposlovanje 473.614 947.228 1.420.842 

prispevek za ZPIZ - 724.202 724.202 

prispevek za zdravstveno 411.683 823.365 1.235.048 

Skupaj 885.297 2.494.795 3.380.092 
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skrajšanje prevoznih časov, tako da bo kombinirani transport 
postal konkurenčen cestnemu prevozu. Pri ugotavljanju potrebnih 
subvencij so v izračunu upoštevani samo direktni stroški goriva, 
dela, vzdrževanja vozil, amortizacije, zavarovalnih premij in obresti 
od kreditov za lokomotive In tovorne vagone, izdelavni stroški 

prevzema in predaje pošiljk, izdelavni stroški organizacije začetno- 
končnih operacij in čistega prevoza. Niso pa upoštevani režijski 
stroški sekcij, stroški uprave in splošni stroški. Ti stroški znašajo 
330,3 mio SIT. 

Predlog za subvencije v kombiniranem prometu za leto 1998: 
v 000 SIT 

RELACIJA Načrtovani 
obseg dela 

Prihodki Direktni 
stroški 

Razlika Razlika 
na enoto 

A KONTEJNERSKI PROMET 

I Suhozemni tranzit 

Sežana meja-Središče meja 
Sežana meja-Dobova meja 
Sežana meja-Ilirska Bistrica 
meja 
Jesenice meja-Dobova meja 
Jesenice m.-Ilirska Bistrica meja 

I Luški tranzit 
I 

Koper KT-Središče meja 
Koper KT-Jesenice meja 
Koper KT-Dobova meja 
Koper KT-Maribor meja 
Koper KT-Sežana meja 
Koper KT-Ilirska Bistrica meja 

I Izvoz/Uvoz 
I 
I 

13.070 TEU 
1.500 TEU 

290 TEU 

1.200 TEU 
220 TEU 

12.030 TEU 
3.940 TEU 
1.050 TEU 

770 TEU 
450 TEU 
150 TEU 

131.216 
11.198 

1.547 

10.581 
1.878 

116.574 
29.237 

9.991 
7.663 
1.925 

707 

277.097 
22.691 

1.856 

15.713 
2.679 

281,105 
58.891 
18.157 
15.472 
3.059 
1.285 

-145.881 
-11.493 

-309 

-5.132 
-801 

-164.531 
-29.654 

-8.166 
-7.809 
-1.134 

-578 

•11,1615 
-7,6620 
-1,0655 

-4,2767 
-3,6409 

-13,6767 
-7,5264 
-7,7771 

-10,1416 
-2,5200 
-3,8533 

Ljubljana KT-Jesenice meja 8.290 TEU 48.248 63.493 -15.245 -1,8390 
Ljubljana KT-Sežana meja 5.090 TEU 29.624 49.332 -19.708 -3,8719 
Ljubljana KT-Koper KT 2.130 TEU 19.256 25.260 -6.004 -2,8188 
Ljubljana KT-Središče meja 1.480 TEU 13.581 23.496 -9.915 -6,6993 
Ljubljana KT-Dobova meja 1.400 TEU 9.710 13.721 -4.011 -2,8650 
Ljubljana KT-Ilirska Bistrica 760 TEU 5.028 6.906 -1.878 -2,4711 
meja 
Ljubljana KT-Maribor meja 740 TEU 6.654 9.325 -2.671 -3,6095 
Koper KT-Tezno 730 TEU 13.496 14.279 -783 -1,0726 
Prevalje-Prevalje meja 470 TEU 4.035 2.195 1.840 3,9149 
Celje-Jesenice meja 440 TEU 4.038 5.298 -1.260 -2,8636 
Celje-Koper KT 280 TEU 2.765 4.547 -1.782 -6,3643 
SKUPAJ 56.480 56.480 TEU 478.952 915.857 -436.905 

B SPREMLJANI OPRTNI 
. PREVOZ 

Jesenice m.-Ljubljana KT 10.800 KAM. 56.570* 117.385 -60.815 -5,6310 
Središče m.-Sežana 5.600 KAM. 143.405 225.624 -82.219 -14,6820 
Nova Gorica m.-Središče meja 1.766 KAM. 48.650 86.651 -38.001 -21,5181 
Dobova meja-Sežana 3.500 KAM. 57.036 91.147 -34.111 -9,7460 
SKUPAJ 21.666 KAM. 305.661 520.807 -215.146 

SKUPAJ-A+B 784.613 1.436.66 -652.051 
4 

*v prihodkih je upoštevan popust po sporazumu med Sž in Adria Kombi o vzpodbujanju uporabe oprtnih vlakov za prevoz kamionov. 
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1572 Izvajanje remontov 612.906.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

V letu 1998 se bo izvajal remont na odseku: Šentjur-Grobelno 
(6,200 km) 
Zadnji remont na odseku Šentjur-Grobelno je bil izvršen leta 1973. 
Projektna dokumentacija je izdelana, v sklopu remonta pa bo 
potrebna preureditev SVTK naprav in vozne mreže. Obnova 
odseka pomeni logično nadaljevanje začetega cikla remontov, 
vendar je daleč preskromna na stanje prog Sž. Pričakujemo lahko 
nove omejitve pri hitrostih, zastoje in omejeno eksploatacijsko 
sposobnost prog. 

1573 Gretje kretnic 50.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Za zagotavljanje varnega in urejenega železniškega prometa je v 
zimskem času nujno potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje in 
odtajevanje kretnic. Na glavnih progah je potrebno urediti novo 
električno gretje na postajah Slovenska Bistrica, Ponikva, 
G.Ležeče, Brezovica in obnova plinskega gretja na postaji 
Maribor. 

V kolikor predlagana vlaganja ne bodo realizirana obstaja velika 
verjetnost povečanih zastojev in s tem motenja tehnološkega 
procesa. Obstoječa napeljava plinskega gretja je iztrošena do 
takšne mere, da plinarne ne zagotavljajo preskrbe s plinom. Lahko 
pride tudi do popolne blokade prometa v zimskem času, saj so že 
vidne negativne posledice nevlaganja v omenjene naprave. 

1574 Zamenjava registrofonov 20.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Registrirne naprave na Sž služijo za neprekinjeno snemanje vseh 
vodov, ki so pomembni za varen, urejen in nemoten potek prometa. 
V ta sklop sodijo OB vodi, prometni in dispečerski vodi, RDZ in 
UKV povezave, sporočila za daljinsko krmiljenje. Poleg naštetih 
se snemajo tudi vodi na telefonski posredovalnici, kar predstavlja 
bistveno zunannjo podobo Sž. Z neprekinjenim snemanjem je 
zagotovljen v vsakem trenutku vpogled v proces dela, kar je še 
posebej pomembno ob ugotavljanju nepravilnosti in ob ugotavljanju 
vzrokov izrednih dogodkov. Obratovanje registrirnih naprav je 
neprekinjeno 24 ur dnevno in temu primerna je tudi obraba. To se 
odraža predvsem na snemalnih glavah in registrirnih trakovih. 
Ker so naprave stare, so rezervni deli izredno dragi, kar velja 
zlasti za snemalne glave, katerih cena skoraj dosega ceno novega 
registrofona. V primeru iztrošenosti so zapisi nerazumljivi, kar 
onemogoča Službi notranje kontrole ugotavljanje zgoraj omenjenih 
vzrokov. Da bi se takšno stanje preprečilo, je nujno redno sprotno 
vzdrževanje in menjava vseh iztrošenih delov, kar že predstavlja 
večji strošek kot nakup novih sodobnejših registrofonov. 

2917 Sofinanciranje zavarovanj 
in rekonstrukcij CPR 150.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Zaradi gostega prometa, slabe preglednosti, nevzdržnih fizičnih 
in predvsem psihičnih pritiskov na čuvaje - zaporničarje ter 
seveda za zagotovitev maksimalne varnosti udeležencev v 
železniškem in cestnem prometu, je potrebno permanentno 
posodabljati cestne prehode. Eden od načinov je zamenjava 
mehanskih zapornic z avtomatskimi. To je poleg ukinitve cestnih 
nivojskih prehodov in izgradnji ustreznih podvozov ali podhodov 
z pripadajočimi obvoznimi potmi, tudi najhitrejši poseg za 
zagotovitev varnosti. V izdelavi je lokacijska dokumentacija in 
pridobitev lokacijskih dovoljenj na glavni magistralni progi Ljubljana- 
Maribor, kamor bodo tudi usmerjena sredstva predvidena za 

ukinitev cestnih prehodov. Ogromno prošenj, pozivov in zahtev 
za ureditev te problematike prihaja s strani lokalnih skupnosti in 
uprav. Mnogi zagotavljajo polovično financiranje - Sž pa je v letu 
1997 od 1065 prehodov uredilo le dva. 

2926 Oprema sekcij 80.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

V postavki so zajeti nakupi nove opreme kot nadomestilo 
popolnoma zastarele in amortizirane opreme, ki jo sekcije 
infrastrukture potrebujejo pri svojem delu, oziroma nabava opreme, 
ki sodi v sklop zamenjave osnovnih sredstev. 
Predvidena je nabava intervencijskih vozil za potrebe 
vzdrževalcev. Za potrebe pregledov merilne opreme, ki jo 
uporabljajo sekcije za vzdrževanje je potrebno dopolniti opremo 
merilnice z etalonsko merilno opremo. V okviru te postavke se 
planira tudi nakup ročnega orodja, pisarniške opreme, 
računalniške opreme, diesel agregatov in števcev električne 
energije. 

Specifikacija opreme (v mio SIT): 

- Intervencijska vozila 15,0 
- Oprema merilnice 2,0 
- Diesel agregati 10,0 
- Računalniška oprema 10,0 
- Merilni instrumenti in števci 10,0 
- Varilni agregat 1,5 
- Pisarniška oprema 3,0 
- Oprema objektov 13,5 
- Ročno orodje 10,0 
- Induktorski telefeni 5,0 
SKUPAJ 80,0 

2932 Projekti (projektna dokumentacija) 230.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Planirana vrednost je namenjena financiranju tehnične in 
investicijske dokumentacije za planirane investicije v letu 1998 in 
delno za investicije v letu 1999. Sredstva vključujejo tudi pokrivanje 
stroškov pri reviziji projektov, izvajanju strokovnega nadzora 
skladno z Zakonom o graditvi objektov in izvajanju upravnih 
postopkov (gradbena dovoljenja, soglasja, stroški tehničnih 
pregledov, lokacijska dokumentacija). Na področju izdelave 
investicijske dokumentacije so sredstva namenjena za pokrivanje 
stroškov izdelave investicijskih programov za planirane investicije 
v letu 1998. 
Projekti v okviru te postavke: 
- izdelava PGD.PZI sanacije mostu Brestanica (temelji in 

odvodnavanje); 
- izdelava PGD.PZI podvoza in zidu v km 502+390 proge Zidani 

most-Celje; 
- izdelava PGD.PZI podvoz Marija Gradec; 
- izdelava PGD.PZI nadvoz Lipa; 
- izdelava PGD.PZI sanacija zidu Poganek-Kresnice; 
- izdelava PGD.PZI sanacija savskih brežin; 
- izdelava PGD.PZI nasipa v km 16+970 proge Pivka-il.Bistrica; 
- izdelava PGD.PZI mostu v km 34+573 Pragersko-Središče; 
- izdelava PGD.PZI propusta v km 0+872 Ormož-Murska Sobota; 
- izdelava PGD.PZI nasipa v km 25+600 Prešnica-Rakitovec; 
- povečanje hitrosti Ljubljana-Maribor; 
- tehnične osnove za modernizacijo proge Pragersko-Ormož; 
- tehnične osnove za obvoznico Murska Sobota (od Puconcev 

do Beltincev); 
- modernizacijo proge Ormož-Beltinci; 
- idejni projekt drugega tira povečanje kapacitet enotirne proge 

Divača-Koper; 
- modernizacija proge Ormož-Beltinci; 
- tehnične osnove za gradnjo drugega tira Maribor-Šentilj; 
- študija telekomande na progi Jesenice-Sežana; 
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4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ 80.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

- predor Poganek 
SKUPAJ 

275,0 
668,4 

Zamenjava kretnic obsega posamezno zamenjavo obstoječih 
kretnic z novimi, z enakim ali močnješim sistemom po posameznih 
postajah. Kretnice je potrebno zamenjati zaradi dotrajanosti in 
preperelosti lesenih pragov ter prevelike smerne in višinske 
obrabe na železnih delih. Posamezna zamenjava kretnic poleg 
kretniškega lesa zajema tudi naslednja dela: 
- ureditev planuma in spodnjega ustroja v območju kretnice; 
- ureditev odvodnavanja; 
- zamenjavo gramozne grede; 
- ureditev priključnih tirov pred in za kretnico; 
- obnovo pripadajočih kretniških zvez; 
- ureditev ogrevanja kretnic; 
- zamenjavo kretniških pogonov. 

Starost kretnic in slabo stanje v tehničnem pomenu je bil glavni 
vzrok, da so izdane tudi odločbe PIRŠ, s katerimi se zahteva 
takojšnja zamenjava. Od zadnjega večjega ciklusa zamenjave 
kretnic, ki je bil zaključen v letu 1993 (zamenjano je bilo 188 ali 
6,42% vseh kretnic) na mreži Sž, je bilo v letu v letih 1994 in 1995 
skupno zamenjano 10 kretnic. Nezadosten obseg menjav kretnic, 
glede na navedene potrebe, ne more brez posledic zdržati še 
nekaj let. V primeru podaljšanja obdobja zamenjave vseh kretnic 
na mreži Sž bodo efekti projekta menjave kretnic popolnoma 
izničeni. V izogib temu bi morali zamenjati vsaj 25 kretnic. Ker za 
ta namen ni predvideno dovolj sredstev bo ogroženo normalno 
odvijanje prometa in priprava na večje remonte prog. 

4244 Povečanje kapacitete proge 
Divača-Koper 200.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Povečanje kapacitet, prepustnosti, varnosti obratovanja na progi 
Divača - Koper s predelavo opreme v ENP Rižana in izgradnjo 
ENP Črnotiči, tako kot tudi izgradnjo drugega tira je ena izmed 
prioritet RS, saj je kot taka opredeljena v vseh razvojnih 
dokumentih in Nacionalnem programu razvoja slovenske 
železniške infrastrukture. Projekt se je pričel v letu 1995 s pripravo 
projektne dokumentacije, v letu 1996 z gradnjo daljnovoda na 
relaciji Rižana - Črnotiči, nadaljeval v letu 1997 z dokončanjem 
daljnovoda in začetkom gradnje nove elektro-napajalne postaje 
Črnotiči in dokončanjem gradnje v letu 1998. 

4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti 1.450.400.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Sredstva na tej postavki so namenjena za realizacijo treh 
podprojektov in sicer: 

1) SŽ Projekt 668.400.000 SIT 
V letu 1998 so predvidena sredstva za zagotavljanje lastnega 
deleža pri sklenjenih kreditih EIB in EBRD skladno s kreditno 
pogodbo. V okviru realizacije slovenskega železniškega projekta 
bodo sredstva angažirana za realizacijo naslednjih podprojektov: 
izvajanje modernizacije TK omrežja in v okviru tega projekta 
kabliranje Ptuj-Ormož-Ljutomer in Ljutomer-Murska Sobota, 
odpravo ozkih grl ( podhod Puharjeva in sanacija predora 
Poganek) ter za dokončanje zadnjega odseka remonta Pivka- 
Košana. 

Razdelitev stroškov po posameznih podprojektih v okviru 
realizacije Sž Projekta (v mio SIT): 
- remonti 20,0 
- modernizacija TK omrežja 304,4 
- dodatna oprema za MIS 4,0 
- ozka grla 340,0 
- podhod Puharjeva 65,0 

2) SV Ljubljana-Sežana (EBRD II) 732.000.000 SIT 
V letu 1998 so za ta podprojekt potrebna sredstva za zagotavljanje 
lastnega deleža pri realizaciji tega podprojekta. 

3) Remont Murska Sobota-Puconci 50.000.000 SIT 
V letu 1998 so za ta podprojekt planirana sredstva, ki so 
predvidena za plačilo spremljajočih stroškov (carinske dajatve in 
davki) v okviru realizacije remonta Murska Sobota-Puconci, ki 
bo financiran v okviru programa PHARF.. 

6407 Odprava odločb PIRŠ 350.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

1) Sanacija predora POČEHOVA - l.faza na 
rogi Maribor-Šentilj, odsek Pragersko- 
entilj, od km 596+540 do km 597+200 150.000.000 SIT 

Predorska obloga je tako razpadla, da se na nekaterih mestih 
lušči že v globini 25 cm - predvsem opečna. Izpadajo tudi stare 
betonske plombe. Uničen je sredinski odvodni kanal, problema- 
tičen je svetli profil. Na veiih mestih prihaja do udora vode. Projekt 
sanacije je v zaključni fazi revizijskega postopka. Dodatno se 
obdela še ureditev tira in preveri možnost vzpostavitve dvotirnega 
prometa, to je razlog, da se dinamika del iz leta 1997 preloži v leto 
1998/99. Projektantski predračun sanacijskih del je 150 mio SIT 
(brez ureditve tira) za odpravo napak po odločbi štev. 349-1031/ 
95-A. Možnost izvedbe del je le v kratkotrajnih zaporah tira, zato 
je nujna dveletna dinamika izvedbe del. V kolikor se k sanaciji ne 
pristopi, se bo zaradi ogroženosti prometa ( izpadanje večjih 
kosov vgrajenega materiala) zmanjševala vozna hitrost do zaprtja 
tira. 

2) Sanacija stojišč temeljev drogov vozne 
mreže 10.000.000 SIT 
Predvidena je sanacija temeljev drogov vozne mreže po odločbah 
Št. 349/906/94/ŠT, 349/905/94/ŠT, 349/986/94/ŠT, 349/1115/94/ 
ŠT, 349/102/95/ŠT, 349/667/95/ŠT. Kolikor sanacija ne bo 
izvedena, lahko pride do porušitve drogov vozne mreže in s tem 
do prekinitve prometa oz. do izrednega dogodka. 

3) Obnova progovnega kabliranja na p.o. 
Pivka-llirska-Bistrica - l.faza 80.000.000 SIT 
Predvideno je nadaljevanje del iz leta 1997 na obnovi progovnega 
kabla iz leta 1935 in telefonskih utic za telefon na odseku Pivka- 
II.Bistrica. Dela so zahtevana z odločbo št. 349/1445/95/ŠT. Brez 
investicije v omenjeno kabliranje lahko pričakujemo popolno 
prekinitev povezav preko progovnega kabla in onemogočanje 
funkcije železniške mejne postaje (carina, policija, fitopatologija, 
veterina...). Zaradi preslabe kvalitete kabla moramo že koristiti 
alternativno pot preko telekomovih povezav (za prenos podatkov). 

4) Sanacija galerija Avče na progi Jesenice- 
Nova Gorica 60.000.000 SIT 
Odsek: Most na Soči-Kanal, od km 64+779 do km 64+909 
Nosilni elementi galerije (stebri in plošča), ki dolga 140 m so 
močno poškodovani, delno celo porušeni. Celotna konstrukcija je 
statično ogrožena do te mere, da lahko pride do porušitve 
posameznih nosilnih elementov (zlom stebrov ali porušitev plošče) 
v trenutku vožnje vlakov (izredni dogodek). Projektna 
dokumentacija je izdelana. 

5) Elektro napajalna postaja Žirovnica 50.000.000 SIT 
Elekronapajalna postaja Žirovnica je bila zgrajena v letu 1964, 
kot tretja ENP na progi Ljubljana - Jesenice ter antenskem 
napajanjem od Žirovnice do Jesenic. Opremljena je z živosrebrno 
usmerniško skupino proizvajalca CGE Italija in je še edina v 
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obratovanju. Življenjska doba po garanciji izvajalca se je iztekla 
že leta 1978, a še vedno obratuje, čeprav se obratovalna 
sposobnost slabša. Rezervnih delov za ta usmernik že dolgo ni 
več na tržišču. Ob izpadu ENP Žirovnica bo onemogočena 
električna vleka od postaj Podnart do Jesenic in bo potrebno na 
tej relaciji uvesti dizelsko vleko. Ker tudi ni na voljo nobene 
usposobljene prevozne ENP tudi možnost urgentnega napajanja 
ni mogoča. 

6411 Sanacija predorov 230.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

1) Sanacija predora KARAVANKE - l.faza na 
progi Ljubljana-Jesenice-državna meja 150.000.000 SIT 
Odsek: od km 633+662 do km 637+250 
Problematika predora je nestabilnost v območju "velike niše", 
kjer se pojavljajo velike deformacije v tleh, zaradi nabrekajoče 
anhidrita (sadre) v globini temeljnih tal in odsotnosti talnega oboka, 
deformacije obloge v kaloti in bokih predora na mestu, kjer je bilo 
uporabljeno med gradnjo najtežje podporje; nestabilnost obloge 
(preperevanje in poškodbe na vezivu in kamnitih oblikovancih) v 
odsekih; kjer je bilo uporabljeno v času gradnje lažje podporje; 
nenadzorovani in razpršeni dotoki agresivne vode in poškodbe 
na odvodnjavalnem kanalu v sredini predora. Projektna 
dokumentacija je v zaključni fazi revizijskega postopka. 
Projektantski predračun celotne sanacije predora je 985 mio SIT. 
Dela bodo dolgotrajna in zahtevna, zato predvidevamo realizacijo 
vseh faz projekta v letih 1998 in 1999 in dalje. V letu 1998 je 
predvidena realizacija prve faze v vrednosti 150 mio SIT, ki zajema 
v glavnini pripravljalna dela. V kolikor se k sanaciji poškodb pri 
"veliki niši' ne pristopi lahko pride do trenutne porušitve tirne 
situacije (pomiki v tleh so trenutni in nekaj cm veliki) in prekinitve 
prometa (izredni dogodek). Najbolj kritično in nujno je izvesti 
sanacijo v predelu "velike niše", kar znaša po projektantskem 
predračunu 379.375.860 SIT. Z ozirom na ovire v prometu (meja) 
in možnosti zapor se mora sanacija predvideti v voznem redu in 
v dogovoru z avstrijskimi železnicami. 

2) Predor Bohinj-I.faza proga Jesenice- 
Sežana 80.000.000 SIT 
Odsek: Bohinjska Bistrica-Podbrdo od km 28+604 do km 34+873 
Zaradi ogrožanja varnosti prometa in ugotovitev na izrednem 
pregledu predora, smo takoj pristopili k izdelavi PGD in PZI sanacije 
predorske kalote od profila 0 do 62. Porušena je osnovna 
struktura kamnitih blokov v kaloti, kar je razlog za intenzivno 
izpadanje materiala in večjih kosov na progo. Vidne so tudi 
deformacije predorske obloge, kjer je tudi zmanjšan profil (tovor 
drsa po steni). Po pridobitvi PGD,PZI (december/97) bomo pristopili 
k takojšnji izvedbi sanacije, kar pomeni v letu 1998. V kolikor se k 
sanaciji ne pristopi, se bo zaradi ogroženosti prometa (izpadanje 
večjih kamnitih blokov) zmanjševala vozna hitrost do zaprtja tira. 
Lahko pa pride tudi do trenutne porušitve kalote, kar ima v predoru 
lahko katastrofalne posledice. 

6415 Postajališče Devova - Ljubljana 5.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Za ureditev primestnega železniškega prometa je potrebno 
zgraditi več postajališč. V planu ureditve večjih postajališč je tudi 
postajališče Stegne ( na Devovi ulici). Locirano je med postajama 
Ljubljana-Vižmarje od km 570+065,96 do km 570+215,96 na desni 
strani glavne proge Ljubljana-Jesenice.V okviru ureditve 
postajališča bo zgrajen peron dolžine 150 m širine 2,66 m in 
dostopne poti, ki so locirane tako, da bo možna uporaba že 
obstoječega podhoda pod progo. Postajališče bo opremljeno z 
napisanimi tablami in osvetljeno. Gradnja postajališča bo zahtevala 
tudi prestavitev stebrov VM. Projektna dokumentacija je 
pripravljena, pridobljeno je lokacijsko in gradbeno dovoljenje. 

6437 RDZ Ljubljana - Sežana 100.000.000 SIT 
Z RDZ napravami so opremljene že vse magistralne proge, razen 
Ljubljana-Sežana. Investicija je prvenstveno namenjena povečanju 
varnosti prometa, posooobitvi in dvigu kakovosti železniškega 
prometa ter zmanjšanju omejitev hitrosti vožnje. Sistem omogoča 
trenutno posredovanje nalogov in naročil, ki se nanašajo na 
varnost vožnje vlakov ter na izredne dogodke, med dispečerskim 
centrom in vlaki, vozečimi na določenem progovnem odseku. 
Vgradnja sistema bo potekala v dveh fazah: v letu 1998 je 
načrtovana postavitev progovnih postaj od Brezovice do Postojne, 
za kar so planirana sredstva v višini 100,0 mio SIT. Investicija naj 
bi se nadaljevala v letu 1999 z vgradnjo naprav na odseku Postojna- 
Sežana, predvideti je potrebno še sredstva v višini 130,0 mio SIT. 
Prednost sistema se pokaže predvsem v primeru preprečitve ali 
odstranjevanja posledic že nastalih izrednih dogodkov (npr. 
Ugotovitve vročih osi, premaknjenega tovora ali drugih nevarnih 
nepravilnosti na lastnem ali drugem vozečem vlaku, izredni 
dogodki na progi kot so počene tirnice, nerazsvetljeni signali, 
napake na vozni mreži, ovire na progi...), ko je potrebno takojšnje 
ukrepanje. Radijska oprema je že nabavljena in več let 
uskladiščena. Realna vrednost opreme znaša več kot 1,0 mio 
DEM. Kljub temu, da v Nadzorništvu za vzdrževanje UKV in RDZ 
naprav Ljubljana vse radijske postaje dvakrat letno umerijo zaradi 
staranja nekaterih elementov, ki niso stalno pod napetostjo, ne bo 
več možno zagotoviti brezhibnega delovanja sistema. 

7288 Nova železniška povezava z 
Madžarsko 711.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 
Skladno s podpisanim sporazumom med vlado RS in vlado R 
Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, ki 
sta ga predsednika obeh vlad podpisala v oktobru 1996, se bodo 
v letu 1998 pričela dela na izgradnji omenjene železniške povezave 
tako na slovenski kot na madžarski strani. Gradnja je definirana 
z Nacionalnim programom razvoja slovenske železniške 
infrastrukture in pomeni večje razvojne možnosti Luke Kopei in 
ostalega slovenskega gospodarstva, saj bo s tem ustvarjena 
najkrajša povezava med Slovenijo, severnojadranskimi lukami, 
severno italijo in državami vzhodne Evrope. Ustvarjene bodo tudi 
možnosti za zmanjšanje tranzitnega tovornega prometa, ki 
predstavljajo velik problem obmejnim krajem. Sredstva bodo v 
letu 1998 namenjena za pokrivanje stroškov odškodnin zaradi 
spremembe namembnosti zemljišč in za pričetek gradnje proge 
v letu 1998. Predvidena vrednost celotne investicije po tekočih 
cenah je 17.155 mio SIT. 

7721 Povečanje hitrosti Ljubljana - Maribor 180.000.000 SIT 
Izvajanje projekta posodobitve infrastrukture za potrebe 
načrtovanega povečanja hitrosti vožnje vlakov na progi Ljubljana- 
Maribor, je projekt ki je bil planiran že v planu investicij za leto 
1997, pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil realiziran. 
Gre za projekt ki se bo nadaljeval še v letu 1999. 

V Sloveniji je trasa prog železniškega omrežja stara že več kot 
150 let in se od izgradnje prog ni bistveno spreminjala. To pomeni, 
da so potovalne hitrosti železniškega prometa manj konkurenčne 
od ostalega prometa. Večina evropskih železnic se je v preteklih 
letih že modernizirala s ciljem povečanja hitrosti, oziroma to sedaj 
pospešeno izvajajo.Tako obstaja velika nevarnost, da bodo potniki 
in tovor obšli Slovenijo, oziroma da bo večina tovornega in 
potniškega prometa preusmerjena na ceste, kar pomeni veliko 
obremenitev okolja in cestnega omrežja v Sloveniji. Predvidena 
modernizacija infrastrukture je poleg povečanja hitrosti prevoza 
potnikov z vlaki z nagibno tehniko namenjena tudi povečanju 
hitrosti obstoječega potniškega in tovornega prometa. Uvedba 
vlakov z nagibno tehniko in temu prilagojena infrastruktura je 
najbolj racionalen način povečanja potovalnih hitrosti na obstoječih 
progah. Zato so na tak način problematiko povečevanja potovalnih 
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hitrosti reševale tudi države kot so Švica, Nemčija, Italija, Španija, 
Švedska ipd. Poleg tega bi se s tem programom ukinilo tudi več 
cestnih prehodov, zavarovanih s cestno prometnimi znaki, kar bi 
pomenilo povečano varnost tako cestnega kot železniškega 
prometa. 

Po sprejetem programu povečanja hitrosti na odseku Ljubljana- 
Maribor je potrebno izvesti omenjeno investicijo v dveh letih. ŽE 
sedanje pomanjkanje sredstev nam je to delno onemogočil, tako 
bomo investicijo lahko predvidoma izvedli konec leta 1999. Posebej 
je treba poudariti, da je pri povečevanju hitrosti nad 100 km/h 
potrebno izvesti vsa dela, ker v nasprotnem primeru ne bo možno 
povečati hitrosti zaradi omejitev na posameznem tehničnem 
elementu proge. Zato je nujno izvesti kompleten program, z deli 
pa nadaljevati takoj. 

7722 Elektroalarmne naprave na odseku 
Ljubljana-Zidani most 40.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici 

Sredstva so namenjena za izdelavo povezovalnega sistema 
elektroalarmnih naprav (EAN) na področju Renk. Kjer je že večkrat 
prišlo do izrednih dogodkov, kot posledica padca skal na tem 
odseku proge. Mesečno beležimo po evidencah do 10 padcev 
skal na tem progovnem odseku. S povezavo obeh obstoječih 
elektroalarmnih sistemov bi bil odsek proge med Savo in Zagorjem 
v celoti zavarovan s temi napravami, s tem pa bi bil promet varovan 
neodvisno od človeškega faktorja. 

7735 Računalniška in komunikacijska 
oprema 30.000.000 SIT 

Tehnološki proces zajemanja podatkov na Slovenskih železnicah 
poteka po telekomunikacijskih sistemih: kot so linijska povezava, 
modemi, multiplekserji, naprave paketnega prenosa podatkov 
X.25, DCP-ji. Ker so določene naprave in sistemi dotrajani in ne 
zagotavljajo zahtevanega procenta delovanja ISSž ( informacij- 
skega sistema Slovenskih železnic), moramo le-te nadomestiti z 
novimi. 

Kolikor se nadomestitev ne izvede, moramo računati na precejšnjo 
odpoved naprav in s tem bo osnovno moten tehnološki proces 
dela uporabnikov ISSž kot npr. izračunana teža vlaka, dolžina 
vlaka, spremljanje vagonov, tovora, lokomotiv, obračunu ipd. 

209 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - ŽELEZNICA 

1662 Investicijsko vzdrževanje vozne 
mreže in elektroenergetskih objektov 223.072.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998, bodo določeni letni 
programi vzdrževanja vozne mreže in elektroenergetskih objektov 
ter določeni posamezni objekti in njihovo financiranje. 

Potrebna sredstva za investicijsko vzdrževanje vozne mreže in 
elektroenergetskih objektov so določena z obsegom vzdrževalnih 
del, ki izhajajo iz pravilnikov 212 in 213, višino sredstev pa določa 
tudi stanje omenjenih naprav. Sredstva bodo omogočila odvijanje 
varnega in rednega prometa in preprečila dodatne počasne vožnje 
in druge motnje v prometu. 

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje naslednjih 
objektov: 

DELA V LASTNI REŽIJI: 73.072 
-Vzdrževanje stabilnih naprav za električno vleko na p.o. Ljubljana- 

Jesenice, Ljubljana-Zidani-Most, Zidani most-Dobova, Zidani 
most-Šentilj, 
Ljubljana-Sežana, Divača-Koper, Pivka-llirska Bistrica 62.072 
- Vzdrževanje naprav jakega toka na območju SŽ 11.000 

STORITVE: 150.000 
- Zamenjava vozne žice 10.000 
- Nabava vozne žice in ostalega materiala za vozno 
mrežo 40.000 
- Antikorozijska zaščita drogov 20.000 
- Sanacija temeljev drogov vozne mreže 16.000 
- Vzdrževanje mehanizacije 40.000 
- Analiza transformatorskega olja 3.000 
- Zamenjava kablov na postajah 3.000 
- Sanacija temeljev na postaji Krško 1.500 
- Vzdrževanje stavb 9.000 
- Ostalo 5.500 

1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK 
naprav 378.580.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku teh pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998, bodo določeni letni 
programi vzdrževanj SV inTK naprav in njihova mesečna dinamika. 
Potrebna investicijska vzdrževalna dela za SV in TK naprave so 
določena s Pravilniki 400, 425, 426, 427 in 470 in stanjem 
omenjenih naprav. Sredstva bodo zagotovila tak obseg 
vzdrževalnih del, da bo zagotovljena varnost prometa in 
preprečene dodatne počasne vožnje. 
Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje naslednjih 
objektov: 

DELA V LASTNI REŽIJI: 75.580 
Vzdrževanje železniških telefonskih naprav na 
območju Sž 3.000 
Vzdrževanje linij in kablov na območju Sž 2.000 
Vzdrževanje radijskih naprav na območju Sž 5.300 
Vzdrževanje postajnih relejnih naprav na območju Sž 31.000 
Vzdrž. postajnih elektromehanskih SV naprav na 
območju Sž 11.680 
Vzdrževanje naprav avtomatskih progovnih blokov na 
območju Sž 5.300 
Vzdrževanje signalnovarstvenih naprav na cestnih 
pehodih 12.000 
Vzdrževanje gospodarskih zgradb 5.300 

STORITVE: 303.000 
Sanacija relejnih skupin 30.000 
Cestni prehod Laško 1.500 
AKU baterije 10.000 
Vzdrževanje magnetnih tirnih kontaktov 5.000 
Obnova mehanskih signalov 6.000 
Ozemljitve 15.000 
Dobava rezervnih delov za radiodispečerske zveze 4.000 
Dobava rezervnih delov za signalno varnostne naprave 120.000 
Ostalo 111.500 

1665 Investicijsko vzdrževanje prog 913.377.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o železnici in iz njega izhajajoča 
pogodba o vzdrževanju železniške infrastrukture in opravljanju 
določenih del pri realizaciji investicij v železniško infrastrukturo. V 
dodatku tej pogodbi, ki bo izdelana po sprejetju Zakona o 
proračunu Republike Slovenije za leto 1998, bodo določeni letni 
programi vzdrževanja prog in visokih stavb, določeni objekti in 
dinamika financiranja vzdrževalnih del. 

Investicijsko vzdrževanje prog obsega večja vzdrževalna dela, 
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ki zagotavljajo delovanje sredstev in naprav v času trajanja njihove 
življenjske dobe. Predlagana sredstva bodo preprečila uvedbo 
dodatnih počasnih voženj in s tem povezanih večjih stroškov, 
zmanjševanje kvalitete storitev in s tem zmanjševanje obsega 
dela in prihodkov. Prav tako bo mogoče obdržati mednarodno 
deklarirane osne obremenitve na posameznih progah in s tem 
preprečiti omejitev nakladanja vagonov oziroma preusmeritev 
mednarodnega tranzitnega tovora. Omogočena pa bodo tudi 
nekatera dela na investicijskem vzdrževanju zgradb, zagotovljena 
bo varnost potnikov in zaposlenih na Sž ter preprečeno še večje 
propadanje že tako dotrajanih objektov. 

Sredstva bodo porabljena za investicijsko vzdrževanje naslednjih 
objektov: 

DELA V LASTNI REŽIJI 403.377 
Vzdrževanje pobočij, nasipov, vsekov in jarkov na 
območju SŽ 9.500 
Vzdrževanje predorov, galerij in mostovnih konstrukcij na 
območju SŽ 9.500 
Vzdrževanje potnih prehodov na območju SŽ 4.000 
Obnova zgornjega ustroja v celoti na p.o Ljubljana- 
Jesenice, Ljubljana-Zidani most, Zidani most-Dobova, 
Zidani most-Šentilj, Pragersko-Središče, Ljubljana- 
Sežana, Divača-Koper, Pivka-llirska bistrica in na 
progah J. in II. reda 61.076 
Zamenjava kretnic, križišč na območju SŽ 15.215 
Zamenjava posameznih sestavin zgornjega 
ustroja na p.o Ljubljana-Jesenice, Ljubljana-Zidani 
most, Zidani most-Dobova, Zidani most-Šentilj, 
Pragersko-Središče, Ljubljana-Sežana, Divača- 
Koper, Pivka-llirska bistrica In na progah I. in II. reda 228.011 
Zamenjava posameznih delov kretnic na območju SŽ 76.075 

STORITVE 510.000 
Dobava tirnic 60.000 
Dobava pragov 80.000 
Dobava drobnotirnega materiala 50.000 
Dobava kretniških delov 100.000 
Dobava tolčenca 30.000 
Vzdrževanje mehanizacije 65.000 
Strojna regulacija tirov in kretnic 35.000 
Hidroizolacija predorov 40.000 
Ostalo . 50.000 

2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO 

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

Materialne stroške se planira na dveh proračunskih postavkah in 
sicer 3363 Materialni stroški in 5556 Materialni stroški za pomorski 
promet. Sredstva na postavki 3363 Materialni stroški so 
namenjena za kritje klasičnih materialnih stroškov, torej materialnih 
stroškov, ki so spremljajoči faktor rednega poslovanja uprave (to 
je administrativnih stroškov), ki jih imajo vsi upravni organi. 
Sredstva na postavki 5556 Materialni stroški za pomorski promet 
so namenjena za kritje specifičnih materialnih stroškov, ki niso 
primerljivi z materialnimi stroški drugih upravnih organov. 

Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur. list RS, št. 26/94) in 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
proračuna (Ur. list RS, št. 40/95); 

- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list 
RS, št. 71/94); 

- Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Ur. list 

RS, št. 10/91), Pomorske konvencije: SOLAS, STCW, MARPOL 
in druge; 

- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. 
list. RS, št. 38/94); 

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

- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Ur. 
list SRS, št. 17/88); 

- Pravilnik o vsebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih listin in 
knjig ladij trgovske mornarice... (Ur. list SFRJ, št. 16/80 in 30/ 
85); 

- Pravilnik o pomorskih in brodarskih knjižicah ter o dovoljenjih 
za vkrcanje (Ur. list SFRJ, št. 13/81); 

- Pravilnik o čolnih in plavajočih objektih (Ur. list SRS, št. 13/89); 
- Dogovor o strokovnem delu izpitnega programa za nazive 

članov posadk morskih ladij trgovske mornarice Socialistične 
Federativne Republike Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 16/83 in 
37/85); 

- Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih 
članov posadk morskih ladij trgovske mornarice Socialistične 
Federativne Republike Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 29/81,30/ 
83, 17/85, 20/86 in 36/00); 

- Odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnosti čolnov 
za plovbo ter njihovo izmeritev in višini stroškov za opravljanje 
izpitov za voditelja čolna ter preizkusov znanja za upravljanje 
čolna (Ur. list RS, št. 5/92); 

- Pravilnik o službeni obleki delavcev, ki so zaposleni pri luških 
kapitanijah, pristaniških kapitanijah in v ustanovah za 
vzdrževanje plovnih poti (Ur. list SFRJ št. 16/65); 

- Zakon o lukah (ZL) - (Ur. list SRS, št. 7/77 in 29/86); 
- Pravilnik o redu v lukah in drugih delih obalnega morja (Ur. list 

SRS, št. 7/77, 21/78, 29/86 in 16/94); 
- Navodilo o sestavljanju izpitnih komisij za opravljanje strokovnih 

Izpitov za nazive pomorščakov in o načinu opravljanja strokovnih 
izpitov - (Ur. list SRS št. 12/74); 

- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS, št. 24/97). 

3363 Materialni stroški 20.700.000 SIT 
Za nabavo materiala se predvideva znesek v višini 3.300.000 
SIT. Od tega : 
- za pisarniški material 1.850.000 SIT; 
- za časopise in strokovno literaturo 800.000 SIT; 
- za razni drugi material 650.000 SIT (navedeni znesek zajema 

nabavo čistilnega materiala, nabavo drobnega inventarja in 
drugo). 

Predvideva se, da bodo stroški energije, ki zajemajo stroške 
električne energije in goriva za službene avtomobile v letu 1998 
2.000.000 SIT. 

Za proizvodne storitve drugih se planira sredstva v višini 
3.300.000 SIT. Od tega: 
- za ptt storitve - telefoni, faxi - sredstva v višini 1.300.000 SIT; 
- za ptt storitve - znamke, poštnina po pogodbi - sredstva v višini 

1.300.000 SIT; 
- za plačilo komunalnih storitev 150.000 SIT; 
- za razne druge proizvodne storitve se predvideva znesek v 

višini 550.000 SIT (med drugim je tu predvidena tudi zaposlitev 
študentov v poletnih mesecih, saj se takrat na upravi poveča 
obseg dela). 

Za neproizvodne storitve drugih je planiran znesek v višini 
5.300.000 SIT. Od tega: 
- za izplačila opravljenih del po pogodbi sredstva v višini 1.100.000 

SIT; 
- za najemnine znesek v višini 1.300.000 SIT; 
- za druge neproizvodne storitve znesek sredstev v višini 

2.900.000 SIT; od tega za organizacijo dneva pomorstva v letu 
1998 sredstva v višini 200.000 SIT; za čiščenje poslovnih 
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prostorov (v Kopru, Izoli in Piranu) znesek v višini 1.380.000 
SIT; za RTV naročnino 80.000 SIT; za mobitel storitve 540.000 
SIT; GSM 600.000 SIT in za registracijo službenih vozil 100.000 
SIT. 

Za reprezentančne stroške se predvideva znesek sredstev v 
višini 170.000 SIT. Za druge materialne odhodke (kotizacija za 
udeležbo na seminarjih, plačila letalskih vozovnic, nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, ...) se predvideva znesek 
sredstev v višini 2.700.000 SIT. Za plačila bančnih storitev so 
potrebna sredstva v višini 60.000 SIT. Stroški storitev za plačilni 
promet so predvideni v višini 120.000 SIT. Za premije za 
zavarovanja in sicer za zavarovanje avtomobilov ter za 
strojelomno in požarno zavarovanje premoženja so predvidena 
sredstva v višini 2.000.000 SIT. Sredstva, namenjena za dnevnice 
za službena potovanja doma in v tujini naj bi bila zagotovljena v 
višini 1.450.000 SIT. Za druge odhodke, kot so npr. povračila 
stroškov za uporabo osebnega avtomobila, za cestnine in 
podobno, bodo potrebna sredstva v višini 300.000 SIT. 

5556 Materialni stroški za pomorski promet 12.710.000 SIT 
Poleg klasičnih materialnih stroškov, namenjenih delovanju Uprave 
RS za pomorstvo, to je administrativnih stroškov, ki jih imajo vsi 
upravni organi, nastajajo pri delu Uprave RS za pomorstvo tudi 
specifični materialni stroški, ki izvirajo iz opravljanja nadzornih in 
drugih nalog s področja pomorskega prometa (nadzor in reševanje 
na morju). Predvsem v poletnih mesecih, ko se navtični turizem 
poveča in je na morju veliko prireditev (jadralne regate, veslaške 
regate, skuterji itd.) je poleg rednega nadzora na morju potrebna 
tudi stalna prisotnost plovil Uprave RS za pomorstvo, saj je le 
tako lahko zagotovljen učinkovit nadzor nad prometom ladij in 
čolnov, nadzor nad opravljanjem dejavnosti in prireditev na morju 
in nad stanjem objektov za varnost plovbe. Tako so na teji postavki 
predvidena sredstva v višini 2.500.000 SIT, ki bodo namenjena 
kritju stroškov goriva in maziva za plovila uprave. 

Za kritje stroškov za osebne klice - paginge se predvideva 
sredstva v višini 300.000 SIT. 

Poleg tega se na tej postavki predvideva tudi sredstva potrebna 
za redno vzdrževanje čolnov, za ostala manjša popravila čolnov, 
telekomunikacijskih naprav ter opreme v višini 3.000.000 SIT. 
Vsebinsko predstavljajo navedena dela dvig plovil, pregled trupov 
čolnov, barvanje trupa, pregled električnih omrežij in druga 
servisna opravila na pogonskih motorjih. 

Sredstva potrebna za zavarovanje čolnov pa znašajo 700.000 
SIT. 

Za tiskanje obrazcev, kot so pooblastila, ki si jih pridobijo 
pomorščaki na podlagi opravljanja strokovnih izpitov, posebna 
pooblastila članov posadke, ladijski dnevniki, strojni dnevniki, 
radijski dnevniki, pomorske knjižice, evidenčni listi za čolne, 
Izkaznice za voditelja čolna in preizkus znanja, računi za OVP, 
knjige za popis posadke, knjige o prihodih in odhodih tujih jaht in 
čolnov, se planirajo sredstva v višini 1.000.000 SIT (vse navedene 
obrazce se zaračunava strankam in celoten prihodek iz tega 
naslova se steka v proračun). Za sodelovanje zunanjih članov v 
izpitnih komisijah se predvideva sredstva v višini 200.000 SIT. 

Uprava RS za pomorstvo na podlagi pogodbe z Obalnim 
planinskim društvom Koper plačuje mesečno odškodnino za 
uporabo in dostop do naprav, postavljenih na strehi Tumove koče 
na Slavniku. Planirana sredstva za najemnino znašajo 800.000 
SIT. 

Za uniforme zaposlenih pri Upravi RS za pomorstvo se za leto 
1998 planira sredstva v višini 4.000.000 SIT. Gre za izdatke, 
katerih planiranje je glede na prejšnje proračunsko obdobje 

nepremočrtno, saj so le ti pogojeni z določili Pravilnika o službeni 
obleki delavcev, ki so zaposleni pri luških kapitanijah, pristaniških 
kapitanijah in v ustanovah za vzdrževanje plovnih poti (Ur. list 
SFRJ, št. 16/65). 

6 PLAČILA STORITEV 

7664 Vzdrževanje objektov in opreme za varnost 
plovbe 13.200.000 SIT 
Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 
- Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) - ( Ur. list SFRJ, št. 

22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90); 
- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Ur. 

list SRS, štev. 17/88); 
- Odredba o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo 

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

- Odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike Slovenije 
št. 345-22/91 z dne 24. 2. 1991. 

Skupaj potrebna sredstva na tej postavki znašajo za leto 1998: 
13.200.000 SIT. 

Po Odredbi o vzdrževanju plovnih poti v morju RS (št. 345-22/91, 
z dne 24. 10. 1991), je Uprava RS za pomorstvo zadolžena za 
vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v 
obalnem morju RS. V letu 1997 je bilo potrebno zaradi premalo 
zagotovljenih sredstev skleniti pogodbo v znesku, ki ni bil povišan 
že od leta 1994. To je povzročilo nemalo težav pri dogovoru o 
izvajanju vzdrževanja objektov za varnost plovbe z izvajalcem in 
nerealno bi bilo pričakovati, da bo v letu 1998 ostal pogodbeni 
znesek nespremenjen. Glede na navedeno se ocenjuje, da je na 
tej postavki potrebno zagotoviti več sredstev. V okviru te postavke 
se predvideva tudi izdelavo študije o vzdrževanju objektov za 
varnost plovbe, ki bi služila tudi kot podlaga za izbiro izvajalca. 
Poudariti je potrebno, da je zagotovitev zadostnih sredstev na tej 
postavki absolutno prioritetna. Pravilno delovanje objektov za 
varnost plovbe je namreč nujen pogoj za odvijanje pomorskega 
prometa. V kolikor svetilniki ne delujejo brezhibno, ima to lahko za 
posledico prekinitev pomorskega prometa in s tem tudi zaprtje 
pristanišča, česar posledica bi bila velika gospodarska škoda. 
Nezanemarljivo je ob tem tudi dejstvo, da se državi v proračun iz 
naslova pristojbin za uporabo objektov za varnost plovbe 
(plačujejo jo tuje in domače ladje in čolni) vsako leto steče veliko 
sredstev. V letu 1996 je bil ta znesek 1.655.340,96 USD to je 
282.235.632 SIT, v letu 1997 se predvideva še najmanj 10% 
povišanje tega zneska. Za leto 1998 predlagani znesek za 
vzdrževanje objektov za varnost plovbe znaša cca 4% prihodkov 
iz tega naslova v letu 1997. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

3830 Oprema za varnost pomorskega 
prometa 9.775.000 SIT 
Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 
- Zakon o pomorski in r. Jtrar.ji plovbi (ZPNP)-( Ur. list SFRJ, št. 

22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90); 
- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe ( ZVPNP) - (Ur. 

list SRS, št. 17/88); 
- Zakon o lukah ( ZL ) - (Ur. list SRS, št. 7/77 in 29/86); 
- Pravilnik o redu v lukah in drugih delih obalnega morja (Ur. list 

SRS, št. 7/77, 21/78, 29/86 in 16/94); 
- Pomorske konvencije: - SOLAS, STCW, MARPOL in druge. 

V letu 1998 se v okviru te proračunske postavke predvideva 
nabavo manjše opreme za čolne in druge opreme za pomorski 
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promet. Gre predvsem za zamenjavo dotrajane opreme s 
primernejšo - sodobnejšo, to je zamenjavo štirih starih VHF 
prenosnih postaj z novimi - kompatibilnimi z GMDSS, v skupni 
vrednosti 400.000 SIT. Nadalje ureditev priveza za KP-10, PI-1 in 
IZ-1 (morski del - zamenjava dotrajanih verig, boje, zamenjava 
priveznih vrvi službenih čolnov), višina potrebnih sredstev je 
353.000 SIT. Nabava prenosnega računalnika za čoln KP-10, ki 
bo omogočala, da bodo ob opravljanju nadzora na morju nadzorniki 
imeli neposreden dostop do podatkov o plovilih; predvidena 
potrebna sredstva so 300.000 SIT. Za nabavo orodja za manjše 
vzdrževanje plovil (vrtalni stroj s priključki in drugo ročno orodje) 
se potrebuje še 47.000 SIT. Za izpostavi Uprave RS za pomorstvo 
v Izoli in Piranu je zaradi narave dela (dokazovanje pomorskih 
nezgod, onesnaženja morja...) potrebna nabava dveh vodood- 
pornih totoaparatov v skupni vrednosti 80.000 SIT. Zaradi 
spremljanja vremenskih razmer in informiranja navtičnih turistov, 
ribičev in drugih udeležencev pomorskega prometa, je za izpostavi 
v Izoli in Piranu potrebna tudi nabava barometrov. Višina potrebnih 
sredstev je 45.000 SIT. V izpostavi Izola za nadzor prometa na 
morju potrebujejo daljnogled, za katerega nabavo je potrebnih 
50.000 SIT. Za razširitev radio zvez in prilagoditev obstoječe 
opreme novim pravilom s področja komunikacij, kar pomeni, da 
je potrebno zamenjati obstoječe radiorelejne povezave, ki niso v 
skladu z novimi predpisi in priporočili CEPT (Evropska konferenca 
za pošte in telekomunikacije) z novimi je potrebnih 8.500.000 SIT. 

6256-474 Investicije v pristaniško infrastrukturo 
in varnost plovbe 415.715.000 SIT 
Pravne podlage za oblikovanje proračunske postavke: 
- Zakon o pomorski in notranji plovbi (ZPNP) - (Ur. list SFRJ št. 

22/77, 13/82, 30/85, 80/89 in 29/90); 
- Zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (ZVPNP) - (Ur. 

listSRS št. 17/88); 
- Pomorske konvencije: SOLAS, STCW, MARPOL in druge; 
- Zakon o javnih naročilih (Ur. list RS št. 24/97); 
- Odredba o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike Slovenije 

št. 345-22/91 z dne 24.2.1991; 
- Resolucija o pomorski usmeritvi RS v povezavi s sklepom Vlade 

RS št. 340-04/93-2/15-8 z dne 16.6.1995, v katerem je podana 
tako vsebinska kot količinska usmeritev za načrtovanje 
proračunske postavke; 

- Sklep Vlade RS št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o obsegu 
državnega premoženja v družbenem podjetju Luka Koper; 

- Sklep Vlade RS št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4. 8. 1994 o vložitvi 
sredstev, ki jih je RS z zgoraj citiranim sklepom pridobila ter o 
predhodni izločitvi določenih delov premoženja; 

- Določila Statuta Luke Koper d.d., ki se nanašajo na dobiček, ki 
pripada državi iz naslova lastništva delnic; 

- Dolgoročni plan SIS za železniški in luški promet SR Slovenije 
do leta 2000 (Ur. list SRS št. 34/87); 

- Lokacijska dokumentacija "Bazen III", januar 1974; 
- Projekt za izvedbo "Bazen III", januar 1974; 
- Projekt "Izdelava predobremenitve pomola III" - predhodna dela 

za geomehanske raziskave - projekt za priglasitev del, 
november 1989; 

- Študija "Opredelitev infrastrukture v Luki Koper" št. 1238, ki jo je 
izdelal Vodnogospodarski inštitut Ljubljana v letu 1993; 

- Študija "Strategija razvoja Luke Koper", ki jo je izdelal 
Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane v letu 1994; 

- Program izgradnje pomola III, januar 1990; 
- Ureditveni načrt "Pomol III", ki ga je izdelal Investbiro Koper pod 

št. projekta 93-32 in kateri je bil sprejet z odlokom o i/reditvenem 
načrtu Mestne občine Koper 29. 6. 1995 (Uradne objave št. 14, 
z dne 18. 7. 1995); 

- Zakon o financiranju občin (Ur. list RS, št. 80/94); 
- Zakon o lukah (Ur. list SRS, št. 7/77). 

Sredstva na tej postavki, zbrana iz dividend prednostnih 
participativnih delnic RS v Luki Koper d.d. namenjena za 

uresničevanje določil Resolucije o pomorski usmeritvi RS znašajo 
za leto 1998 725.715.500 SIT. S sklepom št. 340-04/93-2/15-8, z 
dne 16. 6. 1995 je Vlada RS sprejela načelno usmeritev, da se 
zbrana sredstva iz dividend prednostnih participativnih delnic RS 
v Luki Koper d.d. namenijo za uresničevanje določil resolucije o 
pomorski usmeritvi RS ter, da Vlada RS višino in namen teh 
sredstev predlaga z vsakoletnim proračunom. Na podlagi tega 
sklepa je bila v proračun 1996 pri Upravi RS za pomorstvo vnešena 
proračunska postavka Investicije v pristaniško infrastrukturo in 
varnost plovbe. Republiki Sloveniji je iz naslova lastništva delnic v 
Luki Koper d.d. za leta 1393, 1994 in 1995 pripadla dividenda v 
višini 549.591.000 SIT, kar je predstavljalo prihodek proračuna v 
1996 letu. Sredstva bodo državi pripadla iz naslova lastništva 
delnic v Luki Koper d.d. tudi v letu 1997 in sicer v višini cca. 195 
mio SIT. To znaša skupaj 744.591.000 SIT. Skladno z zgoraj 
navedenim vladnim sklepom se predlaga, da se tudi v letu 1998 v 
proračunu namenijo sredstva dividend za investicije v pristaniško 
infrastrukturo in varnost plovbe ter za uresničevanje drugih določil 
Resolucije o pomorski usmeritvi RS. Upoštevaje že porabljenih 
18 mio SIT v letu 1996 in le 875.500 SIT v letu 1997 bo tako 
preostanek sredstev za leto 1998 725.715.500 SIT. Zaradi 
omejenosti sredstev proračuna in varčevalnih ukrepov v letu 
1998 pa je na to postavko dodeljenih le 415.715.000 SIT. 

Iz te postavke naj bi se v letu 1998 namenila sredstva za: 
- zamenjavo dveh rdečih svetlečih boj na vhodu v I. in II. 

bazen koprskega pristanišča (ugotovitev komisije, ki je bila 
imenovana za pregled stanja objektov za varnost plovbe), 
skupaj 4.600.000 SIT; 

- zamenjava službenega čolna z novim 15.000.000 SIT, saj je 
sedanji večkrat v okvari, s tem nastajajo visoki stroški za 
popravila; 

- sofinanciranje nabave opreme za Fakulteto za pomorstvo 
in promet ter Srednjo pomorsko šolo, skupaj z Ministrstvom 
za šolstvo in šport, za kar bi pri Upravi RS za pomorstvo zagotovili 
30.000.000 SIT. 

V skladu z novimi določili SCTW konvencije (Mednarodna 
konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in 
ladijsko stražarjenje pomorščakov), ki jih predpisuje IMO, je 
potrebno Fakulteto za pomorstvo in promet in Srednjo pomorsko 
šolo opremiti s predpisano učno opremo (GMDSS simulator, 
radijskimi simulatorji, telekomunikacijskimi simulatorji, strojnim 
simulatorjem, PC opremo, programsko opremo, trenažnimi čolni). 
Določila STCW konvencije terjajo, da se dijak tudi operativno in 
funkcionalno usposobi za uporabo (manipulacijo oziroma 
rokovanje) z določenimi objekti, napravami in stroji, pripomočki, 
ki jih je uporabljal pri opravljanju nalog plovnega in ladijskega 
(strojnega) tehnika. Poleg tega bo potrebno pridobiti certifikat 
kakovosti ISO 9001, katerega morajo pridobiti vsi izobraževalni 
centri, ki morajo v pogledu programa in učne opreme izpolnjevati 
predpisane pogoje v vseh državah. Na osnovi le tega bo IMO 
odločal ali bo Republika Slovenija tudi v bodoče lahko usposabljala 
strokovni kader in izdajala mednarodno priznana spričevala za 
pomorstvo. 

Glede na navedeno in na navedbe v Resoluciji o pomorski 
usmeritvi RS, da bo RS spodbujala razvoj pomorskega in 
prometnega šolstva in podpirala razvoj znanstveno - raziskoval- 
nega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi je za 
šolanje bodočih pomorščakov s tem, da si pridobijo mednarodno 
priznana spričevala, bistvenega pomena zagotovitev potrebne 
opreme. 

Sofinanciranje Portoroškega pomola: 
V letu 1995 je Zavod za gradbeništvo - ZMRK Ljubljana izdal 
mnenje, da je glavni ponol v Portorožu dotrajan. Uprava RS za 
pomorstvo je izdala odločbo, da je zaradi dotrajanosti pomola 
potrebno izvesti sanacijska dela na pomolu. Sam pomol je 
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bistvenega pomena za razvoj slovenskega turizma, saj se ob 
njega privezujejo turistične ladje. Na njem se izjemoma vrši tudi 
mednarodni potniški promet. Dejstvo je, da navedeni objekt ni 
izključno občinskega, temveč tudi nacionalnega pomena. Pomol 
ima vlogo mednarodnega javnega potniškega pristanišča za 
Hrvaško in Italijo. Tak pravni status je za pristanišče Portorož 
predviden tudi v novem Pomorskem zakoniku (dol. čl. 43). Občina 
Piran ne more zagotoviti vseh potrebnih finančnih sredstev za 
sanacijo Portoroškega pomola, zato bi bilo nujno potrebno 
zagotoviti sredstva iz proračuna RS. Če se pomola ne bo saniralo, 
bo kmalu izdan odlok o prepovedi njegove uporabe. Sredstva 
potrebna za sofinanciranje sanacije pomola znašajo 23.000.000 
SIT. 

Izvajanje hidrografskih meritev slovenskega morja: 
Slovenija nima lastnega Hidrografskega inštituta in tudi ne 
mednarodno priznanega izvajalca, ki bi opravljal hidrografske 
izmeritve slovenskega morja. Ustanovitev tovrstnega inštituta bi 
bila nesmotrna z ozirom na velikost slovenskega akvatorija. 
Hidrografska izmeritev akvatorija pa je neizbežna in nujna (v 
vseh pomorskih državah se te meritve že izvajajo), saj bo v 
nasprotnem primeru na pomorskih kartah, ki obeležujejo 
slovensko obalo pisalo, da plovba po slovenskem območju poteka 
na lastno odgovornost. Hidrografske meritve so nujnega pomena, 
saj se bo drugače bistveno zmanjšalo število ladij v slovenskem 
morju (ladjarji oz. zavarovalnice ladij in tovora ne bi pristali na to, 
da njihove ladje plujejo po nevarnem navigacijskem področju). 
Odraz tega bi bilo negativno poslovanje slovenskih pristanišč, 
predvsem koprskega. Smotrno je, da Slovenija izda mednarodni 
javni razpis za opravljanje tovrstnih izmeritvenih dejavnosti. Na 
podlagi ponudb Hidrografskih inštitutov se bo odločilo za 
najboljšega izvajalca. Sredstva za tovrstne storitve se planirajo v 
višini 17.000.000 SIT. 

Preostali del sredstev v višini 326.115.000 SIT pa bi namenili za: 
- poglabljanje III. bazena v koprskem pristanišču do kote -10 m, 
izdelavo zaščitnih nasipov in nasipavanje v pomolu II in za izdelavo 
manjkajoče investicijske in projektne dokumentacije po Navodilu 
o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij (Ur. 
list RS, št. 71/96 in 16/97) ter po zakonu o graditvi objektov (Ur. 
list RS št. 34/84, 29/86 in 59/96). 

Za vsa navedena dela je že pridobljena lokacijska dokumentacija, 
zato je po zagotovilih izvajalca del možno v letu 1998 realizirati 
celotno investicijo. Potrebna sredstva za izvedbo le tega presegajo 
sredstva, ki so v ta namen s sklepom Vlade namenjena za 
uresničevanje določil Resolucije o pomorski usmeritvi Republike 
Slovenije, ki navaja, da bo RS podpirala razvoj koprskega 
pristanišča in prek njega usmerjenega tranzitnega in kopenskega 
prometa ter spodbujala širitev stalnih pomorskih poti... Nadaljnje 
poglabljanje bazena III je v skladu s prostorskimi akti za to območje 
in z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
I. RS št. 71/94), s katerim je Uprava RS za pomorstvo zadolžena 
za varnost plovbe in gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo. 
Ena od osnovnih nalog Uprave RS za pomorstvo je varnost 
pomorskega prometa, zaradi varnosti prometa je tako nujna 
čimprejšnja razširitev in poglobitev bazena III, ki je izkopan le v 
polovični širini do 150 m, do kote -18 m, kar zadošča za varno 
pristajanje ladij do 80.000 ton nosilnosti, potrebe pa so po pristajanju 
ladij z nosilnostjo do 150.000 ton. S pogodbo med Upravo RS za 
pomorstvo in izvajalcem Luko Koper d.d. se je poglobilo SV del 
bazena III do kote -7 m. Predlagana nadaljnja dela, pa kot omenjeno, 
predvidevajo nadaljnje poglabljanje severnega dela bazena III do 
globine -7 m in nadalje do -10 m ter, ko bo za globino izpod -10 m 
pridobljeno lokacijsko dovoljenje, pa izkop celotnega severnega 
dela do globine -18 m. Predlagamo, da se za navedeno fazo 
poglabljanja zagotovijo predlagana sredstva v celoti, da se 
zagotovi nadaljevanje in dokončanje že pričetih del in prepreči 
zamude, zaradi katerih nastajajo dodatni stroški ter se s tem 

omogoči poleg varnosti plovbe nadaljnji razvoj tranzitnega in 
kopenskega prometa skozi pristanišče. 

Ponovno se poudarja, da je pred izdatki za izdelavo dokumentacije 
potrebno na Vladi RS zavzeti stališče - predlagati višino in namen 
porabe sredstev iz naslova dividend države v Luki Koper. 
Planiranje je možno samo pod predpostavko, da Vlada RS skladno 
s sklepom št. 340-04/93-2/15-8 z dne 16. 6. 1995 sprejme 
odločitev glede porabe, višine in namena teh sredstev za 
financiranje izgradnje pristaniške infrastrukture v koprskem 
pristanišču. Koncesijsko razmerje še ni urejeno in s tem ni urejena 
ločitev pristojnosti javne in zasebne sfere. 

2900 Manjše investicije 1.080.000 SIT 
Skupaj potrebna sredstva na tej postavki znašajo 1.290.000 SIT. 
Glede na število zaposlenih v letu 1998 in glede na v navodilih 
določeno zgornjo vrednostno mejo te postavke, se predvideva 
sredstva za manjše investicije v letu 1998 v višini 1.290.000 SIT. 
Iz navedenega zneska se bo črpalo sredstva za popravila 
oziroma zamenjavo poškodovane ali dotrajane pisarniške 
opreme, za nabavo plastifikatorja za enoti v Izoli in Piranu, aparatov 
za kuhanje kave, hladilnika, varnostne omare, sanitetne opreme 
za enoti v Izoli in Piranu, WC kotlička, svetil in podobno. 

2413 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZRAČNO 
PLOVBO 

Pravna podlaga pri planiranju proračunskih postavk za Upravo 
RS za zračno plovbo: 
- Zakon o zračni plovbi; 
- Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (t. i. Čikaška 

konvencija); 
- Mednarodna konvencija Eurocontrol o sodelovanju za varnost 

zračne plovbe. 

Uprava RS za zračno plovbo je na podlagi Zakona o zračni plovbi 
in Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (ter aneksov na 
njeni osnovi) dolžna zagotavljati in opravljati nemoten in varen 
pretok zračnega prometa. V zvezi s tem mora zagotavljati ustrezno 
vzdrževanje vseh sistemov in naprav v predpisanih tolerancah, 
ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa (določa jih 
mednarodna organizacija za civilno letalstvo). Poleg tega mora 
Uprava RS za zračno plovbo načrtovati in izvajati zamenjavo 
sistemov in naprav ter ustrezne nadgradnje. V tem kontekstu 
mora Uprava RS za zračno plovbo upoštevati tudi priporočila in 
standarde EUROCONTROL-a. Republika Slovenija, kot 
podpisnica Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju 
za varnost zračne plovbe, sodeluje v evropskem projektu 
harmonizacije in integracije sistemov za vodenje zračnega 
prometa (t. i. "EATCHIP" program - European Air Traffic Control 
Harmonisation and Integration Programme). Na osnovi programa 
EATCHIP je za vsako državo izdelan podrobnejši program t. i. 
Program zbliževanja in izvajanja za Republiko Slovenijo (Con- 
vergence and implementation programme - CIP). Ta dokument 
določa naloge, ki jih mora posamezna država izpolniti v 
dogovorjenih rokih in v povezavi s sosednjimi državami. 

Uprava RS za zračno plovbo v letu 1998 načrtuje na področju 
investicij le del najnujnejših sprememb na sistemih za vodenje 
zračnega prometa in nabav opreme, ki jih narekuje operativno 
delo in evropski projekt harmonizacije in integracije sistemov za 
vodenje zračnega prometa EATCHIP. 

Potrebno je opozoriti, da mora Uprava Republike Slovenije za 
zračno plovbo ter sektor za letalstvo na Ministrstvu za promet in 
zveze stalno zagotavljati največjo možno stopnjo varnosti za 
normalno odvijanje letalskega prometa. Civilno letalstvo je trans- 
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port globalnega pomena, kar pa zahteva stalno sodelovanje hkrati 
pa se še vedno zelo hitro razvija. To pomeni, daje potrebno stalno 
sodelovati pri vseh predlaganih spremembah ter jih takoj tudi 
začeti uvajati v naš sistem zračne plovbe. V nasprotnem slučaju 
lahko zelo hitro postane tudi Slovenija problemtična v smislu 
pretoka letalskega prometa in nenazadnje tudi varnosti. Potrebno 
je sprotno zagotavljanje kompatibilnosti opreme s sosednimi 
kontrolami letenja, kajti le na tak način je omogočena normalna 
komunikacija med kontrolami v skladu z mednarodno sprejetimi 
standardi in priporočili. Stroški, ki nastajajo pri tem pa se hkrati s 
povečevanjem prometa /konec aprila se je spet odprl koridor 
med Hrvaško, Bosno in Srbijo/ skokovito višajo. Uprava Republike 
Slovenije za zračno plovbo mora v skladu z 205 členom Zakona 
o zračni plovbi zagotavljati tudi stalno varovanje vseh objektov 
pomembnih za varnost zračne plovbe. Pri vsakodnevnem delu 
obstajajo še drugi stalni stroški, kot so stroški vzdrževanja dragih 
radarskih, računalniško intormacijskih in radio-navigacijskih 
naprav, plačevanje članarin mednarodnim letalskim organizacijam, 
stroški sprejemanja radarske slike iz Avstrije, itd. Uprava 
Republike Slovenije za zračno plovbo je trenutno v situaciji, ko se 
lahko zgodi, da vsega tega ne bo več zmogla pokrivati. Zaradi 
tega je potrebno sočasno z določitvijo proračunskih sredstev za 
potrebe vodenja zračnega prometa sprejeti tudi odločitev glede 
zagotavljanja mednarodno sprejetih obveznosti (Konvencije o 
mednarodnem civilnem letalstvu, Chicago 1944) in v skladu s 
tem obvestiti Mednarodno organizacijo civilnega letalstva, 
Evropsko konferenco civilnega letalstva in EUROCONTROL, 
sosednje države in združenje letalskih prevoznikov. Zavrnitev 
predloga pomeni tudi zmanjšanje obsega storitev vodenja 
mednarodnega zračnega prometa na obseg iz leta 1996. Opozoriti 
pa je potrebno, da zmanjšanje obsega storitev pomeni tudi znižanje 
prihodkov od pristojbin na zračnih poteh (3.900.000 XEU pri 
pričakovanem trendu enot storitev vodenja prometa). 

Pri vsem tem pa je potrebno poudariti, da Uprava Republike 
Slovenije za zračno plovbo s preletnimi pristojbinami prenese 
precejšen del prihodka (v primerjavi z odhodki URSZP) v državni 
proračun. 

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3421 Materialni stroški 11.880.000 SIT 
Ta postavka zajema stroške delovanja uprave brez sektorja za 
vodenje zračnega prometa. V tem okviru so zajeti stroški delovanja 
oddelka za plovnost letal, komisij za raziskovanje letalskih nesreč 
in nezgod in zagotavljanje ter vzdrževanje ustreznih pilotskih 
licenc, ki so nujno potrebne za izvajanje testnih letov letal pred 
izdajo spričevala o plovnosti letala ter prisotnost na izpitih 
letalskega osebja. V registru letal je trenutno registriranih 400 
zrakoplovov in 130 motornih zmajev. Poleg tega se letno vpiše v 
register povprečno 50 novih zrakoplovov. Strokovnjaki s tega 
področja morajo torej letno opraviti najmanj 580 pregledov 
zrakoplovov na območju Republike Slovenije. V registru letalskega 
osebja pa je vpisanih 2400 različnih dovoljenj za letalsko osebje. 
Zaradi pridobivanja novih pooblastil je potrebno letno opraviti 
približno 500 izpitov. Torej je letno potrebno opraviti oz. rešiti 1725 
vlog za podaljševanje in nova dovoljenja. Vsa ta opravila se Izvajajo 
na območju celotne Republike Slovenije. Izpitne komisije pa so 
sestavljene iz treh oz. petih članov. 

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

3815 Materialni stroški vodenja zračnega 
prometa 446.000.000 SIT 
Ta postavka zajema vse stroške vodenja zračnega prometa in v 

zvezi z vodenjem zračnega prometa. Povprečni mesečni stroški 
v letu 1997 znašajo 23.000.000 SIT, brez umerjanja radionaviga- 
cijskih naprav in stroškov izmenjave radarskih podatkov ter 
pogodbe o vzdrževanju programske opreme sistema za vodenje 
zračnega prometa. Materialni stroški vodenja zračnega prometa 
zajemajo: porabo električne energije, najema zakupljenih in javnih 
telekomunikacijskih vodov, poraba goriva in maziva za vozila ter 
agregate, dnevnice in potni stroški, zavarovanje objektov in 
opreme, najemnina prostorov, najem vozil, redno vzdrževanje, 
komunalne storitve (čiščenje prostrov, ogrevanje, kanalizacija,...), 
fizično varovanje objektov, strokovna literatura, reprezentančni 
stroški, pisarniški material vključno s fax papirjem in "strip" 
papirem, drugi materialni stroški (zdravniški pregledi kontrolorjev 
letenja in tehničnega osebja, provizije in bančne storitve,...). 
Letalsko umerjanje radionavigacijskih sredstev znaša letno 
približno 28.000.000,00 SIT. Stroški vzdrževanja programske 
opreme sistema za vodenje zračnega prometa (v letu 1996 je bila 
podpisana pogodba s podjetjem SIEMENS iz Nemčije) kar znaša 
za plačilo v letu 1997 1.439.475,00 DEM. Pripravlja pa se nova 
pogodba s podjetjem SIEMENS ATM za vzdrževanje in tekoče 
spremembe aplikativne programske opreme in baz podatkov. 

V letu 1993 je bil sklenjen z avstrijsko agencijo za vodenje 
zračnega prometa sporazum za pridobivanje podatkov z radarja 
Koralpe, vsako leto pa se sklene dodatek k sporazumu, ki določa 
višino stroškov za posamezno leto. V letu 1997 ti stroški znašajo 
cca 40.000.000,00 SIT. Ta strošek kompenzira potrebo po nakupu 
drugega radarja dolgega dosega, ker s kombinacijo radarskih 
podatkov (enega slovenskega radarja dolgega dosega in enega 
avstrijskega radarja) dosežemo priporočeni Eurocontrolov stand- 
ard za radarsko vodenje letal. 

Poleg tega pa URSZP mora v letu 1998 zavarovati vsda sredstva 
in naprave ter infrastrukturo, kar v preteklih letih zaradi velikih 
finančnih omejitev ni bilo možno, saj je URSZP le stežka pokrivala 
tekoče stroške delovanja Uprave in sistema za vodenje zračnega 
prometa. 

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo v pripravi 
proračuna za posamezno leto sodeluje tudi s Servisom skupnih 
služb, predvsem zaradi posodobitve voznega parka in odkupa 
prostorov. Ker do realizacije naših zahtev ne prihaja že več let, 
moramo v predlogu proračuna načrtovati tudi sredstva za najem 
oz. leasing avtomobilov. Poleg tega pa moramo še vedno 
zagotavljati precejšnja sredstva za najemnine prostorov, saj do 
odkupa še vedno ni prišlo. 

1577 Izdelava študije za medn. center KL in 
izdelava drugih študij 21.400.000 SIT 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo se je v letu 1993 
vključila v mednarodni projekt izgradnje srednjeevropskega cen- 
tra za vodenje zračnega prometa. V omenjeni projekt je poleg 
mednarodnih organizacij ICAO in EUROCONTROL vključenih 
še sedem držav. Vse sodelujoče države imajo nalogo izdelati 
naslednje študije: študija o najprimernejši lokaciji centra, študija o 
stroških, ki jih bo posamezna država imela, prometno tehnološka 
študija o izboljšanju pretoka prometa  

• 
Poleg tega se bodo v okviru te postavke izdelale tudi druge študije, 
ki so neposredno povezane z uvajanjem novih standardov in 
tehnologij. Vključevanje Republike Slovenije v EU pa pomeni tudi 
prilagajanje letalske regulative. Vzporedno s navedenimi 
aktivnostmi mora Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo 
v letu 1998 pričeti z izdelovanjem študije o novi lokaciji Centra za 
vodenje zračnega prometa ATCC, ki je sedaj lociran na Kotnikovi 
19a in idejni projekt izgradnje novega kontrolnega stolpa na letališču 
Ljubljana. 
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3745 Drugi odhodki za delo na drugih 
področjih 7.500.000 SIT 
Ta postavka zajema vse stroške sodelovanja in dela Uprave 
Republike Slovenije za zračno plovbo na višjih nivojih v 
mednarodnih organizacijah civilnega letalstva kot so Mednarodna 
organizacija za civilno letalstvo - ICAO, Evropska konferenca 
civilnega letalstva - ECAC, Združenje letalskih oblasti - JAA, 
Evropska organizacija za varnost zračne plovbe - Eurocontrol in 
druge, razen članarine v omenjenih organizacijah, ki je zajeta v 
svoji proračunski postavki. Predvidoma bodo predstavniki Uprave 
RS za zračno plovbo v letu 199B sodelovali na: osmih sestankih 
glavnih direktorjev (ECAC, ICAO in EUROCONTROL) in dvajsetih 
sestankih delovnih skupin ECAC-a in ICAO-ja. To pomeni okrog 
63 dni službenih potovanj, predvsem v Parizu, Bruslju, 
Amsterdamu in Luksembourgu. 

5220 Šolanje strokovnega osebja kontrole 
letenja 81.000.000 SIT 
Postavka zajema vse stroške šolanja strokovnega osebja v 
skladu z Zakonom o zračni plovbi in ustreznimi pravilniki ter 
standardi in priporočeno prakso Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva (ICAO). Šolanje strokovnega osebja je potrebno 
zagotavljati na podlagi Zakona o zračni plovbi. Za poklice v 
navigacijskih službah zračnega prometa ni rednih šol. S šolanjem 
in zaposlovanjem novih strokovnih delavcev mora Uprava 
Republike Slovenije za zračno plovbo zagotoviti: delovanje 
območnega kontrolnega centra 24 ur/7 dni v tednu (štirje sektorji), 
24 urno odprtost letališča Ljubljana in 12 urno dnevno odprtost 
terminalne (letališke) kontrole zračnega prometa Maribor in 
Portorož. Poleg tega se je v letošnjem letu na osnovi sklepa VRS 
odprla tudi letališka kontrola letenja Cerklje. 

Po izračunih glede na sedanji obseg zračnega prometa, števila 
registriranih letal in strokovnega letalskega osebja, ter 
opremljenosti kontrolnih centrov in razporeditve radionavigacijskih, 
telekomunikacijskih, radarskih in računalniških naprav, je potrebno 
za opravljanje teh nalog zagotoviti v letu 1998 dodatnih 16 
kontrolorjev zračnega prometa, 18 delavcev v tehničnih službah 
in 7 v službah letalskih informacij. 

V glavnem se šolanje osebja za vodenje zračnega prometa izvaja 
v tujini. Tehnično osebje se šola večinoma pri proizvajalcih 
sistemov in naprav (Frequentis, ALCATEL, SIEMENS; FER- 
NAU,...), kontrolorji letenja in sodelavci za letalske informacije pa 
se šolajo v mednarodnih institucijah EUROCONTROL-a v 
Luksemburgu in v Angliji. 

7738 Usposabljanje let. In drugega osebja 15.120.000 SIT 
Izšolati in stalno izobraževati je potrebno tudi ustrezne 
strokovnjake na področju plovnosti letal in letalskega osebja ter 
letališč, ki mora biti zagotovljeno na podlagi polnopravnega 
članstva v mednarodnegem združenju letalskih oblasti (JAA) in v 
skladu z Zakonom o zračni plovbi. Večinoma se izobraževanje 
omenjenega osebja odvija v Amsterdamu in Parizu (direkcija 
JAA, Amsterdam in Flight Sefety Organisation, Pariz) ter v 
Oklahomi pri ameriški upravi za zračno plovbo (FAA).V letu 1998 
je potrebno na tem področju izšolati vsaj šest strokovnjakov. 

• 
7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti 
prometa 16.200.000 SIT 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo mora na podlagi 
Zakona o zračni plovbi zagotavljati varnost in rednost zračnega 
prometa v Republiki Sloveniji. V okviru te postavke se bodo 
zagotavljala tudi potrebna sredstva za zagotavljanje alternacije 
letališču Ljubljana. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Predlagane investicije bodo omogočile nadaljnje približevanje 
standardom in priporočeni praksi mednarodne organizacije 
civilnega letalstva (ICAO) in zagotovitev osnovnih nivojev 
programa EATCHIP (Evropski program harmonizacije in 
integracije sistemov za vodenje zračnega prometa), ki ga v skladu 
z usmeritvami ECAC, vodi Eurocontrol. Nevedeni program že na 
sedanji stopnji razvoja znižuje stroške ter povečuje varno in 
tekoče odvijanje zračnega prometa. Uprava Republike Slovenije 
za zračno plovbo že sodeluje v tem programu (na osnovi 
EATCHIP-a je za vsako državo izdelan t.i. "CIP-Convergence 
and Implementation Programme" in predstavlja določene 
obveznosti), ki je trenutno v fazi doseganja kompatibilnosti 
sistemov, predvsem glede komunikacijskih protokolov in 
posameznih funkcij sistemov za vodenje zračnega prometa. 

Investicije so potrebne na vseh področjih navigacijskih služb v 
zračnem prometu, kar je posledica prevzema državnih nalog na 
tem področju. Vzporedno z znanimi aktivnostmi na področju 
investicij se dodatno pojavljajo še investicije na področju 
vzpostavitve letališke kontrole letenja Cerklje ob Krki in začetek 
programa zamenjave radionavigacijskih sredstev (radijski 
svetilniki, VHF vsesmerni radijski svetilniki, merilniki daljine, 
pristajalni sistemi ) 

1578 Obnova vzletno-pristajalne steze in 
maneverskih površin letališč Maribor in 
Portorož ter ostale opreme 460.000.000 SIT 
Glede na sklep Vlade RS št. 340-05/97-3 z dne 27.03.1997 in 
glede na naloge, ki jih je s tem prevzel MPZ se bo vloga letališča 
Maribor spremenila. Letališče Maribor in Portorož bosta poleg 
rednih letalsko transportnih aktivnosti zagotavljalo tudi alternacijo 
letališču Ljubljana. Zaradi tega pa morajo biti izpolnjeni osnovni 
pogoji zagotavljanja varnosti zračnega prometa. Glede na stanje 
vzletno pristajalne steze in maneverskih površin ter ostale opreme 
(roentgenski aparati za pregled opreme, oprema za gašenje,...) 
je potrebno v letu 1993 i.adaijevati s sanacijo vzletno pristajalne 
steze in maneverskih površin ter z nabavo najnujnejše opreme. 
Če omenjena dela ne bodo končana do leta 1999 bo potrebno 
letališče zaradi varnostnih vzrokov zapreti. 

4031 Zamenjava RNS 22.400.000 SIT 
V skladu z mednarodnimi priporočili in standardi je potrebno 
zagotavljati predpisan nivo varnosti zračnega prometa, ki ga v 
enem segmentu zagotavljajo radionavigacijski sistemi. Tako je 
nujno potrebno začeti z zamenjavo nekaterih radionavigacijskih 
sredstev, saj so nekatera že stara preko trideset let (NDB MG, 
NBD ILB), nekatera pa preko petnajst let (VOR/DME ILB, NDB 
PZ, NDB DOL, NDB MR,...). Glede na starost opreme bomo 
pričeli z pospešeno zamenjavo nekaterih radionavigacijskih 
sistemov in naprav v letu 1998. 

4033 Vzpostavitev kontrole letenja Cerklje 61.400.000 SIT 
V skladu s sklepom Vlade RS je bila v juliju 1997 osnovana letališka 
kontrola letenja Cerklje ob Krki. Zaradi vzpostavitve nove kontrole 
letenja se v letu 1998 predvideva nabava enega dela najnujnejše 
opreme. Predvideva se nabava radijskega VHF sprejemno 
oddajnega centra, opreme za prikaz radarskih podatkov itd. 

4034 AFTN sistem 37.000.000 SIT 
V skladu z najnovejšimi mednarodnimi priporočili in standardi je 
potrebno pričeti z nadgradnjo sistema AFTN v Ljubljani, poleg 
tega pa zaradi povečanega obsega dela in same tehnologije dela 
v letaliških kontrolah letenja razširitev sistema AFTN na vseh 
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letališčih oz. kontrolnih stolpih. V naslednjih letih pa je v okviru 
tega projekta potrebna tranzicija v ATN in AHMS. 

4035 Izdelava študije za variantno lokacijo 
za r.d.d. 10.000.000 SIT 
Zaradi začasne zaustavitve projekta postavitve radarja dolgega 
dosega se v letu 1998 načrtuje poravnava dela tekočih obveznosti 
iz pogodb, ki so bile sklenjene že pred začasno zaustavitvijo 
projekta (LUZ, VGI, sofinanciranje projektne dokumentacije 
MORS). 

V letu 1998 je predvidena nova proračunska postavka 9006 v 
okviru projekta postavitve projekta radarja dolgega dosega. 
Poudariti je treba, da je potrebno slediti mednarodnim priporočilom 
in standardom, kajti v nasprotnem primeru to vpliva na manjšo 
propustnost zračnega prostora. Glede na to, da so trenutno 
aktivnosti v zvezi s projektom predstavitve r.d.d. začasno 
zaustavljene in z ozirom na dejstvo, da so sredstva za plačevanje 
podaljšanja garancije za to velika, vključujoč tudi stroške izmenjave 
radarskih podatkov, je ta investicija za izdelavo študije za variantno 
lokacijo ekonomsko upravičena in nujno potrebna. 

5604 Oprema in merilne naprave za 
vodenje zračnega prometa 86.000.000 SIT 
Za tekoče in kvalitetno vzdrževanje ter umerjanje naprav za 
vodenje zračnega prometa je potrebno nabaviti dodatno merilno 
opremo. Višja stopnja odkrivanja in odpravljanja napak zmanjšuje 
čas odpravljanja napak in znižuje stroške pošiljanja modulov na 
popravilo k proizvajalcem. V letu 1998 bo Uprava Republike 
Slovenije za zračno plovbo nadaljevala s nabavo opremo za 
merjenje in analiziranje radarskih podatkov RASS - C ter z nabavo 
opreme za merjenje in analiziranje radarskih podatkov RASS - S. 
Glede na to, da smo člani mednarodne organizacije EURO- 
CONTROL, bomo programsko opremo lahko koristili brezplačno. 

Poleg tega je potrebno v skladu s mednarodnimi standardi in 
predpisi zagotavlati tudi najnovejše standarde na področju 
govornih komunikacij in na področju prenosa radarskih podatkov. 
Tako bo potrebno v letu 1998 pričeti z nadaljevanjem nadgradnje 
sistema RMCDE (sistem za konverzijo in distribucijo radarskih 
podatkov) in z uvajanjem novih standardov na področju govornih 
komunikacij (uvajanje digitalne tehnologije in prenosa signalov, 
8,33KHz frekvenčni razmak pri VHF oddajno-sprejemnih 
postajah,...). Ena od najprioritetnejših nalog v okviru te postavke 
pa je izgradnja rezervnega (back-up) sistema govornih 
komunikacij VCS. Za zagotavljanje predpisanih radarskih 
standardov pa bo potrebna integracija vsaj enega dodatnega 
radarskega sistema v računalniški sistem RDPS. 

6261 Posodobitev in adaptacija terminalne 
kontrole letenja Maribor 41.100.000 SIT 
Investicija je potrebna za dokončanje opremljanja in posodobitve 
vodenja zračnega prometa, zagotavljanja varnosti v zračnem 
prometu in delovnih pogojev kontrolorjev letenja ter drugega 
strokovnega osebja kontrole letenja v terminalni kontroli leteoja 
Maribor. Tako se bo v letu 1998 pričelo z obnovo prostorov urada 
letalskih informacij ARO, ki spada v sklop letališke kontrole letenja 
Maribor in z nabavo najnujnejše funkcionalne opreme za delo 
enote. Zaradi ohranjanja enakega nivoja varnosti na tem letališču 
je nujna izgradnja radijskega VHF sprejemnega In oddajnega 
centra za komunikacijo z zrakoplovi. Letališče Maribor predstvlja 
tudi alternativno letališče letališču Ljubljana, zato je nujna 
zamenjava vsaj antenskega sistema (LLZ in GP) instrumentalno- 
pristajalnega sistema (Obstoječi sistem je star že 17 let), zato se 
lahko z nezamenjavo vsaj antenskega sistema v tej fazi zgodi, 
da letališče Maribor ostane brez najpomembnejšega naviga- 
cijskega sredstva. 

6262 Ureditev in posodobitve kontrolnega 
stolpa na letališču Ljubljana 12.000.000 SIT 
Investicija predvideva najnujnejša adaptacijska dela urada letalskih 
informacij letališke kontrole letenja Ljubljana. Poleg tega bo potrebna 
nabava ustrezne funkcionalne opreme za prostore ARO. V okviru 
te postavke se predvideva tudi dokončanje obnove strelovodnih 
inštalacij in dodatnih namestitev prenapetostnih zaščit. 
AERODROM Ljubljana sočasno obnavlja prostore LOADSHEET- 
a in METEO službe. Tako smo s tega stališča soinvestitorji 
izgradnje ARO prostorov v smislu zagotavljanja potrebne opreme 
in povezav. V okviru adaptacijskih del in izgdarnje novih prostorov 
so zajete tudi nujne elektroenergetske povezave z obstoječim 
sistemom neprekinjenega napajanja in telekomunikacijske 
povezave s kontrolnim stolpom ter ostalimi enotami sistema za 
vodenje zračnega prometa. Poleg tega se v letu 1998 pričenja 
faza 1 projekta optičnih povezav naših objektov na letališču 
Ljubljana (radar - kontrolni stolp - fazal). Zaradi pomanjkanja 
prostora v območni kontroli letenja se v letu 1998 pričenja tudi s 
projektom preselitve priletne kontrole letenja nazaj v kontrolni 
stolp. 

6263 Zamenjava rez. sistemov napajanja za 
radionavigacijske naprave 5.981.000 SIT 
V skladu z Zakonom o zračni plovbi in podzakonskimi akti je 
potrebno na vseh objektih kontrole letenja zagotoviti rezervno 
napajanje električne energije. Zaradi dotrajanosti in neustreznosti 
obstoječih sistemov napajanja je potrebna zamenjava dizelelek- 
tričnih agregatov na nekaterih objektov radionavigacijskih naprav. 
Poleg tega je potrebno na vseh objektih inštalirati ustrezne sisteme 
prenapetostne zaščite in strelovodne inštalacije. Obenem pa je 
potrebno na določenih sistemih opraviti tudi razširitve (povečanje 
EE razdelilnih omar,...). V letu 1998 se bo tudi nadaljevalo s 
projektom obnove strelovodnih inštalacij in prenapetostnih zaščit 
na posameznih objektih. V skladu z Zakonom o graditvi objektov 
pa je seveda potrebno izdelati tudi vso potrebno projektno tehnično 
dokumentacijo. 

6265 Rezervni moduli in oprema 28.000.000 SIT 
Glede na to, da gre za rezervne dele in module velike nabavne 
vrednosti, ki se skladiščijo in ob napakah menjajo ter pošiljajo na 
popravila k proizvajalcu, je smotrno nabave novih delov in 
modulov voditi kot posebno investicijo. Gre predvsem za nabavo 
rezervnih ekranov in računalniških delovnih postaj, izhodnih 
radarskih in radijskih ojačevalcev ter podobnih modulov. Nabava 
rezervnih modulov in opreme je nujna zaradi nemotenega 
opravljanja vzdrževanja naprav in sistemov, ki mora biti v skladu 
z Zakonom o zračni plovbi. 

Tako se v letu 1998 predvideva v glavnem nabava rezervnih 
delov za radar VVATCHMAN, saj nabava rezervnih delov za ra- 
dar, zaradi dolgih dobavnih rokov v letu 1997 ni realna, predvsem 
zaradi nesprejetja proračuna 97. 

Glede na to, da v letu 1997 ne bomo zagotovili zadostnih minimalnih 
količin rezervnih delov se bo v letu 1998 in naslednjih letih 
nadaljevalo z nabavo rezervnih modulov in opreme za naslednje 
sisteme in naprave: rezervni moduli za priletni radar, rezervni 
moduli in oprema za ADP/MMI, rezervna oprema za AFTN, 
rezervni moduli za radionavigacijska sredstva, rezervni moduli 
za VCS in rezervna oprema za VHF. 

6266 Nadgradnja in nakup programske oprerrte 
za ANS 68.000.000 SIT 
Po večletnih testiranjih so začeli proizvajalci programske opreme 
za vodenje zračnega prometa (na osnovi priporočenih specifikacij 
Eurocontrol-a)* nuditi različne programske pakete, ki opozarjajo 
kontrolorje letenja na nevarna medsebojna približevanja letal ter 
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letal in ovir na zemlji. Povečanje zračnega prometa zahteva hitrejšo 
izmenjavo različnih podatkov o letalih med kontrolnimi centri za 
vodenje zračnega prometa. Eurocontrolov eksperimentalni center 
je razvil nov sistem prikazovanja podatkov za kontrolorje letenja. 
Sistem je že prestal prve teste v dejanskem zračnem prometu. 
Vsi navedeni programi so izdelani za neko hipotetično obliko 
zračnega prostora in reliefa. Zaradi tega je vse take programske 
pakete potrebno prilagoditi konkretni obliki zračnega prostora 
(državnim mejam in sektorizaciji zračnega prostora) in reliefa in 
vgraditi v obstoječo programsko opremo. Poleg tega bomo v letu 
1990 pričeli z naslednjo fazo nadgradnje računalniško 
informacijskega sistema ADP/MMI v Centru za vodenje zračnega 
prometa (2Kx2K monitorji, STCA, MSAW, podat. Povezave s 
lokalnimi enotami na letališčih,....). Faza 1 tega projekta predstvlja 
nadgradnjo delovnih postaj, zamenjava monitorjev z večjimi in 
pričetek selitve priletne kontrole v kontrolni stolp Brnik. V skladu s 
prej omenjenim Eurocontrolovim programom CIP bo treba tudi v 
letu 1998 dokončati z nadgradnjo nekaterih funkcij sistema za 
vodenje zračnega prometa. 

6267 Dokončanje energetske postaje v 
Območni kontroli letenja Ljubljana 1.600.000 SIT 
Glede na to, da se nahaja Center za vodenje zračnega prometa 
v urbanem okolju je potrebno zagotoviti dodatno protihrupno 
zaščito diesel-električnega agregata. Poleg tega pa je v okviru te 
postavke potrebno izvesti razširitve elektroenergetskega in dela 
telekomunikacijskega internega omrežja. Zaradi zaključitve vseh 
omenjenih del se mora izdelati tudi ustrezno, zakonsko 
predpisana, projektna dokumentacija: projekti izvedenih del PID. 

PROJEKT RADAR DOLGEGA DOSEGA 
(proračunske postavke: 6268, 6269, 6270, 6257, 
6258, 6259, 6780) 

6268 Radar dolgega dosega (PSR+MSSR) za zračne poti 0 

6269 Radarska kupola za radar dolgega dosega 0 

6270 Dizelelektrična postaja s sistemom za 
neprekinjeno napajanje radarja dolgega 
dosega 52.832.000 SIT 
Ne glede na začasno zaustavitev projekta postavitve radarja 
dolgega dosega v letu 1997 se v letu 1998 predvideva ponoven 
zagon aktivnosti v smislu pridobitve lokacije in montaže 
radarskega sistema in nabave brezprekinitvenih napajalnih 
sistemov. 

PROJEKT Kategorija III na letališču Ljubljana 
(proračunske postavke: 6271, 6272, 6778) 

6271 ILS kat III - elektronska oprema 0 

6272 ILS kat III - gradb. in inštal. dela na letališču 
Ljubljana 0 

6778 ILS kat III - operativno uvajanje 5.300.000 SIT 
Investicija je nadaljevanje investicije iz leta 1994. Po vključitvi v 
uporabo novega ILS sistema se je povečala zanesljivost In 
uporabnost letališča Ljubljana v slabih meteoroloških pogojih. V 
prvi polovici leta 1998 je potrebno ponovno preiskusiti vse pogoje 
tako glede zanesljivosti kot tudi celovitosti vseh sistemov za letalske 
operacije v pogojih kategorije IIIB. V okviru teh del se predvideva 
tudi izdelava dodatnih dokumentacij, nadgradnje pravil delovanja 
itd. 

6779 Oprema za tehnično varovanje naprav 
in objektov kontrole letenja 13.200.000 SIT 
V skladu z Zakonom o zračni plovbi in Zakonom o zasebnem 
varovanju ter o obveznem organiziranju službe varovanja je 
potrebno zagotoviti varovanje naprav in objektov kontrole letenja. 
Investicija je potrebna zaradi saniranje prevzetega stanja. V letu 
1998 bo tako začelo s projektom tehničnega zavarovanja objektov 
radionavigacijskih sredstev ter nadgradnje sistema centra za 
vodenje zračnega prometa. 

7740 Adaptacija objektov letališke kontrole 
letenja Portorož 14.400.000 SIT 
Investicija predvideva sanacijo zamakanja oz. prodiranja vode v 
tehnično sobo letališke kontrole letenja Portorož. V okviru te 
investicijske postavke se bo pričelo tudi z adaptacijskimi deli na 
objektu NDB Portorož in sanacijo prezračevanja sobe za počitek 
kontrolnega stolpa. V letu 1998 se načrtuje tudi dokončanje 
izgradnje nove elektroenergetske in telekomunikacijske povezave 
z radijskim svetilnikom NDB PZ. V okviru tega se predvideva tudi 
zamenjava samega radionavigacijskega sredstva za letališče 
Portorož, saj je obstoječe sredstvo staro že več kot 13 let, kar 
neposredno vpliva na nivo zanesljivosti. 

MANJŠE INVESTICIJE 

2902 Manjše investicije 4.170.000 SIT 
V okviru te proračunsko postavke se načrtuje nabava investicijske 
opreme manjše vrednosti in zamenjava oz. nadgradnja določene 
investicijske opreme.Tako se bo v okviru te proračunske postavke 
nabavljalo računalniške miške, računalniške delilnike in delilnike 
printerjev, lestve ter najnujnejše zamenjave računalniških 
monitorjev in nadgradnje osebnih računalnikov. 

2414 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
TELEKOMUNIKACIJE 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev ( Uradni 
list RS št. 71/94,13. člen) določa, da Uprava Republike Slovenije 
za telekomunikacije upravlja zadeve, ki se nanašajo na upravljanje 
radijskega frekvenčnega spektra; na telekomunikacijske sisteme 
in naprave, na urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge 
zadeve v zvezi s telekomunikacijami. 

Z uveljavitvijo Zakona o telekomunikacijah (Ur. list RS št. 35/97) 
Uprava RS za telekomunikacije prevzema še številne nove 
naloge, ki jih do sprejema zakona ni imela. Tako v primerjavi s 
staro zakonodajo prevzema predvsem tudi nadzor nad 
telekomunikacijskimi storitvami, zaračunavanje pristojbin za 
uporabo radijskih frekvenc in druga opravila. Izhajajoč iz zakonskih 
podlag in prostojnosti za delo uprave so naši cilji in zadolžitve v 
prihodnjem letu usmerjene v opravljanje strokovno-tehničnih, 
razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog na področju 
telekomunikacij predvsem na: 
- upravljanje frekvenčnega spektra; 
- zaračunavanje storitev; 
- harmonizacijo tehničnih in drugih predpisov evropskim 

standardom in praksi; 
- uvajanje evropskih ciljev pri upravljanju frekvenčnega spektra 

(poenostavitve pri podeljevanju radijskih dovoljenj in odobravanju 
opreme); 

- prehod na ažurno poslovanje pri izdajanju dovoljenj; 
- reorganizacijo in posodobitev kontrolno merilne službe; 
- nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije s posebnim 

poudarkom na pripravi pripomočkov zaračunavanja pristojbin; 
- intenzivno sodelovanje z mednarodnimi telekomunikacijskimi 

organizacijami in meddržavnim sodelovanjem. 
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2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 

3422 Materialni stroški 28.849.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev, 13. člen (Uradni list 71/94), Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za 
telekomunikacije, štev. 810-007/96 - z dne 11.11.1996. 

Ta postavka zajema vse tekoče stroške delovanja uprave. V letu 
1998 je potrebno zagotoviti sredstva za kritje vseh rednih 
mesečnih obveznosti iz naslova porabljene energije, poštnih in 
telekomunikacijskih storitev, komunalnih storitev, izdatkov za 
sprotne potrebe strokovnega izobraževanja, dnevnic za službena 
potovanja doma in v tujini, materiala, pisarniškega materiala, 
strokovne literature, zavarovalnih premij, vzdrževanja opreme in 
merilnih avtomobilov. Zaradi velikega povečanja strojne in 
programske opreme so se povečali stroški vzdrževanja te 
opreme. Velik del stroškov odpade tudi na vzdrževanje biro 
opreme, predvsem fotokopirnega stroja, ki je zaradi nadpovprečne 
uporabe neprestano v servisiranju. 

Velik obseg in intenzivnost dela smo v okviru materialnih stroškov 
upoštevali pri odhodkih za službena potovanja. 

Trend povečanega obsega rednih in izrednih nalog se bo 
nadaljeval, kar je povezano z novim vzpostavljanjem sistema 
zvez in odpravljanjem omejitev pri telekomunikacijskih napravah, 
s pripravljanjem predpisov, ki jih je potrebno še izdati po določilih 
zakona o telekomunikacijah, reševanjem zadev v zvezi s 
telekomunikacijskimi napravami ter povečevanjem oz. 
intenziviranjem nadzora in kvalitete tega nad uporabo 
frekvenčnega prostora v državi. 

Reševanje vseh teh zadev pa bo tudi v naslednjem letu narekovalo 
potrebo po večjem kontrolno merilnem delovanju na različnih 
lokacijah Republike Slovenije, po pogostem sodelovanju v raznih 
delovnih skupinah in komisijah doma ter delovnih skupinah in 
raznih strokovnih konferencah in obiskih v državah s katerimi 
sodelujemo ter v mednarodnih organizacijah s področja 
telekomunikacij. (UIT, CCIR, IFRB, ETSI, GSMo, CEPT...). 

Omeniti je potrebno, da nam bodo sredstva za materialne stroške 
v planiranih višinah, zadostovala le za pokrivanje rednih Izdatkov 
povezanih z delom uprave, torej le v primeru, da ne bomo 
obremenjeni z večjimi izrednimi plačili ali večjimi stalnimi plačili, 
kot so plačila najemnine in obratovalnih stroškov za najete 
poslovne prostore na Kotnikovi 19 a, ki jih je dosedaj na podlagi 
dogovora med Ministrstvom za promet in zveze ter Upravo RS 
za zračno plovbo in Upravo RS za telekomunikacije, poravnavala 
Uprava RS za zračno plovbo. 
Na podlagi "Dogovora o urejanju skupnih zadev" z dne 7.6.1995 
naj bi se stroški najemnine za zgoraj navedene najete poslovne 
prostore, ki jih uporabljata obe upravi, delili med njima v določenem 
razmerju, prav tako tudi obratovalni stroški. Dosedaj nam sredstva 
v te namene še niso bila dodeljena. V primeru aktiviranja realizacije 
te obveznosti za našo upravo, bi potrebovali za njihovo pokritje v 
letu 1998 dodatnih 12.544.000,00 SIT na postavki materialnih 
odhodkov. (Op.: Stroški najemnine poslovnih prostorov so 
izračunani po kvadraturi poslovnih prostorov, ki jih uporablja naša 
uprava na Kotnikovi 19a, na podlagi sklenjene najemne pogodbe 
z dne 15.5.1996 med Upravo RS za telekomunikacije, Upravo 
RS za zračno plovbo in podjetjem Valkarton o najemu poslovnih 
prostorov v poslovni stavbi na Kotnikovi 19a ter dogovora o 
urejanju skupnih zadev med Upravo RS za telekomunikacije in 
Upravo RS za zračno plovbo sklenjenega dne 7.6.1995). 

400 Material 5.379.000 SIT 
4000 Pisarniški material 2.931.000 
4007 Časopisi, strokovna literatura, 

Ur.l.in podobno 2.448.000 
401 Porabljena energija 2.867.000 SIT 
402 Proizvodne storitve 3.729.000 SIT 
4022 PTT storitve in poštnina 2.913.000 
4023 Komunalne storitve 816.000 
403 Neproizvodne storitve drugih 2.505.000 SIT 
4033 Pogodbe o delu 722.000 
4034 Avtorski honorarji 1.783.000 
4035 Leasing in drugi načini 

pridobitve lastninske pravice 
4035 Najemnine in zakupnine, garažnine 
405 Reprezentančni Izdatki 734.000 SIT 
408 Drugi materialni odhodki 2.855.000 SIT 
4083 Izdatki za sprotne potrebe 

strok, izobraževanja 1.000.000 
410 Plačila za bančne storitve 217.000 SIT 
411 Plačila za storitve v plačilnem 

prometu 180.000 SIT 
413 Zavarovalne premije 1.305.000 SIT 
414 Dnevnice za službena potovanja 4.428.000 SIT 
415 Dnevnice za službena 

potovanja v tujino 4.440.000 SIT 
418 Drugi odhodki 
3746 Drugi odhodki za delo na drugih 

področjih 6.227.000 SIT 

Zakonska podlaga: Članstvo v CEPT, ITU in GSM-ou in v zvezi s 
tem izpolnjevanje modnarodnihobveznosti, Zakon o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev, 13. člen (Uradni list 71/94). 

Ta postavka zajema stroške meddržavnega sodelovanja in 
sodelovanja ter dela v mednarodnih organizacijah s področja 
telekomunikacij (UTU, GSM-Mou, CEPT..), razen članarin v 
omenjenih organizacijah, ki jih uprava ne plačuje. Zaradi 
približevanja telekomunikacijske regulative, tehnologijo in 
organizacijskih rešitev evropskim smernicam in ciljem, bo 
potrebno tudi v letu 1998 nadaljevati s prilagajanjem in 
posodabljanjem predpisov in planov v tej smeri. Sodelovanje in 
vključevanje naše uprave v mednarodne telekomunikacijske in 
druge strokovne povezave ter stalno spremljanje dogajanja na 
telekomunikacijskem področju narekuje izvajanje sprejetih 
mednarodnih sporazumov od katerih omenimo prevsem 
Koncesijo mednarodne telekomunikacijse zveze in asociacijski 
sporazum z Evropsko unijo. Tudi članstvo v mednarodnih 
organizacijah nas obvezuje, da moramo opravljati določene naloge 
in pripravljati strokovna gradiva. 

Vse te zadolžitve pa zahtevajo od delavcev uprave tekoče 
izobraževanje in pridobivanje znanja, ki se vrši tako s pomočjo 
strokovne literature iz mednarodnih organizacij kot tudi na podlagi 
sodelovanja in izmenjave izkušenj s temi organizacijami in drugimi 
državami. 

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor In 
evidenco TK naprav 25.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: Zakon o telekomunikacija, 45. in 48. člen 
(Uradni list RS 35/97). 

1. nadaljevanje izgradnjt in vzdrževanja enotnega računalniško 
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podprtega informacijskega sistema Uprave RS za telekomu- 
nikacije - javni razpis RISŽURSTŽ98 - 12.000.000 SIT 

2. posodobitev in vzdrževanje SUN delovnih postaj in aplikacije 
CCIR - 2.000.000 SIT 

3. uporaba podatkovnih baz mednarodnih telekomunikacijskih 
organizacij in širitev lokalne mreže - 1.000.000 SIT 

4. programi za izračunavanje pokrivanja radijskih postaj - 
10.000.000 SIT 

Obrazložitev tč. 1., 2., 3. in 4.: 
Prioritetno je potrebno zagotoviti sredstva za nadaljevanje 
računalniško podprtega informacijskega sistema Uprave RS za 
telekomunikacije v letu 1998, ko predvidevamo izvesti javni razpis 
RISž URSTž 98. Izgradnja tega sistema je Dila načrtovana in se 
je pričela v letu 1996 z izvedbo javnega razpisa RISž URSTŽ96 
ter se je na osnovi sklenjene pogodbe nadaljevala tudi v letu 
1997. V letu 1998 bomo pripravili nov javni razpis, ki bo nadaljeval 
načrtovano informatizacijo uprave, predvsem za izpopolnitev 
obstoječega sistema in za program za urejanje pristojbin za 
uporabo radijskih frekvenc, s katerim bo omogočeno ustrezno 
zaračunavanje storitev oz. že omenjenih pristojbin. 

Sredstva so potrebna za dopolnitve zaradi: 

- izvedbe razpisa RISŽURSTŽ98 9.000.000 SIT 
- novih tehnologij in zastaranja stare strojne in programske opreme 

2.000.000 SIT 
- vzdrževanja načrtovanega sistema, ki ne sme presegati 15% 
pogodbene vrednosti obstoječega sistema 1.000.000 SIT 
- V letu 1998 je potrebno nadaljevati posodobitev obstoječe 

računalniške opreme, ki zajema SUN delovne postaje in je 
potrebna za načrtovanje in upravljanje radiofrekvenčnega 
spektra. Obnovitev pogodbe s podjetjem GisData, ki je potrebna 
zaradi novih digitalnih reliefnih zemljevidov in novih verzij 
programskega paketa Arclnfo, na katerem temelji nujno potrebna 
obstoječa aplikacija, je okvirna cena za namestitev in 
vzdrževanje, ki zajema tudi brezplačne nove verzije programske 
opreme t.j. 500.000 SIT. 

- Tudi v letu 1998 so predvidena sredstva za letno naročnino za 
dostope do podatkov mednarodnih telekomunikacijskih 
organizacij oziroma njihovih podatkovnih baz, v nadaljevanju 
naj bi te stroške prenesli na postavko tekočih stroškov. 

- Obstoječa računalniška mreža zahteva posodobitev in 
vzdrževanje. V letu 1998 predvidevamo poenotenje programske 
opreme na posameznih delovnih postajah. V okviru izgradnje 
informacijskega sistema v povezavi s kontrolno merilnim 
sistemom uprave, bo potreben nakup tako računalniške strojne 
kot tudi programske opreme za uspešno povezavo v enoten 
informacijski sistem. 

- V letu 1998 načrtujemo tudi nakup programskih paketov za 

izračunavanje pokrivanja radijskih postaj, hkrati pa tudi ustrezne 
strojne opreme. V okviru tega je predvidena tudi vključitev v 
projekte CEPT/ERC na področju že omenjen programske 
opreme (n.pr. Monte Carlo Simulation Tool). 

Omeniti moramo, da smo planirali nujno potrebna sredstva za 
izvedbo zgoraj navedenih prioritetnih nalog. Brez teh sredstev 
oz. zmanjšanju njihovega obsega ne bomo mogli oz. bo oteženo 
nadaljevanje izgradnje prepotrebnega enotnega informacijskega 
sistema Uprave RS za telekomuniokacije ter posodobitev SUN 
delovnih postaj, ki so zastarele in je njihovo delovanje 
upočasnjeno, kar je za potrebe načrtovanja in upravljanja 
radiofrekvnečnega spektra, ki zahteva hitre in natančne podatke, 
precej neugodno. Prav tako bi bilo v tem primeru oteženo 
posodabljanje in vzdrževanje računalniške mreže, ki mora biti 
stalno zagotovljena. 

Poudariti moramo, da srn j zaradi pomanjkanja kadrov (porodniški 
dopust delavke, ki je na upravi RS za telekomunikacije zadolžena 
ia informatiko) v letu 1997 bili prisiljeni skrčiti proračunske 
odhodke v tem letu pod nominalni obseg iz 1.1996, ker zaradi že 
navedenega vzroka ne moremo opraviti določenih projektov za 
črpanje sredstev iz te postavke. V letu 1998 nam bo to omogočeno 
in smo glede na navedeno dejstvo planirali sredstva v višini, ki je 
utemeljena in jih bomo nujno potrebovali. 

3818 Oprema in montaža kontrolno- 
merilnega sistema URST 82.000.000 SIT 
Zakonske osnove: Zakon o telekomunikacijah, 45. člen (Uradni 
list RS 35/97). 

Z ratifikacijo Mednarodne konvencije za telekomunikacije je 
prevzela državna uprava, pristojna za telekomunikacije, med 
drugim tudi obvezo, da nadzira radijski spekter. Nadzor tega izhaja 
tudi iz zahtev Pravilnika o radijskem prometu (RR), Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.list RS, 71/94) 
in Zakona o telekomunikacijah (Ur.list RS, 35/97). 

V skladu s potrebami po nadzoru radijskega spektra, izhajajočimi 
iz zgoraj navedenih dokumentov, je Uprava Republike Slovenije 
za telekomunikacije izdelala "Idejni projekt Radijskega 
nadzornega sistema Slovenije". Zadevni projekt je strokovna 
komisija za telekomunikacije pri Ministrstvu za promet in zveze 
leta 1995 proučila, ocenila in odobrila. V letu 1997 smo ga osnovi 
tega projekta izdelali izvedbeno varianto 3+M, ki upošteva realne 
možnosti, ki jih omejujeia zlasti restriktivna kadrovska politika in 
spoznanje, da so postopki za pridobivanje lokacij za nadzorno- 
merilne postaje izredno dolgotrajni. 

Pričujoči časovni plan investicij je pripravljen tako, da je v čim višji 
meri prilagojen tehnologiji dela in širitvi operativne sposobnosti 
radijske nadzorne službe pri URST, sredstva se glede na 34.člen 
Zakona o izvrševanju proračuna RS delijo na tista, ki jih mora 
načrtovati Servis skupnih služb Vlade RS in na tista, ki morajo biti 
zagotovljena na postavki 3818 Oprema in montaža kontrolno- 
merilnega sistema URST. 
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Naloga Plan potrebnih 
sredstev pri SSS 

Plan potrebnih 
sredstev pri URST 

Razpis za izbiro projektantske organizacije za izdelavo proj. dokum. 
Pridobitev soglasij lokalnih skupnosti za lokacijo Poljane 
Pridobitev soglasij lokalnih skupnosti za lokacijo Golovec 
Pridobitev lokacijskega dovoljenja za RNMP-Poljane 
Pridobitev lokacijskega dovoljenja za RNMP-Golovec 
Nakup zemljišča (gradbene parcele) za RNMP-Poljane 
Izdelava projekta za pridobitev gradb. dovoljenja za RNMP-Poljane 
Izdelava projekta za pridobitev gradb. dovoljenja za RNMP-Golovec 
Razpis za izbiro gradbene organizacije za gradnjo RNMP-Poljane 
Gradnja objekta RNMP-Poljane skupaj s komun, priklj. (I.faza v 1998) 
Instaliranje avtomatskih RNP št. 1-3 (meril, oprema že kupljena) 
Nakup manjših merilnih inštrumentov 
Nadgradnja velikega vozila, merilna oprema 
Nabava in instaliranje avtomatskih RNP št. 4-6 
Programska oprema za obdelavo mer. rezultatov (I.faza v 1998) 
Nabava notranje opreme za Centralo URST 
Izvedba internih in zunanjih instalacij za Centralo URST  

5.000.000 

20.000.000 

1.000.000 

7.620.000 
380.000 

49.000.000 
22.000.000 

2.000.000 

1.000.000 
SKUPAJ (z dajatvami 8%): 26.000.000 82.000.000 

RNMP= obljudena radijska nadzorno-merilna postaja 
RNP= avtomatska radijska nadzorna postaja 

V letu 1998 bomo na osnovi preverjanj, izvedenih v 1997 s 
poskusno postajo na stavbi MPZ/Langusova 4, postavili In 
funkcionalno usposobili še 5 avtomatskih nadzornih postaj na 
že izbranih lokacijah. Lokacije so planinske koče, naprave pa 
so Airma-postaje iz predhodnih in nabav v 1998. Pri tem bomo 
zbirali izkušnje in preverjali uporabnost te opreme z namenom, 
da bi v naslednjih proračunskih letih nadaljevali z izgradnjo mreže 
avtomatskih postaj tega tipa. Sicer pa je v letu 1998 težišče 
investicij nakup zemljišča in začetek izgradnje RNMP-Poljane 
nad Koprom in nadgradnja velikega merilnega vozila, 
nabavljenega v letu 1996, z opremo za frekvenčno področje nad 
1GHz in za posebne meritve, npr. za televizijske oddaje. Poudariti 
moramo, da smo planirali najpotrebnejši obseg sredstev za izvedbo 
zgoraj navedenih nalog, ki upoštevajo realne možnosti za njihovo 
realizacijo. Nezagotovitev ali zmanjšanje teh odhodkov za 
kontrolno merilni sistem za leto 1998, bi pomenilo neposreden 
vpliv na hitrost izgradnje nadzorno merilne službe Slovenije, pri 
čemer so potrebna sredstva pri Servisu skupnih služb vlade RS 
enako odločujoča kot tista za postavko 3818-pri Upravi RS za 

telekomunikacije. Tudi za to postavko smo pri planiranju sredstev 
za leto 1998 izhajali iz ugotovitve, da so za letošnje leto, zaradi 
objektivnih vzrokov, predlagani odhodki v višini, ki ne dosega 
nominalne glede na realizacijo v 1.1996. Izvajanje določenih nalog 
je namreč povezano z odobritvijo sredstev s strani Servisa 
skupnih služb vlade RS, ki pa nam v letu 1997 še niso 
zagotovljena. Z upoštevanjem navedenega dejstva smo 
načrtovali odhodke na postavki za kontrolno merilni sistem za 
leto 1998 in predvideli višino sredstev, ki nam je neobhodno 
potrebna in, ki v celoti gledano ( primerjava med realizacijo v I. 
1996 ter predlogom za leto 1997) ne dosega nominalnega plana 
obsega odhodkov. 

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje 
Infrastrukture RTV Slovenija 157.015.000 SIT 
Zakonske osnove: Zakon o RTV Slovenija, 14. člen (Uradni list 
RS št. 18/94), Statut Javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list 
RS št. 57/95). 

Lokacija Oprema Vrednost SIT 

1. Krim 
2. 
3. 
4. 

5. 

SKUPAJ p.p. 7276/98 

Obnova TV oddajnikov (2x1 kW) z merilno opremo 
Mikrovalovne zveze (Primorska) 
Obnova PTV stolpov 
Druga faza digitalnega sat. prenosa signala 
- digitalne zveze, zemeljska postaja 
Dopolnilno pokrivanje 
- Merilni SAT sprejemniki in SAT sprejemna oprema 
Nove tehnologije (DAB) 

22.000.000 
8.317.295 

10.000.000 
62.682.705 

24.014.500 

30.000.000 
157.014.500 
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7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja 
za lokalne in nekomercialne programe 31.964.000 SIT 
Zakonske osnove: Zakon o RTV Slovenija, 14. člen (Uradni list 

RS št. 18/94), Statut Javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list 
RS št. 57/95). 

Lokacija Oprema Vrednost SIT 

1. 
Trdinov vrh: 
Plešivec: 
Boč: 

2. Radio Glas Ljubljane: 

3. Radio Posavje - Brežice: 

4. Radio Sevnica: 
5. Studio D Novo Mesto: 
6. Štajerski val, Šmarje pri Jelšah: 

7. Radio Trbovlje: 
8. Radio Triglav Jesenice: 

9. Radio Tržič: 
10. Radio Velenje: 

RA mreža - oddajniki in antenski sistemi 
rezervni FM oddajnik, preklopno polje,merilna oprema 
rezervni FM oddajnik, preklopno polje,merilna oprema 
rezervni FM oddajnik, preklopno polje,merilna oprema 
zamenjava oddajnika Ljubljana-Šance 
zamenjava zvez studio - Šance 
zamenjava zvez studio - Krirn 
zamenjava zvez Kum-Boč 
zamenjava zvez Krim-Kum 

širitev pokrivanja - oddajnik 
širitev pokrivanja (studio-oddajnik) 
širitev pokrivanja (studio-oddajnik) 
širitev pokrivanja - oddajnik Črnomelj 

širitev pokrivanja - oddajnik 
širitev pokrivanja , zveza 
zamenjava zvez studio-Boč 
zamenjava zvez studio-Kum 
zamenjava oddajnika Jesenice 
zamenjava oddajnika Vogel 
zamenjava oddajnika Brvogi 
zamenjava oddajnika Vila Bistrica 
širitev pokrivanja, oddajnik Sv. Križ 
širitev pokrivanja, zveza studio-oddajnik  

23.264.168 

550.000 
600.000 
600.000 
600.000 
600.000 

300.000 
600.000 
600.000 
350.000 

300.000 
600.000 
600.000 
600.000 
200.000 
200.000 
300.000 
200.000 
300.000 
600.000 

SKUPAJ p.p. 7277/98 31.964.168 

7804 Najem satelitskega kanala za slovenski 
program 280.000.000 SIT 
Zakonske osnove: Zakon o RTV Slovenija, 14. člen (Uradni list 
RS št. 18/94), Statut Javnega zavoda RTV Slovenija (Uradni list 
RS št. 57/95), Sklep Vlade RS št. 340-07/97-2 (N) z dne 27.6.1997. 

Satelitska distribucija radiotelevizijskih programov je tehnična 
izpopolnitev in dopolnitev zemeljske distribucije. Z 24-urnim 
zakupom satelitskega kanala na satelitu EUTELSAT bo s 
slovenskim televizijskim in radijskim signalom pokrita vsa zahodna 
Evropa, tako da bo program dosegljiv izseljencem, zdomcem in 
narodnostnim manjšinam. V prvi fazi bo RTV Slovenija oddajala 
televizijski signal med 19.00 in 23.00 in radijski signal 24 ur. 
Preostale proste zmogljivosti televizijskega kanala bodo tržene 
med ostalimi potencialnimi uporabniki. 

MANJŠE INVESTICIJE 

2907 Manjše investicije 780.000 SIT 
V okviru teh sredstev so zajeta sredstva za popravilo omar, miz 
ter za zamenjavo pokvarjenih stolov oziroma manjših kosov 
pohištva v letu 1998. 

2451 DIREKCIJA RS ZA CESTE 

Uvodna pojasnila 
Cilji, naloge in obveznosti delovanja Direkcije RS za ceste so 
opredeljeni z Zakonom o javnih cestah in podzakonskimi predpisi 
sprejetih na njegovi osnovi, Zakonom o temeljih varnosti v 
cestnem prometu in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi 
osnovi, Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi 
sprejetih na njegovi osnovi, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Zakon o železnicah, 
Zakon o zemljiški knjigi, In drugimi. Zavezujejo pa nas tudi sklepi 
Državnega zbora (zelena meja, sprejete obveznosti države v 
zvezi z najetimi krediti EBRD, EIB, PHARE). S tem predlogom 
proračuna 1998, bo že tako negospodarno ohranjanje državne 
cestne mreže še bistveno bolj okrnjeno in nakopičeni problemi se 
bodo prenesli na prihodnja obdobja, ko bodo morda že zelo težko 
rešljivi in za neprimerno večja sredstva kot danes. To pa pomeni 
samo še nadaljne neustavljivo propadanje cest, saj je že danes 
preko 1500 km državnih cest v zelo slabem stanju, prepotrebne 
obvoznice mimo naselij se niso pričele še niti graditi, ozka grla 
povzročajo vedno večje zastoje pri stalno in nezadržno 
naraščajočem prometu, v veliki meri bodo zmanjšane ureditve v 
naseljenih krajih, ki jih sofinancirajo občine in so življenjskega 
pomena za varno bivanje ljudi ob cestah. 
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Odpovedati se že pričetim investicijam, za katere imamo že 
podpisane pogodbe in pridobljena soglasja MF, ali tistim , ki so tik 
pred pričetkom, pomeni najprej povečanje stroškov zaradi 
prekinitve del in podaljševanja rokov, predvsem pa tudi povečanje 
vrste težav na strani celotne gradbene operative, ki je vezana na 
segment vzdrževanja in gradnje cest (cestna podjetja, projektiva 
in gradbena operativa ter druge organizacije itd.), S takim pristopom 
k financiranju državnih cest se že v naprej odpovedujemo 
evropskemu konceptu, katerega cilj je prvenstveno ohranjati 
vrednost naložb v ceste in jih izboljševati. Tak način ne omogoča 
doseganja niti podstandardnih zahtev po uporabnosti in varnosti 
cest. Tak predlog skratka predstavlja nadaljnje nezadržno 
propadanje cest z neenormnimi potrebnimi sredstvi v bodočnosti 
za njih sanacijo, kar je Iz narodnogospodarskega vidika 
negospodarno. 

Predlog Direkcije za ceste je izdelan na osnovi sledečih izhodišč: 

Plače in materialni stroški 
Povečanje planirane vrednosti plač je, poleg v navodilih 
predvidenih izhodišč, še na račun novih zaposlitev, ki so potrebne 
zaradi novih obveznosti, ki jih Direkciji RS za ceste nalaga novi 
zakon o javnih cestah. Te obveznosti so take narave (upravljanje 
in varstvo državnih cest), da bodo zahtevale tudi povečanje dela 
materialnih stroškov (dnevnice in drugo), tako v zvezi s terenskim 
delom, kot tudi izdajanjem najrazličnejših dovoljenj, soglasij, zapor, 
itd. Vzpostavljena je bila tudi nova služba za "Kolesarske poti", ki 
bo morala pripraviti celoten sistem od plana do gospodarjenja z 
državnimi kolesarskimi potmi. V skladu s podatki Servisa skupnih 
služb Vlade RS pa smo predvideli tudi ustrezno večje stroške 
tekočega vzdrževanja nove poslovne stavbe na Tržaški. 

Storitve 
Pri postavkah, ki niso vezane na nove naloge iz zakona o javnih 
cestah je upoštevano predpisano povečanje za 8%. 
Predlog predstavlja še vedno zmanjšanje storitev, predvsem na 
postavkah prometne varnosti. Uvedene so nove planske 
postavke, ki jih kot obvezno narekuje zakon o javnih cestah. Na 
novo so uvedene postavke za sofinanciranje vzdrževanja cestno- 
železniških nlvojskih križanj, saj zadnjih nekaj let te obveznosti 
po Zakonu o železnicah nismo izpolnjevali, zavarovanje opreme 
ces't v primeru neznanega storilca (strošek je mnogo manjši kot 
vsakoletno obnavljanje v nesrečah poškodovane opreme) in 
drugo. Postavke redno letno in zimsko vzdrževanje cest so 
povečane zaradi večletnega nezagotavljanja ustreznega 
normativa za vzdrževanje, predpisane v še vedno veljavnem 
pravilniku o vzdrževanju in obnavljanju cest. Ustrezno večje so 
postavke za opremo in signalizacijo, saj nekajletno nezagotavljanje 
potrebnih sredstev za obnovo le te bistveno ogroža prometno 
varnost (že nekaj let se tako ne obnavljajo talne označbe v 
ustreznem ciklusu, popolnoma pa so opuščene robne črte, itd.). 
O potrebnosti pričajo tudi množice odločb PIRS-a o vzpostavitvi 
ustreznega stanja (n.pr. za postavitev zaključnic pri odbojnih 
ograjah). 

V to poglavje so, v skladu z zakonom o cestah, prenešena tudi 
dela s področja ohranjanja vozišč, za kar bi bilo potrebno 
zagotavljati bistveno večja sredstva, saj se stanje vsako leto 
bistveno poslabša. Vozišča rapidno propadajo, kar kažejo tudi 
vsakoletne meritve in analize stanja. Tako so predvidene nekatere 
minimalne preplastitve vozišč, predvidena pa so tudi sredstva za 
financiranje programa del, ki je bil predstavljen banki EBRD in ga 
je pripravljena sprejeti in tudi podaljšati roke koriščenja kredita. 
Gre za dela preplastitve vozišč na tistih odsekih magistralnih 
cest, ki nikoli ne bodo nadomeščene z avtocestami, predstavljajo 
pa osnovno dopolnilo k avtocestnemu omrežju v Sloveniji. 

Do konca leta 97 je potrebno izdelati prvi predlog Nacionalnega 
programa vzdrževanja in gradnje državnih cest (brez AC). Do 

sedaj je že izdelana analiza stanja cest in objektov na njih, 
metodologija vrednotenja ukrepov in določanja prioritet in 
predlagane vrste ukrepov glede na neustreznosti. 

Glede na to, da je bila zadnja Prometna študija Slovenije narejena 
že davnega leta 1975 je nujno izdelati novo. Le raziskave, ki so 
potrebne za to, bodo dale tiste konkretne podatke, ki bodo 
prispevali tudi k odločitvam o prometni politiki. Vse raziskave 
narejene za predlagano prometno politiko so namreč temeljile na 
relativno starih podatkih ter poznavanju prometnih obremenitev 
iz letnih štetij in anket na mejah, ki jih izvaja Direkcija RS za ceste 
že več kot 40 let. 

Novi zakon o cestah predvideva vzpostavitev kolesarskih poti 
za kar bo v začetni fazi potrebno opraviti nekaj raziskovalnih 
projektov oziroma študij (dimenzioniranje, oprema in signalizacija, 
določitev možnega poteka državnih kolesarskih poti), 
inventarizacijo stanja ter pričeti s pripravo konkretnih projektov, 
da bi v naslednjih letih lahko pričeli s postopno izgradnjo državnega 
kolesarskega omrežja cest. 

Investicijsko vzdrževanje in investicije 
Postavke investicijsko vzdrževanje in investicije v glavnem 
pokrivajo že sprejete pogodbene obveznosti za dokončanje iz 
leta 97 ali prej začetih gradbišč in v manjši meri pripravljalnim 
delom (projekti, odkupi, odškodnine) za nova dela. Predvsem pa 
je v največji možni meri poudarjeno obnavljanje cest in objektov, 
ureditve skozi nasleja zaradi zagotavljanja prometne varnosti. 

Predlog zagotavlja izključno pokrivanje pogodbenih obveznosti 
na večini postavk (velik je delež predobremenitev za dela končana 
v letu 97 oziroma za plačila prenešena v leto 98 zaradi začasnega 
financiranja v letu 97, s katerim ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih 
sredstev), za nekatere rekonstrukcije, ki jih ali končujemo ali 
začenjamo (kot so Domžale-Črnuče, Vrbanski plato, Lenart, 
Duplek, Celje-magistrala sever, Podmeja, Debro-Laško, Ljubno- 
Luče). Prav tako je bistveno manjši delež predviden obnovam 
objektov in zidov ter prepotrebnim sanacijam plazov in brežin. V 
posebni postavki je predvideno financiranje programa PHARE 
(Pavličevo sedlo), ki predstavlja delež Slovenije, delež donacije 
pa ni prikazan. 

MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI 139.500.000 SIT 

Ta postavka pokriva potrebe materialnih stroškov za delo 
delavcev Direkcije RS za ceste in funkcioniranje poslovne stavbe. 
Z novim zakonom o javnih cestah bo Direkcija dobila nove naloge, 
ki bodo bistveno povečale obseg materialnih stroškov. 
Vzpostavljene bodo nove službe za upravljanje in varstvo cest, 
ki bodo opravljale pretežno terensko delo. Prav tako postavka 
pokriva financiranje informiranja javnosti z informacijskimi in 
prezentacijskimi gradivi, publiciranjem poljudnih strokovnih in 
vzgojno izobraževalnih del ter s predstavitvijo dela strokovne 
službe, stanja cest in cestnih programov. Organizirajo se udeležbe 
na strokovnih srečanjih in specializirano izobraževanje za delavce 
Direkcije za ceste. 

PLAČILA STORITEV skupaj 11.402.880.000 SIT 

Redno vzdrževanje državnih cest 6.845.000.000 SIT 
Za potrebe zagotavljanja prevoznosti in varnosti prometa tako v 
letnem kot v zimskem času je narejen naslednji program del: 

Redno vzdrževanje magistralnih cest, Redno vzdrževanje 
regionalnih cest, Posipni materiali za regionalne in magistralne 
ceste, Obnova vertikalne signalizacije, Vzdrževanje signalnih 
naprav, Obnova in nove varnostne ograje, Električna energija, 
Talne obeležbe na magistralnih in regionalnih cestah, Elementar - 
naravne nesreče M ceste, Elementar - naravne nesreče R ceste, 
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Kontrolne preiskave in meritve, Redni pregledi objektov na M, R 
cestah, Zalivanje reg in razpok, Sanacije sredinskega stika, 
Obnova odvodnjavanja M in R cest, Krpanje, Obnova 
makadamskih vozišč, Redno vzdrževanje - zimska služba M in 
R cest, Cestno-železniška križanja na M in R cestah, Manjša 
popravila zidov, Inženiring storitev, Redno vzdrževanje objektov; 

Ohranjanje državnih cest 3.337.880.000 SIT 
Za minimalno zagotavljanje ohranjanja voziščnih konstrukcij je 
predlagan naslednji program del: 

M 1/207 žirovnica-Lesce, R 322/1134 Tržič-Križe, R 374/1365 
Lož-Stari trg, Obnova odsekov M in R cest, Zaporni sloji in 
površinske prevleke; 

Opomba: 
Obnova vozišč po spisku (EBRD) 4.800.000.000 SIT 
Republika Slovenija ima z Evropsko banko za obnovo in razvoj 
podpisano pogodbo (10.6.1994) za rekonstrukcijo določenih 
cestnih odsekov v Sloveniji. Glede na to, da se rok za koriščenje 
kredita izteka (30.6.1997) ter da se z rekonstrukcijo nekaterih od 
teh predvidenih odsekov ne bo pravočasno začelo, obstaja 
alternativna možnost koriščenja dela navedenega kredita za 
rehabilitacijo (preplastitev) nekaterih odsekov glavnih in regionalnih 
cest. 

V ta namen je potrebno izdelati vso potrebne dokumentacijo, jo 
poslati za dopolnitev kreditne pogodbe in podaljšanje roka do 
30.6.1999 na EBRD ter od njih pridobiti pisno soglasje. Nadomestne 
rehabilitacije je možno izvesti v podaljšanem roku, pri čemer je 
potrebno v proračunu zagotoviti v letu 98 in 99 skupaj cca 4,8 
mlrd SIT. Spisek je naslednji: 

R 338 Mestinje-Čatež 
M IDrnovo-Mokrice 
R 363 Drnovo-Križaj 
M 10-9 Šentjakob-Zidani Most 
M 10 Trojane-Domžale 
M 10-10 Robič-Kalce 
M 10-8 Slovenj Gradec-Petrovče 
M 10 Petrovče-Celje 
M 10-3 Celje-Drnovo 
M 3 Dravograd-Maribor 
M 10-8 Dravograd-Slovenj Gradec 

(v kilometrih) 
26,6 
18,3 
5,2 

26,9 
10,9 
99.6 

18 
3,2 

28.7 
22,1 
10,1 

Upravljanje in varstvo cest 1.220.000.000 SIT 
Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o 
cestah je predviden naslednji program del: 

Razvojno raziskovalne naloge, Kasneje ugotovljene obveznosti 
iz preteklega leta, Kontrola osnih pritiskov, Ekspropriacija M, R 
cest, Štetje prometa, Sofinanciranje javnih del (bcp za občinske 
ceste), Revizije projektov, Vzdrževanje in dopolnitev opreme za 
informatiko, Informiranje o stanju na cestah, Priprava tehničnih 
predpisov, Letna povračila za uporabo cest, Vzdrževanje banke 
cestnih podatkov (BCP), Vzpostavitev BCP za nove državne 
ceste, Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme, Priprava dokum. 
za mikrofilmski arhiv DRSC, Kolesarske poti, Zavarovanje opreme 
cest, Nacionalni program, Prometna študija Slovenije, Kopiranje, 
tisk in osrtalo, Mesta za izločanje tovornih vozil, Upravljanje in 
varstvo cest, Sodelovanje v mednarodnih projektih (PIARC), 
Odkupi in odškodnine, Programska oprema za BCP za občine; 

SUBVENCIJE 100.000.000 SIT 

le delno pokrila. Po mednarodnih sporazumih je R Slovenija dolžna 
zagotoviti ustrezen nivo tovrstne službe. Nezagotavljanje sredstev 
bo povzročilo zmanjšanje delovanja te službe in celo zapiranje 
baz po Sloveniji. 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
skupaj 6.944.386.000 SIT 

Pripravljalna dela za investicije 765.136.000 SIT 
Za pripravo na investicije je potrebno izdelati naslednja preddela: 

Projekti - obnove, Projekti - geomehanika, Projekti - objekti, Projekti 
za zagotovitev prometne varnosti, Projekti - večje rekonstrukcije, 
Projekti - novogradnje (obvoznice), Odkupi in odškodnine, 
Inženiring in ostale storitve, Študije, Svetovalne storitve, Oprema 
za kontrolo cest, Investicijski programi, Geološke in geomehanske 
preiskave in študije, Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s 
hrupom, Sprememba namembnosti (za bodoče investicije); 

Manjše rekonstrukcije (modernizacije) 902.300.000 SIT 
Trenutno še makadamska vozišča na nekaterih pomembnejših 
regionalnih cestah je potrebno rekonstruirati. Predviden je naslednji 
program del: 

R 345/1279 Špitalič-karti izija. R 301A/1019 cesta na Mangart, R 
364/1343 Vinica-Stari trg, R 342/1265 Črna-Šentvid, R 363/1337 
Impoljca-Zavratec, R 321C/1128 Vresje-Sorica, Osilnica-Čačič- 
Borovec-Kočevska Reka, R 315/1093 Zlatorog-Savica, R 330/ 
1189 Sostro-Besnica, R 368/1351 Podmeja, R 345/1281 Črnolica- 
Lesično, R 326/1166 Sevnica-Planina, R 314/1074 Petrovo Brdo- 
Podrošt, R 346/1284 Rogatec-Stoperce, R 387/1412 Kalce- 
Hrušica, L Zelena meja (Pungart, Črni potok), R 330/1191 Sopota 
(Podkum)-Jagnjenica, R 330/1192 Radeče-Loka pri Zidanem 
mostu, Zelena meja (Bezgarji), R 324/1144 Gorenja vas- 
Ljubljanica, R 370/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju, R 329/1187 
Moravče-Čatež, R 387/1412 Kalce-Hrušica, R 376/1369 
Ljubljanica-Briše, R 327/1174 Plešivica-Luče, Zelena meja 
(Božakovo-Drašiči), Zelena meja (Trlično-Dobovec), Zelena meja 
(Meje-Paradiž), R 373/1364 Trava-Podplanina, R364/1343 Sinji 
vrh-Radenci, R330/1191 Vel.Reka - Vel.Preska, Zelena meja 
(Marsiči-Mlini pri Sočergi), R324/1145 Ljubljanica-Vrzdenec, R 
340A/1252 Pavličevo sedlo (PHARE), L 5668 Prosenjakovci, R 
342/1266 Šentvid-Šoštanj; 

Novogradnje premostitvenih objektov 432.500.000 SIT 
Zaradi slabega stanja objektov, na katerih je že določena tudi 
omejitev nosilnosti je potrebno najprej zgraditi naslednje: 

Obvozi v času gradnje objektov, R 357/1318 most čez Bukovnico 
v Dobrovniku, M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji, R 
319/1105 mostovi na Jezerskem, R 351/1302 inundacije vVeržeju, 
R 357/1318 most čez Ratišče v Filovclh, R 336/1224 most čez 
Gračnico v Dežnem, R 356/1317 most čez Merak v Šulincih, R 
326/1162 most čez Mirno v Puščavi, M 10-10/1037 most čez 
Jesenico v Reki, R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju, R 302/ 
1029 Galerija Berebica v Trenti, R 302/1029 most čez Sočo in 
Zadnjico v Trenti, R 324/1145 most čez Malo vodo pri Ljubljanici, 
R 337/1232 most čez Dravinjo v Ločah, R 345/1278 most čez 
Dravinjo v Draži vasi, M 10-4/339, 340 mostova čez Mrzlek v 
Ribnici; 

Obvoznice 78.700.000 SIT 

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

Zaradi zelo problematičnih prehodov državnih cest skozi naselja, 
za katere so bile izdelane študije upravičenosti je potrebno pričeti 
ali nadaljevati z izgradnjo naslednjih obvoznic: 

1097 M 3/245 zahodna obvoznica v Mariboru, 1586 R336/1218 
Separacija v Zagorju, 6475 M 4/253 obvoznica Novo mesto, 6691 
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M 3/242 Obvoznica Radlje, 7318 M 10-3/336 križišče Krško, 
7786 R 315/1089 obvoznica Bled, 7787 R 319/1110 obvoznica 
Škofja Loka, 9103 R 301/1008 Kanal; 

Rekonstrukcije 2.093.900.000 SIT 

Predvsem zaradi neustreznih tehničnih elemtov državnih cest je 
potrebno rekonstruirati naslednje odseke cest: 

R 309/1059 Aver-Gračišče, R 352/1307 Segovci-Podgrad, R 370/ 
1355 Ribnica-Podveika, R 326/1162 Trebnje-Mokronog, R 352/ 
1306 Šentilj-Trate, M 3/245 Vrbanski plato, R 314/1076 Selca- 
Praprotno, M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD), M 10-3/332 
Vrhovo-Hotemež, M 10-1/322 Kapca-Hotiza, R 358C/1327 Stročja 
vas-Ljutomer, M 10-1/366 Gornja Radgona-Mele, M 1/212 
Medvode, R 319/1109 Škofja Loka (žabnica-Grenc), M 10-1/ 
314-315 Lenart, R 315/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero, R 338/ 
1236 Križni vrh, R 335/1214 Črnomelj-Vinica, M 10-9/1182 
Šentjakob-Radeče (Ribče-Litija), R 320/1120 Sodražica-žlebič, 
M 10-10/1034-1039 Bača-Godovič, R 361/1332 Hoče-Areh, M 
10-10/1040 Prapetno, M 10-10/1033 križišče Kalce, R 319/1111 
Gorenja vas-Trebija, R 314/1072 Hudajužna, M 10-8/1185Trbovlje- 
Hrastnik, R 365/1348 Grm-Radohova vas-Bič, Kolesarske poti, 
M 10-8/1262 Velika Pirešica, R321/1121 Upniška dolina, M10-1/ 
366 Mele-Šratovci-Radenci, R 340/1249 Ljubno-Luče, M 10-9/ 
1184 Sofinanciranje rek. ceste zaTET3, M 10-1/317 Petanjci- 
Tišina; 

Ureditve cest skozi naselja 848.500.000 SIT 

Zaradi slabe prometne varnosti ali zato, ker občine urejujejo svojo 
komunalno Infrastrukturo so predvidena sofinanciranja pri 
naslednjih ureditvah: 

R 310/1061 Pobegi-Sveti Anton, Ostalo in sofinanciranje, M 3/250 
Gorišnica, M6/263 Ribnica(Gorenjska cesta), M10-8/1275 
Šentvid-Grobelno, R 326/1162 Trebnje (obrtna cona), R 321/1121 
Lesce (Alpska cesta), Ostalo In sofinanciranje, R 327/1173 
križišče Grosuplje(Kovinostroj-Bambič), M6/264 Kočevje-Dolga 
vas, R 349/1293 Videm ob Ščavnici, M 10/302 Logatec, R 322/ 
1139 Mengeš, M 10-6/350 Sežana, M 10-8/1277 Rogatec, M 10/ 
300 Brezovica, R335/1212 Črnomelj, R333/1205 Kostanjevica 
(otok), R 355 Hodoš-Martjanci, R 355 Hodoš-Martjanci, R 338/ 
1241-1242 Bizeljsko, R 301F/1024 Zalošče, M 1/368 Jesenice. 
R 322/1134 Mlaka-Kokrica, R 343B/1431 Limbuš-Laznica, R 356/ 
1317 Petrovci naselje, M 10-1/318 Petanjcl-Murska Sobota 
(Cankarjeva cesta), R 348/1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvorjane, 
M 10/282 Celje severna magistrala, R 314/1077-1078 Škofja Loka 
(Stari dvor-Petrol), R 349/1296 Cankova, R 323/1143 Spodnji 
Brnik-Cerklje, M 10-3/328 Debro-Laško, R 323/1143 Cerklje- 
žičnica Krvavec, R 320/1117 Rakek (skozi naselje), R314/1076 
Klančar-Podlubnik, R 305D/1425 Kojsko, R338/1237 skozi 
Zg.Poljčane, R346/1285 Sp.Hajdina, R 381/1380 Knežak, R 354/ 
1313 Središče ob Dravi, R 381/1380 Pivka, R 314/1075 Železniki 
(Sv.Anton), M 10-8/1259 Mislinja; 

Ukrepi za Izboljšanje prometne varnosti 304.550.000 SIT 

Program urejanja križišč, prehodov za pešce, avtobusnih 
postajališč in drugih ureditev je naslednji: 

Ukrepi za Izboljšanje prometne varnosti, M3/241 križišče Gortlna- 
Muta, M3/241 križišča Muta-Vuzenica, M1/219-227 Trebnje-Čatež 
(ukinitev črnih priključkov), M3/246 Miklavž, M3/347 Hajdina, M3/ 
250 Mihovci, M10/274 Radizelj, M10/289 Latkova vas, M2/239 
Valeta, M10-1/322 Lakoš, R322/1134 Vetrno, R348/1292 Zg. 
Duplek, Osvetlitev prehodov za pešce, Oprema cest, Počivališča 
in avtobusne postaje, M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška- 

Goriška, M 2/373 križišče Strunjan, R 314/1081 križišče Podgorje, 
R 343/1430 Zreče križišče, M 4/256 križišče Jugorje, R314/1079 
križišče Valburga, M 6/263 Mala Hrovača, M 10/281,282 križišče 
Višnja vas, R 333/1205 Šentjernej; 

Sanacija brežin, plazov, obcestja 398.000.000 SIT 

Sanirati je potrebno tiste plazove na katerih so že polovične ali 
polne zapore cest ter pričeti sistematično urejati brežlne; 

R308/1413 Col, Sanacije plazov (po spisku), R309/1060 Sočerga, 
R 352/1306 Šentilj, R319/1113 Planina IV, R319/1113 Planina III, 
M10-9/1183 Rerike, R336/1237 Pečica, M 10-4/339 Pivka, R356/ 
1317 Kuzma, R356/1317 Kuzma, Činžat I., Činžat II., Vetrno, 
Jezerski klanec, Podnart, Kneža, Rimske toplice, Ihova, Zadnja 
vas, R 355/1315 plaz Dankovcl, R 321 C/1129 Sanacija plazov 
Sorica-Petrovo brdo, Sanacija brežin na M in R cestah, M 10-9/ 
1183 Renke-Zagorje, M 10-10/1034 Zala, Grahotje, R 371/ 
 Sp.ldrija-žiri, R 391/3611 Koč.Reka-Borovec, R 336C/ 
...Trbovlje cementarna, R 367/... Dolič, M 6/261 Glinek, R 314/ 
107 Podbrdo, Zasaditve in ozelenitve brežin, M 10/311,312 Kozina- 
Rižana, M 10-3/330 Rimske toplice-Zidani most, R 320/1119 
Bloška polica-Sodražica, R 334/1208,1209 Livold-Kanižarica, 
L3610 Petrina-Mirtoviči; 

Sanacije premostitvenih objektov 877.000.000 SIT 

Za ohranjanje objektov so nujna manjša investicijsko-vzdrževalna 
dela predvsem na hidroizolacijah, zgornjem ustroju objekta, v 
nekaterih primerih tudi na konstrukcijskih delih. Program je 
naslednji: 

Popravila lesenih mostov, Manjša intervencijska popravila objektov, 
Obvozi v času sanacij objektov, Manjše sanacije objektov, 
PERAČICA, REKA v Dobrovem, SAVA v Mojstrani, BUČLEN, 
POLSKAVA v Zg.Polskavi, OPLOTNICA v Tepanjah, SUŠEČ v 
Podčelu, KANAL PŠATE v Jaršah, DREŽNICA v Višnji vasi, 
ZABREžNIK v Selu, KOKOŠNJAK v Idrskem, NARINSKI ŽLEB v 
Jakšu, INUNDACIJA v Muti, ŠTURMOV POTOK v Vurmatu, 
ŽELEZNICA v Podpoljanah, KOŠNICA v Tremerjih, REČICA v 
Laškem, ŠČAVNICA v Očeslavcih, ČRMOŠNJIČICA v Občicah, 
RINžA v Llvoldu, INUNDACIJA v Gorišnici, SEJANCA v 
Traovišču, LEŠNICA v Ormožu, ŽELEZNICA v Domžalah, 
ŽICNICA v Škednju, RATOVSKI ŽLEB v Gor.Bitnjl, ŽELEZNICA v 
Škofljici, DOLENJSKI POTOK v Dol.Zemonu, DRAGANJA v 
Rogatcu, VRTOJBICA v Vrtojbi, BOROVNIŠČICA v Borovnici, 
BOBEN v Hrastniku, Večje sanacije objektov (po spisku), 
LJUBLJANICA na Vrhniki, SAVA v Gozd Martuljku, VIPAVA v 
Mirnu, VUHREŠČICA v Vuhredu, REKA v SP.Bitnjah, 
HUDOURNIK v Dol.Trebuši, PESNICA v Pacinju, VOGLAJNA v 
Teharjah, ŽEL.,TRZIŠČICA v Žlebiču, TRŽISKA BISTRICA v 
Bistrici, SELŠKA SORA v Dolenji vasi, SAVA BOHINJKA v Boh. 
Bistrici, R 371 v Domžalah, SORA v Medvodah, SAVA v Brestanici, 
M 10-3/331 Nadvoz za žel v Zidanem mostu, M 1/206 viadukt 
Završnica, R 362/1334 most čez Savo v Krškem, M 10-1/317 
mostovi čez Muri in 5 inundacij v Petanjcih, M 10-1/318 most čez 
Dobel v Tropovcih, R 306/1046 most čez Vrtojbico v Mlrnu; 

Sanacije propustov 40.000.000 SIT 

Nekateri objekti razpetine 3 do 5 m so v slabem stanju in jih 
potrebno sanirati ali celo ograditi nove; gre tako za slabe tehnične 
elemente, ki predstavljajo omejitve gabaritov ali za poškodovanost. 
Program je naslednji 

Sanacije propustov, R 381/1379 podvoz za polj. pot v Harljah, 
Propust in zid v Dol. Zemonu, Propust v Moravčah, Dva propusta 
v Šmartnem, Propust čez potok v Sp. Sveči, POLENICA v Sr. 
Doliču, ZGOŠA v Zgoši, HUDOURNIK v Škednju, ŽIČNICA v 
Škednju, BISTRA v Bistri; 
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Sanacije opornih in podpodrnih konstrukcij 
100.000.000 SIT 

Po popisu stanja iztrošenosti oziroma poškodovanosti, so 
podpodrne in oporne konstrukcije potrebne sanacij v 65% vseh 
zidov. Program dela je predlagan naslednji: 

Sanacije zidov, R319/1110 Škofja Loka (zid), R306/1050 Kobdilj- 
Manče, Kneža Podbrdo-Hudajužna, Trbovlje Hrastnik-Boben, 
Trebija Sovodenj- Trebija, Škofja Loka, Žusterna-lzola, Bistra- 
Vrhnika, Polena, Sp.Jezersko, Radeče, Klavžar, Godovoč-Črni 
vrh, manjša popravila zidov; 

Obnove cest 103.800.000 SIT 

Dodatna dela po tehničnih pregledih, M 6/263 Ribnica-Dolenja 
vas, R 374/1365 Pudob, R 339/1245 Višnja vas-Dobrna, R 381/ 
1379 Podgrad-llirska Bistrica, R 313/1069 Prem-Obrov, R 358/ 
1322 Črenšovci-Razkrižje, R 306/1048 Opatje selo-Komen, R302/ 
1027 Jasna-Erika, Cestno-železniška križanja; 

Skupaj Investicije - državni organi 1.650.000 SIT 

V skladu z navodili za pripravo proračuna je predvideno minimalno 
financiranje v osnovna sredsta. 

DONACIJA PHARE 

R 340A/1252 Pavličevo sedlo (PHAR^) 91.000.000 SIT 
Za izvedbo modernizacije regionalne ceste je dodatno k 
proračunskim sredstvom, ki so predvidena v rednem programu 
Direkcije RS za ceste, je potrebno dodati še donacijo prorgrama 
PHARE. 

2418 PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

2 MATERIALNI STROŠKI 

4534-403 Materialni stroški 33.600.000 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 (v 000 SIT): 

Številka konta Znesek 

400 Material 3.0000 
4000 Pisarniški material 2.500 
4007 Časopisi, strokovna literatura, Uradni listi idt 500 
401 Porabljena energija 300 
402 Proizvodne storitOe drugih 5.000 
4022 PTT storitve in poštnina 3.000 
4023 Komunalne storitve 2.000 
403 Neproizvodne storitve drugih 600 
4035 Najemnine in zakupnine, garažnine 600 
405 Reprezentančni izdatki 300 
408 DrugI materialni odhodki 200 
4083 Izdatki za sprotne potrebe strokovnega 
izobraževanja 200 
413 Zavarovalne premije 200 
414 Dnevnice za službena potovanja 14.400 
415 Dnevnice za službena potovanja v tujino 400 
418 Drugi odhodki 9.000 
SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI 33.600 

2909 Manjše investicije 1.200.000 SIT 
Za manjše investicije je na tej postavki za skupno 46 zaposlenih 
predvideno 1.200.000 SIT. 

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU PRORAČUNA ZA 
LETO 1998 - ZA POSTAVKE PLAČE 

Ministrstvo za promet in zveze je v okviru skupne omejitve 
sredstev za plače posredovalo finančni načrt za postavke plače, 
prispevki in drugi prejemki ter načrt delovnih mest za leto 1998. V 
nadaljevanju podajamo tekstualno obrazložitev za ministrstvo in 
organe v njegovi sestavi. 

I. MINISTRSTVO 
V finančnem načrtu delovnih mest za leto 1998 je upoštevana 
skladno z navodili dejanska zasedba delovnih mest na dan 
31.10.1997. V okviru predlagane višine sredstev za plače za 
zaposlene na ministrstvu je tako zagotovljeno izplačilo plač v 
okviru pridobljenih pravic na dan 31.10.1997,-sredstva za 
spremembe v delovnih dobi tekom leta 1998, dve odobreni in 
nerealizirani nadomestni zaposlitvi in sredstva za redna 
napredovanja po pravilniku o napredovanju. Niso pa zagotovljena 
zadostna sredstva za delovno uspešnost delavcev in 
funcionarjev. Prav tako niso zagotovljena sredstva za plače tistih, 
ki morajo biti razporejeni po novi sistemizaciji in za katere je 
predlog Komisiji za kadrovske in administrativne zadeve pri Vladi 
RS ministrstvo posredovalo že 3.10.1997, komisija pa o njih ni 
odoločila. 

II. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE 
V finančnem načrtu delovnih mest za leto 1998 je upoštevana 
skladno z navodili dejanska zasedba delovnih mest na dan 
31.10.1997. V okviru predlagane višine sredstev za plače za 
zaposlene na Upravi RS za telekomunikacije, je na ta način 
zagotovljeno izplačilo plač v okviru pridobljenih pravic na dan 
31.10.1997 ter sredstva za spremembe v delovni dobi tekom leta 
1998. Nujne nove zaposlitve do konca leta 1997 in v letu 1998 v 
načrtu delovnih mest niso upoštevane. Minimalna sredstva, ki so 
bila planirana za napredovanja so razporejena v rubriko delovna 
uspešnost, vendar pa ne zadostujejo za ustrezno višino izplačil 
za delovno uspešnost delavcev in funkcionarja. Sredstev za tri 
nadomestne zaposlitve, Ki so že odobrene s sklepom Komisije 
za kadrovske in administrativne zadeve in so v fazi realizacije, 
prav tako ni bilo mogoče zagotoviti znotraj okvira, ki upošteva 
raven meseca oktobra 1997. 

Posebej poudarjamo, da Uprava RS za telekomunikacije 31.10.97 
ni imela zaposlenega direktorja - funkcionarja. Novi direktor je 
nastopil delo 15.11.97, zato predlagana višina sredstev ne 
zadošča za zagotovitev letnega količnika v višini 108,6 (za I. 
1998) in za izplačilo delovne uspešnosti za funkcionarja. 

III. PROMETNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 
V finančnem načrtu delovnih mest za leto 1998 je upoštevana 
skladno z navodili dejanska zasedba delovnih mest na dan 
31.10.1997. V okviru predlagane višine sredstev za plače za 
zaposlene na inšpektoratu je tako zagotovljeno Izplačilo plač v 
okviru pridobljenih pravic na dan 31.10.1997, sredstva za 
spremembo v delovni dobi tekom leta 1998 in tretjina potrebnih 
sredstev za predvidena redna napredovanja po pravilniku o 
napredovanju zaposlenih. Niso pa zagotovljena zadostna 
sredstva za delovno uspešnost, niti niso zagotovljena sredstva 
za planirane tri nove zaposlitve (pomočnik predstojnika, višji 
svetovalec in republiški inšpektor I ). 

IV. DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Direkcija Republike Slovenije za ceste je pripravila načrt delovnih 
mest za leto 1998, ki v celoti odstopa od predlaganega načrta z 
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dne 12.11.1997 iz razloga, ker je bilo pri pripravi potrebno 
upoštevati sredstva, ki jih je določila Vlada. Z vso resnostjo 
opozarjamo, da načrtovana sredstva, katerih višino je določila 
Vlada, ne omogočajo in ne dajejo pogojev za delo direkcije, oz. 
nalog določenih v 19. čl. ZJC. Takšen restriktiven pristop do 
zaposlovanja v direkciji bo imel posledice v celotnem cestnem 
gospodarstvu. Določena sredstva za plače za leto 1998 za 
direkcijo ne zadoščajo niti za plače, delovno uspešnost in 
napredovanje v skladu s Pravilnikom o napredovanju delavcev v 
državni upravi (Ur.llst RS, št. 41/94, 56/94, 33/95 in 23/97) 
zaposlenih na direkciji na dan 31.10.1997, t.j. 55 zaposlenih. Pri 
oceni potrebnih sredstev za plače so upoštevani dejanski 
koeficienti za plače s predpisanimi dodatki in dejansko delovno 
dobo trenutno zaposlenih na direkciji in z izhodiščno plačo 
38.404,00 SIT, kar je samo 0,4% višje od trenutno veljavne 
izhodiščne plače delavcev v državni upravi. V določenem znesku 
za plače za direkcijo za leto 1998 s strani Vlade (143.563.000,00 
SIT) ne bo sredstev za delovno uspešnost in nadurno delo niti v 
višini iz leta 1997. V oceni sredstev za druge osebne prejemke za 
leto 1998 so upoštevani predpisani zneski za regres za prehrano, 
regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine in povprečni 
znesek za prevoz na delo zaposlenih na direkciji. V znesku za 
prispevke in davke delodajalca so upoštevane veljavne stopnje 
prispevkov in obdavčitve plač v Sloveniji. 

V. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZRAČNO PLOVBO 
Pri izpolnjevanju tabel so bila upoštevana izhodišča na podlagi 
dejanske zaposlenosti na dan 31.10.1997 z upoštevanjem 
seštevka povečanja delovne dobe. Glede na znano predlagano 
višino sredstev za postavko 11 (Plače - državni organi) v iznosu 
552.014.000,00 SIT, ki smo jo upoštevali kot izhodišče, vas 
obveščamo, da pri postavki 3097 (Plače) nismo upoštevali 
napredovanj in planiranih prerazporeditev v operativnih službah 
kontrole letenja za leto 1998, kar pomeni, da bi bilo potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva na postavki plač v seštevku 171,50 
količnika (bruto znesek 6.586.286,00 SIT). Dodatno k temu znesku 
bi morali zagotoviti še ustrezen znesek za prispevke delodajalca 
za prej omenjeni bruto znesek. Omeniti moramo, da lahko 
dosežemo predlagano višino sredstev na postavki 11 samo v 
primeru, da zmanjšamo višino sredstev za uspešnost, kar smo 
tudi storili. To pomeni potrebo po zagotovitvi nadaljnih dodatnih 
sredstev, če bi način obračuna uspešnosti ostal enak, kot je bil v 
letu 1997. Posredovani podatki predstavljajo zneske, ki so potrebni 
za URSZP, če se število zaposlenih ne spremeni. Opozarjamo, 
da smo že v mesecu decembru zaposlili enega delavca, nekaj 
vlog za nadomestne zaposlitve pa je še v proceduri. V proceduri 
je tudi nova sistemizacija URSZP, ki bo bistveno vplivala na število 
zaposlenih, saj predstavlja vzpostavitev vseh tistih funkcij, ki bi 
jih uprava po zakonu morala izvajati, dejansko pa za njih sploh 
nima sistemiziranih delovnih mest. Število zaposlenih se mora 
povečati tudi zaradi potreb po večjem številu delavcev v 
operativnih dejavnostih vodenja zračnega prometa, tako iz razloga 
povečanega števila letov nad ozemljem naše države, kot tudi 
zaradi upokojitev v bližnji prihodnosti. Ne znamo si predstavljati 
zamenjave izkušenega kontrolorja z novincem, ki sploh še ni 
končal osnovnega šolanja za svoj poklic. Tako usposabljanje traja 
v najbolj optimalni verziji vsaj tri leta. Nova sistemizacija v svoji 
najbolj okrnjeni varianti, ki bi še zagotavljala tako najnujnejšo 
stopnjo varnosti na področju zračnega prometa, kot tudi ne preveč 
tvegano (v smislu zmanjšanja varnosti vodenja letal) generacijsko 
zamenjavo kontrolorjev, predvideva 41 novih zaposlitev in dodatno 
še nekaj prerazporeditev v URSZP iz MPZ. Realizacija vseh 
novih zaposlitev, vključno s prerazporeditvami, pomeni primankljaj 
sredstev na postavki 11, zato predlagamo, da se za manjkajoča 
sredstva poveča sedanji predlog višine sredstev na postavki 11. 
Ponovno želimo opozoriti na dejstvo, da URSZP v primeru 
nerealizirane sistemizacije ne bo mogla izvajati vseh dejavnosti, 
ki jih je po zakonu obvezana, ravno tako pa tudi ne bi bilo možno 

prevzeti vodenja zračnega prometa, če se bo ta povečal za več 
kot 10% (prognoza Eurocontrol-a kaže v povezavi z odpiranjem 
zračnega prometa preko republike BiH na 60-70% povečanje). 
Obrazložitev k finančnemu načrtu Uprave Republike Slovenije 
za pomorstvo, Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo in 
Direkcije Republike Slovenije za ceste podajamo v prilogi. 

VI. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 
1. Plače: 
Pri planiranju koeficientov za plače zaposlenih v URSP za leto 
1998 smo izhajali iz stanja na dan 31.10.1997, tako kot nam je 
bilo s strani ge. Kolenc - Ministrstvo za promet in zveze telefonsko 
sporočeno. Pri tabeli posredovani po faxu dne 2.12.1997 na 
Ministrstvo za promet in zveze smo izhajali iz stanja na dan 
31.10.1997, brez zajetih podatkov o številu količnikov za 
spremembo delovne dobe za leto 1998, brez predvidenega števila 
novih zaposlitev, brez števila količnikov za napredovanje v letu 
1998. Ta tabela je bila izdelana na osnovi prvotnih telefonskih 
navodil ge. Kolenc. Zato smo izdelali in vam posredujemo novo 
tabelo, ki je izdelana tako, da vsebuje vse postavke za načrt 
delovnih mest za leto 1998. Tabelo poslano po faxu dne 2.12.1997 
smatrajte za brezpredmetno. Dalje navajamo, da smo v skladu s 
stanjem zaposlenih na dan 31.10.1997 za mesec oktober 1997 
upoštevali 38 in ne 36 zaposlenih, iz naslednjih razlogov: 

- Novi direktor URSP, g. Bruno Potokar je bil imenovan za direktorja 
z Odločbo št. 118-62/97-1 (k1) z dne 23.10.1997. V delovni knjižici 
je vpisan datum pričetka delovnega razmerja 27.10.1997. 
Direktor do danes še ni prejel odločbe o višini količnika in 
dodatkov. V tabeli Pregled količnikov po plačilnih razredih s 
stanjem na dan 31.10.1997 smo upoštevali predlog vaše službe 
posredovan s strani ge. Kolenc, ge. Planinšek po telefonu. 
Opozarjamo na datum pričetka delovnega razmerja in datum 
imenovanja direktorja, ki sta različna. 

- Prejšnji direktor g. Valter Kobeja ima na podlagi odločbe št.143- 
19/97 z dne 10/11-1997 kom. za kadrovske in adm. zadeve 
Vlade RS pravico do izplačila nadomestila plače od 24/10-97 v 
višini, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo. Pravica traja 3 
mesece, torej do vključno januarja 1998. 

- Na podlagi sklepa pristojnega organa se je izvedla zaposlitev 
Tatjane Markežič z dne 20.10.1997 (nadomeščanje delavke na 
bolniškem in porodniškem dopustu - Ines Hrastič Pavlič). Ines 
Hrastič Pavlič nastopi porodniški dopust meseca 
decembra1997. 

V mesecu novembru 1997 bo potrebno upoštevati 39 zaposlenih 
iz naslednjega razloga: 
- razlogi kot navedeno zgoraj, 
- Prelaz Lorni je prenehal porodniški dopust na dan 01.11.1997. 

Delavka je nastopila rine 02.11.1997 redni letni dopust. Tako, 
da je potrebno voditi v mesecu novembru in decembru 1997 
zaposleno Alicijo Kepic, ki jo nadomešča, zaradi primopredaje 
poslov in koriščenja letnega dopusta. 

Dalje navajamo, da smo v novi tabeli načrta delovnih mest za leto 
1998 pri izračunu števila količnikov po stanju na dan 31.10.1997 
upoštevali dejansko stanje zaposlenih na dan 31.10.1997, to 
pomeni tudi že razrešenega direktorja URSP. Glede na dejstvo, 
da v letu 1998 razrešenemu direktorju pripada še ena plača v letu 
1998, smo v stolpcu števila količnikov za novozaposlene 
upoštevali odhod razrešenega direktorja tako, da Smo njegov 
letni nivo koeficientov napisali s predznakom minus. V tem stolpcu 
smo zajeli tudi tri ostale delavce, katerim v letu 1998 preneha 
delovno razmerje, ker so sprejeti za določen čas in smo tudi to 
spremembo napisali s predznakom minus. Za enega administra- 
tivnega sodelavca smo podali predlog za spremembo delovnega 
razmerja iz določenega v nedoločen čas, vendar do danes nismo 
prejeli ustreznega soglasja, zato tudi pri planiranju novih zaposlitev 
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v letu 1998 tega nismo upoštevali. Pripominjamo, da smo v tem 
istem stolpcu planirali tudi dve nujni novi zaposlitvi za leto 1998 
ter še tri sezonske zaposlitve za delovno mesto pristaniški 
nadzornik za čas od junija do septembra 1998 zaradi povečanega 
mednarodnega pomorskega prometa v poletnih mesecih. 
Opozarjamo, da ta načrtovanja novih zaposlitev za leto 1998 
niso realna, saj ne omogočajo nemotenega poslovanja v URSP. 
Poudariti moramo, da zaradi mednarodnih obvez pri izvajanju 
STCW konvencije nujno potrebujemo tudi novo zaposlitev višjega 
svetovalca ali referenta I za izvajanje STCW konvencije, ki nista 
zajeta v novih zaposlitvah, prav tako ni zajeta nova zaposlitev 
administrativnega sodelavca ter pripravnika z visokošolsko 
izobrazbo. Prav tako obseg sredstev za plače ne omogoča 
zaposlitev dveh delavcev z visoko strokovno izobrazbo v sektorju 
za pristaniško infrastrukturo, ki pa sta nujno potrebna za tekoče 
poslovanje tega sektorja. Prav tako smo v načrtu delovnih mest 
za leto 1998 upoštevali količnike za napredovanja v letu 1998 za 
zaposlene v URSP po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v 
državni upravi ter spremembo delovne dobe v letu 1998. Količnik 
za delovno uspešnost nam je bil sporočen s strani MPZ in je tudi 
v tem primeru vprašljivo ali bodo zagotovljena sredstva zadoščala. 
Ugotavljamo, da zagotovljena sredstva za plače 1998 ne bodo 
zadoščala. 

2. Drugi osebni odhodki (prejemki) 
Pri planiranju drugih osebnih prejemkov za leto 1998 smo tudi 
izhajali iz stanja na dan 31.10.1997, upoštevali znižane osnove 
za regres za prehrano po navodilih za pripravo načrta delovnih 
mest za leto 1998, pri planiranju regresa za letni dopust nismo 
upoštevali regresa za direktorja v skladu z navodili, ki smo jih 
prejeli. V prvotni tabeli smo pri planiranju jubilejnih nagrad upoštevali 
nagrado za 20 let delovne dobe za enega zaposlenega, vendar 
bosta v letu 1998 izpolnila ta pogoj dva zaposlena, zato smo tudi 
to v novi tabeli upoštevali. Glede na sporočene okvire zagotovljenih 
sredstev za URSP s strani MPZ ugotavljamo, da le ta tudi za 
najnujnejša izplačila v letu 1998 ne bodo zadoščala. Tudi za 
ostale elemente kot so solidarnostne pomoči ter pogodbe o 
izobraževanju nismo planirali sredstev za leto 1998, čeprav bomo 
za to sredstva potrebovali. 

3. Prispevki in davki delodajalca 
Za prispevke delodajalca je za leto 1998 v tabeli že predvideni 
procent, za davek na izplačane plače pa smo predvideli stopnjo 
povprečnega davka izračunanega za plače URSP za mesec 
avgust 1997, ki nam ga je MF posredovalo kot izhodišče, glede 
na to, da davka na plače ni mogoče izračunati brez dejanskega 
obračuna plač. Tudi v tem primeru glede na sporočene okvire 
zagotovljenih sredstev za URSP, le ta ne bodo zadoščala. 

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 

PROSTOR 

Predlog finančnega načrta za Ministrstva za okolje in prostor, za 
leto 1998, je izdelan v okviru določenega obsega sredstev, ki ga 
je določila Vlada Republike Slovenije in na osnovi sedanjega obsega 
delovanja ministrstva, z upoštevanjem novih nalog ki jih prinaša 
razvijanje državnih inštitucij in z upoštevanjem nalog vključevanja 
v Evropske integracijske tokove ter upoštevanjem izhodišč 
Ministrstva za finance za pripravo državnega proračuna za leto 
1998, ob čimvečjem možnem upoštevanju osnutka proračun- 
skega memoranduma 1997 - 2001 ob bistveno prenizkih sredstvih 
za njegovo izvajanje. 

Za uresničevanje temeljnih ciljev politike varstva okolja in urejanja 
prostora, ki so v proračunskem memorandumu 1997-2001, 
opredeljeni kot pomembni segmenti gospodarskega razvoja, bi 
bilo potrebno, da bi bila sredstva, za te namene tudi v okviru 
državnega proračuna uoeležena z znatno večjim deležem. Pri 
tem da je potrebno upoštevati, da so se proračunska sredstva 
za realizacijo programov Ministrstva za okolje in prostor, ki je 
zadolženo za izvajanje politika varstva okolja in urejanja prostora 
od leta 1995 - 1997 celo nominalno zmanjšala za 6%, pri tem ko 
se je obseg nalog in zadolžitev povečal. 

V memorandumu so kot temeljni cilji politike varstva okolja 
opredeljeni: trajno ohranjanje vitalnosti narave, biološke 
raznovrstnosti in avtohtonosti biotskih vrst, njihovih habitatov ter 
ekološkega ravnotežja; ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti 
naravnih dobrin, naravnega genetskega sklada ter ohranjanje 
rodovitnosti zemljišč; ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter 
kulturne in estetske vrednosti krajine in naravnih vrednot; 
zmanjševanje porabe naravnih virov, surovin in energije. 

Za realizacijo temeljnih ciljev okoljske politike bo potrebno 
nadaljevati z vrsto aktivnosti in intervencijami za postopen prehod 
na večjo uporabo obnovljivih naravnih virov, zmanjševanje 
obremenjevanja okolja, odpravo poškodb okolja ter ponovno 
uspostavitev regeneracijskih sposobnosti okolja. Potrebne so 
spremembe v proizvodnji in vzorcih porabe, ki naj prispevajo k 
minizaciji porabe naravnih virov in ustvarjanju odpadkov ter 
pospeševanje razvoja in uporabe tehnologij, ki zmanjšujejo in 
odpravljajo obremenjevanje okolja. 

Nacionalne prioritete okoljske politike bodo poudarjene na sektorjih: 
gospodarjenje in varstvo voda, gospodarjenje z odpadki in biotska 
raznovrstnost. Uresničevanje omenjenih politik pa nedvomno terja 
bistveno večja sredstva kot so se v preteklih letih namenjala za 
te namene. S planom odhodkov za leto 1998 je predvideno za te 
namene realno povečanje sredstev, ki pa se mora v naslednjih 
letih nadaljevati, če želimo z memorandumom zastavljene cilje in 
povečanje deleža sredstev za vode v BDP in zmanjšanje škod, 
ki nastajajo ob visokih vodah na državni infrastrukturi in zasebni 
lastnini. 

Zahtevne naloge so postavljene pred Ministrstvo za okolje in 
prostor tudi na področju urejanja prostora. Reforma sistema 
gospodarjenja s prostorom je del širših reform, ki potekajo v 
Sloveniji in jih je zaradi našega vključevanja v EU nujno pospešeno 
nadaljevati. S spreminjanjem zakonske regulative in doslednim 
izvajanjem predpisov ministrstvo želi doseči boljše gospodarjenje 
s prostorom, uresničevane planskih odločitev, poenostavitvi 
postopkov pri pridobivanju dovoljenj ter večji pravni varnosti vseh 
udeležencev pri zadevah urejanja prostora in graditvi. Izredno 
zahteven pa je za leto 1998 program na področju urejanja 
geodetskih evidenc in katastrov. Sprememba davčnega sistema 
je pogojena s uzpostavitvijo evidenc nepremičnin, za kar so 
potrebna relativno precejšna sredstva. Več sredstev je potrebno 
tudi za izdelavo podlag za določitev državne meje s Hrvaško in 
evidentiranje rabe zemljišč v zemljiškem katastru. 

V okviru določenega obsega sredstev za Ministrstvo za okolje in 
prostor 13.809 mio SIT, kar je nominalno le 13% več kot v letu 
1997 oziroma le 19% več kot v letu 1995, bo možno na novo 
izvesti nekatere investic.je na področju urejanja in vzdrževanja 
voda (za 700 mio SIT) in pričeti z uspostavitvijo evidence 
nepremičnin (za 109 mio SIT) ter pričeti z izdelavo katastra rabe 
zemljišč v zemljiškem katastru (za 50 mio SIT). Nekoliko naj bi se 
pospešilo tudi zapiranje Rudnika urana žirovski vrh, vsi drugi 
programi pa ostajajo na nivoju leta 1997 ali pa se celo zmanjšujejo. 
Določena sredstva za plače so realno nižja kot v letu 1997, 
bistveno manj pa je tudi sredstev varstvo okolja. 
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2511 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
(osrednja enota) 

I- Uvod 

Osrednja enota ministrstva opravlja osnovne vodstvene 
organizacijske in druge temeljne naloge ministrstva kot celote. 
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 letu 1998 bodo v večjem obsegu nastale nove obveznosti plačila 
stroškov harmonizacije predpisov z Evropsko unijo, plačilo 
članarin in prispevkov mednarodnim organizacijam ter povečani 
stroški sodelovanja z organizacijami ZN. Potrebno bi bilo zagotoviti 
tudi sredstva za dokapitalizacijo Ekološko-razvojnega sklada (700 
milijonov SIT) za zagotovitev deleža države pri koriščenju 
sredstev iz programa PHARE in črpanja kreditnih sredstev pri 
Svetovni banki za projekt APAP. V okviru določenih sredstev 
ministrstva je bilo možno za dokapitalizacijo Ekološko-razvojnega 
sklada zagotoviti le 200 mio SIT. Izvajanje omenjenih programov 
že v letu 1997 poteka preko Ekološko-razvojnega sklada in se 
bo nadaljeval tudi v letu 1998 če bo zagotovljena udeležba RS v 
financiranju. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

3016 Plače 385.685.000 SIT 

3124 Drugi osebni odhodki (prejemki) 46.884.000 SIT 

3232 Prispevki in davki delodajalca 81.010.000 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 delavcih v državnih organih (Ur. I. RS št. 15/90). 

Sredstva za plače ter pripadajoče prispevke in davke in druge 
osebne prejemke za leto 1998 so planirana v višini kot jih je 
predlagalo Ministrstvo za finance v okviru določenih sredstev za 
plače. Določena sredstva za plače pa so za 12,6% nižja kot so 
potrebna za izplačila po izhodiščih Ministrstva za finance po 
zatečenem stanju zaposlenih konec leta 1997. 

3340 Materialni stroški 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94) 

Materialni stroški so predvideni v višini 121.633.000 tolarjev (v 
planirani znesek pa ni všteta najemnina za uradne prostore 
ministrstva na Dunajski 48 v katere se je ministrstvo preselilo 
decembra 1997 in se pojavlja kot novi strošek). Planirana sredstva 
bo do zadoščala le če bo najemnine (ocena 108 mio SIT) 
poravnaval Servis skupnih služb vlade RS, v kateri pristojnosti je 
upravljanje z osnovnimi sredstvi državnih organov. 

Pri načrtovanju materialnih stroškov za 1998 leto so bili upoštevani 
dejansko nastali stroški delovanja osrednje enote ministrstva v 
obdobju januar september leta 1997 in načrtovani stroški do konca 
leta 1997 ter predvideno 8% - no povečanja teh stroškov v letu 
1998 zaradi povečanja cen. 

1597 Sodelovanje v okviru OZN 7.000.000 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) in članstvo R Slovenije v 

Organizaciji Združenih narodov. 

R Slovenija je kot članica OZN dolžna sodelovati v njenih aktivnostih 
in aktivnostih njenih organov ter specializiranih organizacij, ki 
delujejo na področju pristojnosti MOP in sicer; 
- Ekonomska komisija za Evropo (UNECE) 
- Program ZN za okolje (UNEP) 
- Program ZN za človekova naselja (Habitat) 
- dejavnost na temelju konvencij ZN s področja pristojnosti MOP 
- dejavnost v okviru procesa "Okolje za Evropo" (UNECE) 
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Ocena stroškov: 

Zadeva: 
GEF 
konvencije, okolje 
konvencije, okolje 
Montreal. protokol 
Montreal. protokol 
Okolje za Evropo 
Okolje za Evropo 
Okolje za Evropo 
Okolje za Evropo 
Okolje za Evropo 
UNECE 
UNECE 
UNECE 
UNECE 
UN habitat 
UNEP 
UNEP 
UNEP 

Strošek 
Vrsta obveznosti Višina Val. tečaj v SIT: 
zasedanje skupščine 10.000 USD 156.801 1.568.008 
sestanek 1.600 USD 156,801 250 881 
sestanek 2.500 USD 156,801 392.002 
sestanek 2.000 USD 156,801 313.602 
sestanek 3.000 USD 156,801 470.402 
ministrska konferenca 12.000 USD 156,801 1.881.610 
Task Force 2.000 USD 156,801 313.602 
visoki uradniki 1.600 USD 156,801 250 881 
visoki uradniki 2.500 USD 156.801 392.002 
visoki uradniki 1.600 USD 156,801 250.881 
Odbor za okoljsko politiko 1.600 CHF 106,901 171.042 
Odbor za okoljsko politiko 1.600 CHF 106,901 171.042 
Odbor za okoljsko politiko 2.000 CHF 106,901 213.802 
Odbor za stanovanja 1.600 CHF 106,901 171.042 
sestanek 1.602 CHF 106,901 171.256 
sestanek 3.000 USD 156,801 470.402 
sestanek 1.800 CHF 106,901 192.422 
sestanek 2.500 USD 156,801 392.002 

1599 Sredstva za delo sistema slovenske 
geolnfor. infrastrukt. 4.320.000 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 ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo 

in mednarodno banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur. I. RS 
št. 53/96 

Projekt ONIX je namenjen vzpostavljanju slovenske geoinfor- 
macijske infrastrukture, v kateri bodo vzpostavljena in povezana 
orodja, oprema in omrežja za povezavo imetnikov in uporabnikov 
geoorientiranih baz podatkov, z namenom, uporabnikom omogočiti 
olajšan dostop do njih za sprejemljivo ceno. Projekt je posredno 
povezan tudi s posodabljanjem nepremičninskih evidenc. 

Programi oziroma naloge za katere so predvidena sredstva na 
postavki: 
- izdelava, oblikovanje in tisk publikacij, zgoščenk in propa- 

gandnega gradiva 
- potni stroški udeležencev projekta SGII 
- sodelovanje na domačih in tujih konferencah ter mednarodnih 

organizacijah, nakup strokovne literature 
- stroški upravljanje in vodenje sistema SGII 
- mediji za shranjevanje podatkov, sredstva za delovanje in 

vzdrževanje risalnika Versatec in druga, za delovanje GIC RS 
neobhodna materialna sredstva 

Sredstva na tej postavki so namenjena za materialne stroške 
vodenja projekta ONIX po pogodbi z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj in za nabavo potrošnega materiala ter enostavno 
vzdrževanje sistema. Del sredstev je namenjen financiranju 
izdelave, oblikovanja in tiska publikacij, zgoščenk in propagand- 
nega gradiva ter usposabljanja zaposlenih za naloge v okviru 
SGII. 

4404 Predpisi 59.000.000 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) in drugi akti, sprejeti na 

osnovi omenjenih zakonov, 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o vodah, 
- Zakon o naravi 

Pri načrtovanju sredstev za pripravo in usklajevanje predpisov 
izhajamo iz dejstva, da se mora normativno urejanje okoljevarst- 
venega in prostorskega področja nadaljevati tudi v letu 1998. 
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. 

S področje prostora in graditve objektov in stanovanj bi bila 
potrebna sredstva preko 50.000.000 SIT, ki pa jih v okviru 
planiranih sredstev ne bo možno zagotoviti. S planiranimi sredstvi 
se bo nadaljevalo financiranje priprave predlogov harmonizirane 
zakonodaje prostora in graditve tudi v letu 1998. 
Zakon o graditvi objektov je osnova za izdajo podzakonskih aktov- 
tehničnih predpisov (v nad. besediluTP) na naslednjih področjih: 
- gradbena fizika 5 TP 
- visoke pregrade 2TP 
- električne inštalacije v zgradbah 2 TP 
- požarna varnost 2TP 
- potrjevanje skladnosti 10TP 
- eurokodi 5TP 
skupaj 26 TP 
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Realizacija programa bo predstavljala: 
- pripravo strokovnih podlag, 
- financiranje aktivnosti, ki so temeljne pri pripravi zakonodaje, 
- financiranje obveznosti priprave zakonodaje, prenešenih iz lata 

1997, 
Za realizacijo programa bo potrebno zagotoviti v procesih 
sodelovanja z domačimi gospodarskimi subjekti in organi Sveta 
Evropske unije, ki delujejo na področju priprav harmonizirane 
zakonodaje, še dodatna finančna sredstva, zato je dodelitev 
višine predvidenih planiranih sredstev izredno pomembna. 

S področja voda se bo financirala izdelava naslednjih nalog in 
predpisov: 

1. a) Pregled zakonskih podlag (ZV, ZUNDPP, ZUP) 
b) Izdelava strokovnega navodila o VG načrtovanju 

VG osnove predstavljajo osnovna izhodišča - naravne danosti 
napovodjih. Da bi v prostorskih aktih lahko zagotovili upoštevanje 
omejitev, ki jih narekuje voda (varstvo vode in varstvo pred vodo, 
razpoložljiva voda,...), je potrebna uskladitev VG načrtovanja s 
sistemom prostorskega načrtovanja. 
Strokovna navodila za izdelavo VG osnov (Ur. I. 28/88) je zato 
potrebno novelirati in dopolniti. Zajeti je potrebno tako območje 
planiranja, cilje dolgoročnega razvoja RS kot tudi tehnično vsebino 
VG načrtovanja. 

2. a) Pregled zakonskih podlag (ZV, ZUNDPP) 
b) Izdelava strokovnega navodila o določanju priobalnih 
zemljišč, vodozaščitnih erozijskih območij in morske obale 

Potrebna je novelacija in dopolnitev strokovnega navodila iz leta 
1985, ki bo upoštevala širše vidike (obvodni pas, vodozaščitna 
območja, ipd.) in ne le za lastništvo parcel-gre za VG coniranje 
prostora z vidika omejitev, ki jih vode narekujejo pri rabi prostora 
(poplavna območja 1, 10, 20, 100 - letne vode,...). 

3. a) Pregled zakonskih podlag (ZV, Helsinška konvencija) 
b) Izdelava strokovnih navodil za kategorizacijo po 
vodnogospodarskem pomenu. 

Zakon o vodah (Ur. I. SRS št. 38-1689/81) v poglavju VII. Urejanje 
vodnega režima, 53. člen določa kategorizacijo vodotokov in 
hudourniških območij po vodnogospodarskem pomenu. Pri tem 
posebej ne obravnava načina kategorizacije prekomejnih 
vodotokov in medržavnih jezer, za katere Konvencija o zaščiti in 
uporabi prekomejnih vodotokov in mednarodnih jezer (Helsinki 
1992) določa posebne pogoje varstva In rabe. Strokovna navodila 
bodo opredelila ustrezne načine kategorizacije po vodnogospo- 
darskem pomenu. 

4.a) Pregled zakonskih podlag (ZV) 
b) Izdelava strokovnih osnov za vrsto in obseg nalog rečne 
nadzorne službe 

Zakon o vodah (Ur. I. SRS št. 38-1689/81) v poglavju VII. Urejanje 
vodnega režima, podpoglavju 6. Rečna nadzorna služba, 71. člen 
narekuje izdelavo strokovnih osnov, ki bodo opredelile vrsto in 
obseg nalog rečne nadzorne službe. 

5. a) Pregled zakonskih podlag (ZV) 
b) Izdelava strokovnega navodila o načinu izvajanja nadzora 
nad stanjem voda pri odvzemu voda iz naravnega okolja za 
različne preskrbe z vodo. 

Po Zakonu o vodah (Ur. I. SRS št. 38-1689/81), poglavje VII. 
Urejanje vodnega režima, podpoglavje 3. Varstvo kakovosti vode 

in morja, 65. člen je omejena vsebnost škodljivih snovi v pitni vodi 
in vodi namenjeni za splošno preskrbo pod dovoljenimi količinami 
glede standardov kakovosti vode za posamezne rabe. Izdelati je 
potrebno ustrezna navodila o načinu izvajanja nadzora vsebnosti 
škodljivih snovi v vodi, namenjeni za pitno vodo in drugo splošno 
rabo in nadzora nad odvzemom vode iz naravnega okolja pri 
objektih ter napravah za preskrbo z vodo. 

6. a) Pregled zakonskih podlag (ZV) 
b) Izdelava strokovnega navodila o splošnih pogojih o načinu 
gospodarjenja na vodotokih, drugih zbiralnikih voda ter na 
vodnih in priobalnih zemljiščih glede varstva pred poplavami in 
erozijo tal ter izboljšanja odtočnih razmer. 

Zakon o vodah (Ur. I. SRS št. 38-1689/81) v poglavju VII. Urejanje 
vodnega režima, podpoglavje 1. Varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda, 56. člen narekuje izdelavo strokovnega navodila 
o splošnih pogojih o načinu gospodarjenja na vodotokih, drugih 
zbiralnikih voda ter na vodnih in priobalnih zemljiščih glede varstva 
pred poplavami in erozijo tal ter izboljšanja odtočnih razmer 
(coniranje prostora). 

S področja varstva okolja bo potrebno s predpisi EU uskladiti ali 
na novo izdelati preko 40 raznih predpisov za kar bo po oceni 
potrebna sredstva v višini 22.000.000 SIT. 

4405 Informacijsko - promocijska dejavnost 24.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 

št.71/94) 

Programi oziroma naloge, za katere so predvidena sredstva na 
postavki: 
1. Izvedba empirične javnomnenjske raziskave o ravnanju z 

odpadki (2. faza) in razpis za izbiro izvajalca oglaševalske 
kampanje 

2. Mediji - informiranje, Sofinanciranje tematskih TV in radijskih 
oddaj ter časopisnih prispevkov (tematske priloge v 
posameznih dnevnih časopisih, revijah in strokovnih glasilih) 

3. Publikacije 
a) lastne publikacije (bilten Okolje&Prostor, zloženke in ostalo 
promocijsko gradivo) 
b) publikacije strokovnih društev, nevladnih organizacij in drugo 
(Umanotera, Gospodarjenje z odpadki, Okolje, Unescov 
oglasnik, Slovenski vodar...) 

4. Sponzorstva, sofinanciranje 
a) prireditve v okviru ministrstva (svetovni dan zemlje, svetovni 
dan voda, svetovni dan okolja, svetovni dan biotske 
raznovrstnosti) 
b) prireditve v organizaciji drugih inštitucij in organizacij s 
področja okolja in prostora (sejmi, simpoziji, kongresi, posveti...) 

5043 Sredstva za delo informacijskega sistema MOP 

Za materialne stroške realizacije programov informacijskega 
sistema MOP so predvidena sredstva v višini 10.000 tisoč tolarjev. 
Sredstva se bodo uporabljala za vzdrževanje informacijske 
opreme, nujna popravila in zamenjave pokvarjenih oziroma 
dotrajanih delov računalniške opreme, ki sodijo med potrošni 
material, nabavo potrošnega materiala in druge materialne stroške 
informatizacije. 

Zakonska podlaga za načrtovanje teh sredstev pa je Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS št.71/94) 
in Zakon o upravi (Ur.l.RS št.67/94) 
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6342 Alpska konvencija 4.320.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

Št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
- Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) 

Programi oziroma naloge, za katere so predvidena sredstva na 
postavki: 
- vodenje In predsedovanje AK do zasedanja Alpske konference 
- organizacija, izvedba in udeležba na sejah Stalnega odbora AK 
- izvajanje programov na temelju AK In njenih protokolv 

Slovenija od decembra 1994 predseduje Alpski konferenci. V letu 
1998 bo izvedeno peto redno zasedanje Alpske konference, na 
kateri bo predsedstvo predano naslednji državi. Do zasedanja 
Alpske konference bo potrebno organizirati in izvesti še dve redni 
zasedanji Stalnega odbora AK, po predaji predsedovanja pa ostati 
aktivni v dejavnostih AK, ki pomenijo vključenost in usklajevanje 
Slovenije v razvojnih programih in dejavnostih ostalih držav - 
članic EU na področju prostorskega razvoja, energetike, turizma, 
kmetijstva in prometa. 

5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij 9.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 

Programi oziroma naloge za kater so predvidena sredstva na 
postavki: 

-sofinanciranje projektov promocije trajnostnega razvoja na temo 
"Promocija trajnostnega gospodarjenja z odpadki"(javni razpis) 
-sofinanciranje projektov nevladnih organizacij) s področij, ki bodo 
v skladu s programom dela ministrstva v letu 1998 prednostna. 

7806 Opravljanje javnih poobladstil Inženirske 
zbornice Slovenije * 2.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o graditvi objektov 

V skladu z določilom 76b člena Zakona o graditvi objektov (v nad. 
bes. ZGO), IZS opravlja naslednja dela kot javna pooblastila: 
- vzpostavi, vodi in vzdržuje imenik projektivnih podjetij, ter imenik 

pooblaščenih inženirjev; 
- zagotavlja izvajanje strokovnih izpitov po določbah ZGO. 

Predvidena sredstva bodo pomoč pri začetku izvajanj omenjenih 
javnih pooblastil. 

1747 Nastavitev digitalne topografske baze 38.116.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
• Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 

Sredstva na tej postavki so namenjena nadaljevanju vzpostavljanja 
distribuiranih sistemov geokodlranih podatkov državnega pomena 
in generalnega nivoja (distributed data warehouse). Prilagajanje 
obstoječih in vzpostavljanje sistemov na strani producentov 
podatkov in povezava le teh v sistem Gll za posredovanje 
podatkov. Spremljanje in uvajanje standardizacije na področju 
meta podatkov, kvalitete in modeliranja podatkov ter vseh drugih 
referenčnih standardov. Dopolnjevanje obstoječih podatkovnih 

baz z zahtevami, ki jih postavijo prihajajoči mednarodni standardi 
s področja geoinformatike in geomatike (meta podatki, kvaliteta 
podatkov, ...). Vključevanje posameznih podatkovnih sistemov 
(lokalnih, sektorskih) v Gll. Koordiniranje integracije in 
harmonizacije prostorskih podatkov med uporabniki Gll 
(integracija podatkov, opredelitev parametrov cenovne politike, 
priprava predlogov pogodbenih relacij kot nap. certifikati, licence, 
...). Uvajanje sistema spremljanja kakovosti v procese in postopke 
Gll (QA/QC/TQM, merila vrednotenja subjektov, merila 
vrednotenja podatkov). 
Planirana sredstva zadoščajo za izvedbo in operacionaliziranje 
del In nalog v omejenem obsogu. 

4741 Moja dežela - lepa, urejena, čista 2.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 

Programi oziroma naloge za kater so predvidena sredstva: 
- tekmovanje slovenskih krajev na področju turizma in okolja; 

osveščanje prebivalstva 

6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor 15.120.000 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 

Ciljni raziskovalni projekti za prostor so ena od najpomembnejših 
oblik zagotavljanja strokovnih izhodišč za izvajanje strokovnih in 
z njimi povezanih upravnih nalog MOP. Pridobljena izhodišča bodo 
uporabljenaza izvedbo nalog, ki se nanašajo na prostorsko 
planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter kot izhodišče 
za izvajanje drugih nalog s področja urejanja prostora. 

6336 Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja 5.025.000 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 

Od leta 1991, ko je bil sprejet stanovanjski zakon, v Sloveniji 
poteka prilagajanje stanovanjskega področja primerjalnim 
evropskim ureditvam. V okviru ciljnega raziskovalnega programa 
stanovanja se pridobivajo raziskovalne in razvojne naloge, ki 
služijo kot strokovne podlage za izvajanje stanovanjskih 
predpisov ter za oblikovanje in vodenje stanovanjske politike. 

6339 Nastavitev drugih georientalnlh digitalnih baz 
43.200.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo 

in mednarodno banko za obnovo In razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS 
št. 53/96 

Sredstva na tej postavki so namenjena obveznemu sofinanciranju 
del in nalog v okviru soudeležbe Republike Slovenije na kreditu 
Svetovne banke za obnovo in razvoj (Zakon o ratifikaciji 
sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno 
banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS št. 53/96) In 
sofinanciranju projektov v okviru vzpostavljanja geolnformacijske 
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infrastrukture na podprojektih: geoinformacijska podpora 
prostorskemu planiranju, upravljanju z nepremičninami in 
presojam vplivov na okolje. 
Poleg tega so sredstva na tej postavki namenjena temeljnim 
projektom vzpostavljanja organizacijskega, institucionalnega, 
pravnega in tehnološkega vidika geoinformacijske infrastrukture 
z vidika standardizacije, zagotavljanja dostopa ter posredovanja 
informacij in podatkov (distribuirani sistemi podatkovnih baz, 
distribuirana mreža lokalnih in sektorskih gic centrov, meta 
podatkovni sistem, sistem za posredovanje podatkov, sistem 
varovanja in dostopa). 
V okviru naštetih del in nalog je potrebno zagotoviti finančna 
sredstva za promocijo dela, organizacijo konferenc in seminarjev, 
strokovno izobraževanje in mednarodne aktivnosti. 

6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje 21.600.000 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. 

7617 Delovanje informacijskega sistema 25.920.000 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 ter informacijskemu 
in geoinformacijskemu izobraževanju delavcev MOP in vseh 
organov v sestavi. Izobraževanje je pomemben segment za 
optimalno izkoriščanje strojne, programske in aplikativne opreme. 
V letu 1998 bomo prešli na novo okolje Windows 95, kar pomeni, 
da se bodo morali vsi delavci udeležiti osnovnih tečajev za delo v 
novem okolju. Glede na specifiko dela MOP in organov v sestavi, 
se specialisti za posamezna področja redno izobražujejo na 
področjih geoinformatike - specialna področja znanj za 
vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje geoinformacijske 
infrastrukture. V letu 1998 predvidevamo naslednje nove projekte 
in nadaljevanje večletnih projektov: Informatizacija MOP, Projekt 
pisarniško poslovanje in Informacijski sistem za podporo 
odločanju, sredstva pa so namenjena tudi nemotenemu delovanju 
orodij za pregledovanje podatkov. 

8283 Kredit MBOR za projekt - Geografski inf. 
sist. 141.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo 

in mednarodno banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS 
št. 53/96 

ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in 
mednarodno banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS št. 
53/96. 

1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski 
Uniji 20,000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS 

št. 71/94) 
- zakon o upravi (UL RS št. 67/94) 

Potrebna sredstva za stroške nalog in aktivnosti približevanja 
Evropski Uniji za leto 1998 so ocenjena na 25,2 milijona SIT. 
Predlog vključuje stroške harmonizacije slovenske zakonodaje 
z zakonodajo Evropske unije ter stroške ostalih aktivnosti 
predpristopne strategije, predvsem za: 
- prevajanje dokumentov predpristopne strategije in ostalih z njo 

povezanih dokumentov 
- strokovno uposabljanje za harmonizacijo zakonodaje, 
- sredstva za službena potovanja zaposlenih v Službi za evropske 

zadeve MOP 
- sredstva za nabavo zakonodaje , publikacij in literature EU 
- plačilo sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri harmonoziaciji 

slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije ter za 
implementacijo predpristopne strategije (dodatne študije in 
projektne naloge ter konzultacije) 

- plačilo tehničnih in drugih storitev potrebnih za aktivnosti 
približevanja EU. J 

1600 Članarine in prispevki mednarodnim 
organizacijam 16.500.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS 

št. 71/94) 
- zakon o upravi (UL RS št. 67/94) 
- Ratifikacija posameznih mednarodnih pogodb v toku leta in 

izpolnjevanje tekočih finančnih obveznosti do mednarodnih 
organizacij 

V tej postavki so načrtovana sredstva za plačilo članarin oz. 
obveznih prispevkov tistim organizacijam, v katerih MOP ne 
sodeluje na temelju sklenjene meddržavne pogodbe, temveč na 
podlagi svojih vsebinskih in strokovnih potreb. Načrtovana so 
tudi sredstva za plačilo finančnih obveznosti na temelju 
meddržavnih pogodb, h katerim bo Slovenija predvidoma šele 
pristopila v letu 1998. 

Že znane obveznosti: 
IUCN 
konv. o medn. rekah 
konv. o migrat. vrstah 
Donavska konvencija 
UNEP 

članarina 
prispevek 
članarina 
prispevek 
prispevek 

1.100.000 SIT 
4.000.000 SIT 
4.000.000 SIT 
3.500.000 SIT 
3.900.000 SIT 

7807 Manjše investicije 
Za manjše investicijske stroške osrednje enote MOP so planirana 
sredstva v višini 30.000 tolarjev na delavca, kar je skupno 
4.200.000 SIT. 

Proračunska postavka posojila MBOR je namenjena za 
financiranje projekta ONIX. Sredstva so predvidena za financiranje 
strokovnih storitev domačih in tujih izvajalcev, za zasnovo in 
izvedbo pilotskih projektov na nivoju lojkalnih skupnosti, za izdelavo 
dolgoročnega načrta usposabljanja vzdrževalcev in uporabnikov 
sistema geoinformacijske infrastrukture skladno z zakonom o 

1930 Zagotavljanje informacijske opreme 45.390.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS 

št. 71/94) 
- zakon o upravi (UL RS št. 67/94) 
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Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje 
informacijskega sistema MOP tako na področju strojne, 
programske in komunikacijske opreme. Planirane so nadaljne 
investicije v delovanje lokalnih omrežij, nabavo ter zamenjavo 
informacijske opreme tako strojne kot programske za MOP in 
organe v sestavi in za vzdrževanje specialne strojne in 
programske opreme. Predvidene investicije so opredeljene v 
skladu s Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne 
organe RS v obdobju do leta 2000. 

1931 Oprema za vodenje sistema sloven. 
geoinformac. infrastr. 8.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo 

in mednarodno banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS 
št. 53/96 

Sredstva na tej postavki so namenjena obveznemu sofinanciranju 
del in nalog v okviru soudeležbe Republike Slovenije na kreditu 
Svetovne banke za obnovo in razvoj (Zakon o ratifikaciji 
sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno 
banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS št. 53/96 - nabava 
strojne in programske opreme) in financiranju nabave posebne 
opreme v okviru vzpostavljanja geoinformacijske infrastrukture 
(upravljanje z geokodiranimi podatki, meta podatkovni sistem, 
zagotavljanje dostopov do informacij in podatkov, posredovanje 
podatkov, sistemi za varovanje podatkov, sistem distribuiranih 
podatkovnih skladišč...). Poleg tega je potrebno zagotoviti sredstva 
za investicije v novo strojno in programsko opremo, nadgradnjo 
in posodobitev koncepta GIC WWW strežnika, nadgradnja 
kapacitet in izboljšanje performanc glavnega geoinformacijskega 
strežnika za potrebe Slovenske geoinformacijske infrastrukture. 

Del sredstev za predvidene investicije je potrebno zagotoviti s 
proračunske postavke 1930 in CVI. Planirana sredstva zadoščajo 
za nabavo in operacionaliziranje le najnujnejših del in nalog. 

Sredstva za lastno udeležbo pri projektih, ki so financirani 
iz programa PHARE 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
- Pogodba med SLO in EU 

2139 PHARE - last. ude. - Trajnostni razvoj doline 
Soče 5.300.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Projektiranje čistilne naprave v Kobaridu in Bovcu, skupaj s 

pripadajočo kanalizacijo. 

2140 PHARE - last. ude. - Trajnostni razvoj 
obale 2.500.000 SIT 
Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Načrt integralnega upravljanja obalnih območij na principih 

trajnostnega razvoja. Gre za vzpostavljanje procesa 
trajnostnega razvoja 

2186 PHARE - last. ude. - Jesenice industrijska 
obnova 1.750.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Študijsko naravnani projekt za industrijsko obnovo nekoč 

železarskega kraja 

2187 PHARE - last. ude. - Analiza prostorskih 
problemov 3.560.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Pregled naravnih in kulturnih bogastev na območju Logarske 

doline 
- Infrastrukturna uraditev - parkirni prostor, informacijske table 

oz. center... 

2137 PHARE - last. ude. - ČN Gornja 
Radgona 17. 000.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- ureditev in izgradnja kanalizacije 
- izgradnja čistilne naprave 

2138 PHARE - last. ude. - ECO ADRIA 14.000.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije v Ilirski Bistrici 
- Razširitev čistilne naprave v Ajdovščini 

2185 PHARE - last. ude. - Ravnanje z odpadki na 
Gorenjskem 16.740.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Izdelava projekta ravnanja z odpadki, izdelava dokumentacije 

za pridobivanje in izgradnje deponije. Pri tem je potrebno 
usklajevati lokalno zakonodajo iz tega področja z ustrezno 
zakonodajo EU. 

2188 PHARE - last. ude. - Park Goričko Orseeg - 
Izaad 24.920.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Pregled sedanjega stanja in razvojna srtategija 
- Izgradnja informacijskega centra v garadu Grad 
- Ureditev pešpoti in kolesarskih stez 
- Kanalizacija na Goričkem 

2189 PHARE - last. ude. - Triglavski narodni 
park 9.000.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- Upravljalski načrt 
- Okoljska sanacija planinskih koč v visokogorju (Koč^ pri 

Sedmerih jezerih) 
- Informacijska infrastruktura 
- Izobraževanje 
- Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine 

2414 PHARE - last. ude. - čistilna naprava 
Libeliče 11.125.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- čistilna naprava 
- kanalizacija v Libeličah in Gorčah 

2415 PHARE - last. ude. - Infras. za narav. 
spom. Dolžanova s. 4.450.000 SIT 

Program za katerega so predvidena sredstva : 
- ureditev poti po soteski 
- ureditev "obiskovalnega" centra v vasi Dolina 
- objava in izdaja promocijskega materiala 
- učenje zaposlenih vodičev in managmenta 
- poslovni in marketinški plan za Dovžanovo sotesko 
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2416 PHARE - Plačilo prometnega davka in 
provizij za program - PHARE 16.540.000 SIT 

Program za Katerega so predvidena sredstva : 
- vsi programi PHARE CBC in nekateri programi PHARE Project 

preparation Facility 

4056 Kredit MBOR za projekt - Geografski 
inf. sist. 30.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94) 
- Zakon o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo 

in mednarodno banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, Ur.l. RS 
št. 53/96 

2. projekt PHARE - lastna udeležba - participacija RS v razmerju 
1:1 za nepovratna sredstva 

donacija PHARE udeležba RS v mio SIT 
leto 1997 720 720 
leto 1998 180 180  
SKUPAJ 1.811,5mio SIT 

Pogodba za projekt PHARE za kreditiranje industrijskih projektov 
je v zaključni fazi. Podpisana bo predvidoma do konca tega leta, 
sredstva za lastno udelorbo bo tako za celoten projekt (leto 1997 
in 1998) potrebno zagotoviti 1.811 mio SIT za lastno udeležbo. S 
proračunom za leto 1997 je zagotovljeno 700 mio SIT, s 
proračunom MOP za leto 1998 pa je bilo možno zagotoviti le 200 
mio SIT, kar je za 911 mio SIT manj kot je potrebna lastna udeležba 
za omenjena projekta. 

Proračunska postavka posojila MBOR je namenjena za 
financiranje projekta ONiX. Sredstva so predvidena za financiranje 
nabave ustrezne strojne in programske opreme skladno z 
zakonom o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko 
Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in razvoj - MSPGIS, 
Ur.l. RS št. 53/96. 

6386 Dokapitalizacija stanovanjskega 
sklada 1.500.000.000 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 nacionalnega stanovanjskega programa bi bilo od 
skupaj 10000 stanovanj letno zgraditi 2500 neprofitnih najemnih 
stanovanj. 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 bilo namenjeno za dokapitalizacijo stanovanjskega 
sklada 1.000.000 tisoč SIT, kar bo omogočilo zgraditev le okli 240 
stanovanjskih enot, v letu 1998 naj bi se sredstva za 
dokapitalizacijo sklada povečala na 1.500.000.000 SIT, kar pa 
naj bi omogočilo zgraditev le okoli 370 stanovanj, to pa pomeni, 
da se izvedba stanovanjskega nacionalnega programa podaljšuje. 
Na novo pa* se predvidevajo sredstva ustanovnega kapitala za 
stanovanjsko hranilnico v višini 150.000 tisoč tolarjev. 

7809 Dokapitalizacija ekološko razvojnega 
sklada 200.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l. RS 

št. 71/94) 

Za dokapitalizacijo Ekološko - razvojnega sklada so potrebna 
sredstva v višini 700.000 tisoč SIT za potrebno udeležbo Republike 
Slovenije pri pri koriščenju sredstev že potrjenega programa 
PHARE - COP in koriščenju kreditnih sredstev Svetovne banke 
za projekt APAP. 

V proračunu 1998 bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za pokritje 
mednarodnih obveznosti, kot sledi: 

1. projekt APAP - lastna udeležba - participacija RS v razmerju 1: 
3 za nejeti kredit pri Svetovni banki 

kredit SB udeležba RS v mio SIT 
leto 1997 1.279 426,3 
leto 1998 1.396 485,2 

2512 GEODETSKA UPRAVA RS 

I. UVOD 

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. 

Težišče nalog je dano obnovi zemljiškega katastra, pripravi 
geodetskih podatkov, za določitev državne meje s Hrvaško ter 
vzpostavitvi registra nepremičnin, ki bo omogočil izvajanje 
predvidenega zakona o davku na nepremičnine. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

1 - Plaže, prispevki in drugi prgjgmKi 

3029 Plače 1.152.964.000 SIT 
3137 Drugi osebni odhodki (prejemki) 214.363.000 SIT 
3245 Prispevki in davki delodajalca 220.488.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o geodetski službi (Ur.l. SRS št 23/76); 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 

št. 71/94); 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS št. 67/94); 
- Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. I. RS št. 15/90). 

Sredstva za plače ter pripadajoče prispevke in davke za leto 
1998 je potrebno zagotoviti za predvidenih 624 zaposlenih v celotni 
Geodetski upravi RS, to je Glavnem uradu, 12 območnih 
geodetskih upravah in 46 izpostavah območnih geodetskih uprav. 
Predlagana zaposlitev skupaj 624 zaposlenih bi pomenilo, da bi 
bilo zasedenih 77,8 % sistemiziranih delovnih mest. 
V zvezi s skupno zaposlenimi v Geodetski upravi RS treba vedeti, 
da je s sprejemom Zakona u upravi (Ur.l. RS št. 67/94) s 1.1.1995 
prešlo v sestav Ministrsva za okolje in prostor oziroma Geodetske 
uprave RS 46 občinskih geodetskih uprav. S prevzemom nalog 
geodetske službe v državno pristojnost so bili prevzeti tudi 
dotedanji delavci občinskih geodetskih uprav ter tudi ustrezen 
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del administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev. 
Sredstva za druge osebne odhodke (prejemke) so planirana v 
višini kot so opredeljena v izhodiščih za pripravo proračuna za 
leto 1998. Pri tem želimo posebej izpostaviti planirana sredstva, 
ki so potrebna za pogodbe o izobraževanju. Precejšnje število 
delavcev občinskih geodetskih uprav, ki je s 1.1.1995 prešlo v 
sestav Geodetske uprave RS, ni izpolnjevalo pogojev delovnih 
mest po sistemizaciji glede šolske izobrazbe in so si zato 
manjkajočo šolsko izobrazbo želeli pridobiti z izobraževanjem ob 
delu. Tudi ukinitev višje šolske izobrazbe ter uvedba triletne visoke 
strokovne izobrazbe pomeni dodatne potrebe po šolanju 
zaposlenih v Geodetski upravi RS. Tako si je v letošnjem letu 
pridobivalo potrebno šolsko izobrazbo povprečno 115 zaposlenih, 
kar predstavlja 18,9% vseh zaposlenih v Geodetski upravi RS. 
Zaradi že navedene uvedbe 3 letnega visokega strokovnega 
izobraževanja pa se število šolajočih delavcev še povečuje. V 
letu 1998 predvidevamo, da se bo število delavcev, ki si bodo 
pridobivali šolsko izobrazbo nekoliko znižalo, ker del delavcev v 
tem šolskem letu končujejo šolanje. 

2 - Materialni in drugi stroški 

1813 Vladna komisija za standardizacijo 
zemljepisnih imen 4.432.000 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). 

Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen je leta 1995, na 
pobudo Geodetske uprave Republike Slovenije, ponovno 
imenovala Vlada Republike Slovenije. Komisija izdeluje, objavlja in 
sprejema strokovne standardizacijske dokumente s področja 
standardizacije zemljepisnih imen, skrbi za izpeljavo postopkov 
standardiziranja zemljepisnih imen vključno z njihovo uradno 
objavo, obvešča javnost o poteku standardizacije in rabi 
standardiziranih zemljepisnih imen ter pri tem sodeluje z Uradom 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo. Komisija je članica regionalne 
skupine Združenih narodov za standardizacijo zemljepisnih imen 
za vzhodno-centralno in jugo-vzhodno Evropo (UNGEGN), kjer 
aktivno sodeluje in je bila za naslednje petletno obdobje izbrana 
za vodenje regionalne skupine UNGEGN v obdobju med 7. in 8. 
generalno konferenco Združenih narodov za standardizacijo 
zemljepisnih imen (1998-2003). V letu 1998 bo Geodetska uprava 
RS organizirala in vodila regionalno srečanje UNGEGN, 
sodelovanje pa je potrebno zagotoviti tudi na 7. generalni konferenci 
ZN za standardizacijo zemljepisnih imen (New York, januar 1998). 

1932 Promocije, razstave, publikacije 10.400.000 SIT 

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

Namen promocije je informiranje uporabnikov o podatkih 
geodetske službe. Promocijske naloge zajemajo predvsem: 
aktivno udeležbo na strokovnih prireditvah, Izdelavo in 
vzdrževanje katalogov podatkov in programov DEMO predsta- 
vitev geodetske državne službe, predstavitve na Internetu in 
Intranetu ter izdelavo drugih informativnih gradiv (zloženka, 
plakati, ...), sofinanciranje strokovnega geodetskega glasila ter 
sofinanciranje strokovne izdaje starih topografskih načrtov (1787) 
zgodovinske in kulturne vrednosti za državo Slovenijo, ki jih Izdaja 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter organizacijo 
strokovnih posvetov. 

3353 Materialni stroški 395.061.000 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). 

Sredstva za materialne stroške je potrebno zagotoviti v potrebnem 
obsegu za normalno delovanje celotne Geodetske uprave 
Republike Slovenije s povprečno 624 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. 
Izdatki za obratovalne stroške bodo v letu 1998 glede na leto 
1997 večji zaradi večjih stroškov območnih geodetskih uprav in 
njihovih izpostav ter Glavnega urada, in sicer zaradi naslednjih 
razlogov: 
- 12 območnih geodetskih uprav in 46 njihovih izpostav je prešlo 

iz občinske pristojnosti v državno že s 1.1.1995. Vendar se je v 
glavnem šele v letu 1996 in 1997 uredilo plačevanje obratovalnih 
in vzdrževalnih stroškov območnih geodetskih uprav in njihovih 
izpostav iz sredstev Geodetske uprave Republike Slovenije. V 
posameznih primerih so občine krile nekatere obratovalne 
stroške iz svojih sredstev, vzdrževalna dela pa se praktično 
niso izvajala. 

- Glavni urad se je v letu 1997 v celoti preselil v prostore na 
Šaranovičevi 12 v Ljubljani, kjer bodo stroški obratovanja večji 
od dosedanjih. 

Kot dodatne obveznosti za Geodetsko upravo za leto 1998 
predvidevamo plačevanje najema poslovnih prostorov za tiste 
območne geodetske uprave in njihove izpostave, katerih trenutna 
uporabna površina ne omogoča normalnega delovanja, kakor 
tudi za tiste območne geodetske uprave in izpostave za katere 
najemnih pogodb še nimamo sklenjene. 
Planirana sredstva za potrebe leasinga, v višini 15 milijonov 
tolarjev so potrebna za zamenjavo najstarejših avtomobilov, ki so 
ekološko sporni pa tudi nevarni. Tako naj bi izločili iz uporabe od 
skupno 96 avtomobilov najbolj spornih 40 avtomobilov, z leasingom 
naj bi zagotovili 20 novih avtomobilov, predvsem terenskih vozil. 
Predvideno več kot 20% zmanjšanje avtomobilov na celotni 
Geodetski upravi RS bomo nadomestili s poostrenim planiranjem 
geodetskih storitev v območnih geodetskih upravah in njihovih 
izpostavah in dobro organizacijo dela. Razen tega pa je 
vzdrževanje najstarejših avtomobilov, ki so praviloma v obupnem 
stanju, tudi z ekonomskega stališča sporno, razen tega pa je tudi 
s stališča varnosti vprašljivo popravljati vozila starejša od 9 let. 

4407 Strokovne komisije za preizkus znanja 540.000 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. 

Na podlagi novih sistemskih rešitev državne uprave geodetska 
služba prenaša z javnim pooblastilom strokovno tehnična dela in 
upravne geodetske storitve na geodetske 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 1998 se 
predvideva, da bo preizkus znanja opravljalo 15 kandidatov. 
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6345 Vodenje geodetskih evidenc 412.060.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 1., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 14. člen Zakona o geodetski službi 

(Ur.l. SRS št. 23/76);-1., 3., 4., 5., 6., 7., 7. 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) 

Za vodenje geodetskih evidenc so za leto 1998 planirani naslednji 
odhodki za vodenje posameznih evidenc oziroma nalog: 

v 1000 SIT 
osnovnega geodetskega sistema 29.600 
državne meje 26.000 
zemljiškega katastra in registra stavb 185.760 
državnih topografskih kart 86.400 
registra prostorskih enot 18.100 
geodetskega dokumentacijskega centra 6.300 
neposredni stroški območnih geodetskih uprav 52.000 
vodenje informacijske tehnologije 7.900 
SKUPAJ 412.060 

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. 

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. 

DRŽAVNA MEJA 
OBNOVA IN VZDRŽEVANJE MEJE Z ITALIJO 
Nujna obnovitvena dela na državni meji, dokončanje Navodila za 
novo izmero in novo dokumentacijo, sodelovanje pri pripravi nove 
Konvencije o vzdrževanju slovensko-italijanske državne meje, 
tehnične naloge v zvezi s Sporazumom o spremembi državne 
meje ob reguliranem potoku Prvačini. 
OBNOVA IN VZDRŽEVANJE MEJE Z AVSTRIJO 
dokončanje nove izmere in nove dokumentacije v X. sektorju, 
pripravljalna dela za novo izmero v XI. sektorju sodelovanje pri 
novi izmeri v XXII. in XXIII. sektorju; pregled in preveritev nove 
mejne dokumentacije za X., XIV. in XXV sektor; 
OBNOVA IN VZDRŽEVANJE MEJE Z MADŽARSKO 
terenska izmera reguliranega mejnega potoka Ledave in 
vzpostavitev državne meje ob potoku, priprava tehničnih osnov 
za spremembo državne meje ob Ledavi ter sodelovanje pri pripravi 

Sporazuma o spremembi državne meje ob regulirani Ledavi, 
sodelovanje pri pripravi Sporazuma o obnavljanju skupne državne 
meje; 
Zaradi različnih namenov uporabe podatkov zemljiškega katastra 
je potrebno na posameznih območjih le-te predhodno sanirati. 
Sanacija zemljiškega katastra bo glede na potrebe uporabnikov 
podatkov ter na stanje samih podatkov zemljiškega katastra 
izvedena na različne načine (nova izmera, izmera obodov 
kompleksov, vklop digitalnih katastrskih načrtov na digitalni orto- 
foto...).V nekaterih izpostavah je sanacija posameznih problemov 
potrebna tudi za nemoteno enotno poslovanje službe, problemi 
pa izhajajo iz "lokalnih posebnosti vodenja", ki so posledica 
organiziranosti službe pred letom 1995. 
V okviru te postavke bodo reševana tudi vprašanja vzdrževanja 
in dopolnjevanja aplikativnih programskih rešitev na lokalnem in 
centralnem nivoju, ki omogočajo tako poslovanje službe, kot 
dostop uporabnikov do podatkov zemljiškega katastra in registra 
stavb. 
Na področju zemljiškega katastra in registra stavb bodo izvedena 
predvsem naslednja dela: 
- dokončanje v lanskem letu začetih del, 
- izvedba novih izmer na približno 500 ha (15 lokacij), 
- vzdrževanje aplikativnega softvera na 47 lokacijah, 
- začetek del na informacijskem poenotenju in prenovi sistema 
- dostopi zunanjih uporabnikov do centralne baze pisnega dela 

zemljiškega katastra in nadaljevanje začetih del na grafičnem 
delu centralne baze 

- informacijska podpora registru stavb 
- skaniranje zemljiškokatastrskih načrtov, kontrolni izrisi, vklopi 

digitalnih katastrskih načrtov na digitalni ortofoto (predvidoma 
150 katastrskih občin) 

- sanacija zatečenega stanja evidence na izpostavah na podlagi 
pripravljenih programov (5 lokacij). 

Predvideno je, da izvedbo novih izmer sofinancirajo občine v 
skupnem znesku 50 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 
- po novem projektu obnovljenih 20 listov TTN5, 
- izdelanih in tiskanih 65 listov DTK25 
- izdelanih 7 listov DTK 50 
- izdelanih 140 listov DOF5 v vrednosti 8.900.000 SIT (50%) + 

sofinanciranja občin (50%) 
- korigiran bo DMR100 
- polnjena EZI vzporedno z DOF 5 in TTN 5 
Karti DTK 25 in DTK 50 sta vitalnega pomena za vojsko, zato je 
v projekt DTK 25 in DTK 50 aktivno vključeno tudi Ministrstvo za 
obrambo. 
Na področju Registra prostorskih enot načrtujemo izvedbo 
naslednjih del: 
- uskladitev podatkov RPE-ja s podatki drugih evidenc - namen 

projekta je določiti način in možne rešitve usklajevanja podatkov, 
predvsem podatkov iz RPE-ja, zemljiškega katastra, državne 

, meje, topografskih baz in evidence zemljepisnih imen 
- implementacija programske opreme RPE, tehnična pomoč 

izpostavam - izpostave se bodo postopno vključevale v sistem 
vodenja in vzdrževanja RPE s pomočjo programske opreme; 
tehnična pomoč je stalna naloga, ki zagotavlja nemoteno vodenje 
in vzdrževanje RPE-ja 

- vzdrževanje in nadgradnja programske opreme RPE - 
programska oprema bo dopolnjena z moduli za izdajanje 
podatkov na centralni in lokalni ravni in prepisana v programski 
jezik C++ 

- uporabniška baza Registra prostorskih enot na Centru Vlade 
za informatiko - administriranje in vzdrževanje uporabniške baze 
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RPE-ja ter vzdrževanje programskih rešitev za dostop do baze 
drugih uporabnikov (register prebivalstva, poslovni register ) 

- uvedba novih vrst prostorskih enot v Register prostorskih enot 
- kažejo se potrebe po uvedbi šolskih in poštnih okolišev, v pripravi 

pa je tudi zakon o pokrajinah 
- izdaja publikacij - predvidevamo pripravo posameznih publikacij 

ob zaključku koledarskega leta. Ob večjih spremembah v bazi 
- npr. uvedbi novih občin - uporabniki podatkov potrebujejo tudi 

preglede v tiskani obliki. 
- vnos osi ulic - uporaba kartografskih podatkov o ulicah je 

predvidena v programski opremi RPE; podatki pa so potrebni 
za izrise iz RPE-ja 

Z sredstvi za vodenje informacijske tehnologije se zagotavlja 
vodenje in organizacija informacijske tehnologije Geodetske 
uprave, podpora uvajanju tehnoloških novosti, logistična podpora 
delovanju 46 izpostav, vzdrževanje strojne in sistemske opreme, 
ki je bila nabavljena z lastnimi sredstvi, vzdrževanje in dopolnitev 
specifičnih, grafično orientiranih programskih orodij in programskih 
rešitev, ter vzdrževanje programskih rešitev za izdajanje računov 
in vodenje glavne pisarne v 46 izpostavah in 12 območnih enotah 
Geodetske uprave. 
V 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, predvideni 
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. 

6 - Plačila storitev 

2411 Vzpostavitev evidence nepremičnin 109.928.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o geodetski službi (Ur.l.SRS št. 23/76), Zakon o 

zemljiškem katastrsu (Ur.l.SRS št. 16/74) in predvsem Zakon o 
obdavčenju nepremičnin (v pripravi) 

V okviru te postavke se bodo izvajala sledeča dela: 
- pridobivanje, prilagoditev in obdelava podatkov iz obstoječih 

evidenc z vzpostavitvijo centralne baze podatkov o nepremič- 
ninah in izdelava programske opreme, ki bo podpirala 
vzpostavitev in vodenje registra nepremičnin in sistem izmenjave 
podatkov med GURS in DURS. Na podlagi uparitve obstoječih 
baz bomo pridobili podlago za pošiljanje obrazcev za 
samoprijavo nepremičnin. 

- dokončna nastavitev registra nepremičnin, ki bo v fazi nastavitve 
služil za vedno boljšo kontrolo samoprijav nepremičninskega 
premoženja, po dokončni nastavitvi pa bo predstavljal osnovo 
za odmero davka od nepremičnin. V okviru te naloge se bodo, 
prvenstveno tam, kjer bo izkazan interes občin za sofinanciranje', 
izvedla sledeča dela: 

- izdelava digitalnih ortofotonačrtov 
- vektorizacija katastrskih načrtov in njihovo poziciniranje v 

državni koordinatni sistem 
- zajem obrisov stavb iz stereomodelov 
- nastavitev registra stavb na podlagi terenskega zajema 

(ndgradnja obrisov stavb) 
Naloge se lahko izvedejo kompletno (vse štiri alinee), ali pa samo 
določene faze, za katere ima sofinancer poseben interes. 
Prioriteta del in obseg izvajanja posameznih nalog bo odvisna od 
poteka sprejemanja zakonodaje o obdavčenju nepremičnin. 

4057 Evidentiranje rabe zemljišč 
v zemljiškem katastru 50.000.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o geodetski službi (Ur.l.SRS št. 23/76), Zakon o 

zemljiškem katastrsu (Ur.l.SRS št. 16/74) Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96) in Zakon o vinu in drugih 
proizvodih iz grozdja in vina (Ur. list št. 16/74 in 29/86) 

Trenutno stanje podatkov o vrstah rabe zemljišč v zemljiškem 
katastru je, upoštevaje 50 letno nezainteresiranost države v 
povojnem obdobju, slabo. Uzakonjeni postopki ažuriranja so na 
kratek rok finančno neizvedljivi, zato bomo s temi sredstvi zajeli 
dejansko stanje rabe zemljišč po najenostavnejši poti - s pomočjo 
interpretacije ortofotonačrtov. Tako interpretirane podatke bomo 
preslikali na sloj zemljiškokatastrskih parcel, ki so predhodno 
umeščene v prostor prav tako na podlagi digitalnih ortofotonačrtov. 
Na ta način bo parcelam pripisana tudi dejanska raba, ki ob 
ustreznem novem sistemu vrednotenja in korekcijah obstoječe 
zakonodaje zamenjala današnji podatek. 
Dela, ki se bodo izvedla: na posameznih območjih, ki jih bomo 
definirali skupaj z uporabniki, predvsem z Ministrstvom za 
kmetijstvo, se bo izdelal DOF, digitalizacija katastrskih načrtov in 
njihov vklop na DOF, fotointerpretacija DOF (kmetijska zemljišča 
in znotraj njih posebej trajni nasadi, gozdna zemljišča, ostalo) in 
preslikava interpretiranih območij s slojem zemljiškega katastra. 
Del sredstev bo porabljen za začetek revizije sistema vrednotenja 
kmetijskih zemljišč. 

6811 Sanacija geodetske mreže 23.760.000 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). 

Dokončana bodo dela na postavitvi navezovalne mreže, ki smo 
jih začeli v letu 1997 z oddajanjem del zunanjim izvajalcem (200 
brutto navezovalnih točk). Razpisali bomo dela na razvoju 
navezovalne mreže za novih 100 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. 
Nadaljevali 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. 
Nadaljevali bomo s pripravami uvedbe GPS službe v Republiki 
Sloveniji. 

6812 Geodetske podlage za državno mejo 
s Hrvaško 29.160.000 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). 

V okviru geodetskih del potrebnih za določitev državne meje s 
Hrvaško bodo izvedena naslednja dela in naloge: 
- nadaljevanje priprave geodetskih podlag in podatkov potrebnih 
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za določitev državne meje (geodetska mreža, topografske 
podlage-DOF in zemljiški kataster-DKN), 

- sodelovanje pri pripravi navodil in pravilnikov, 
- priprava Projekta razmejitve in označitve državne meje s 

pripravo in izdelavo testne mejne dokumentacije, 
- zemljiškokatastrska izmera na območju mejnega prehoda 

Obrežje. 

6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra 
41.040.000 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). 

Že vzpostavljeni digitalni bazi pisnih podatkov zemljiškega katastra 
na nivoju države bodo postopoma dodani tudi digitalni grafični 
podatki. Nadaljevale se bodo aktivnosti vektorizacije zemljiško- 
katastrskih načrtov in njihovega vpenjanja na digitalne ortofoto 
načrte 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. 
Predvideva se digitalizacija cca 500.000 parcel, oziroma približno 
200 katastrskih občin. 
Predvideno je, da izdelavo digitalnih katastrskih načrtov 
sofinancirajo občine v skupnem znesku 32.040 milionov SIT. 

6817 Ciklično aerosnemanje 43.134.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen zakon 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). 

V okviru teh sredstev bo izdelan projekt letenja in signalizacije 
točk, elaborat testiranja materialov za tekoče leto, odleteno bo 
3300 kilometrov, posneto bo 140 letalnih pasov s 2100 posnetki 
na č/B filme. Narejeno bo 2000 kontaktnih kopij na fotografski 
papir. Poleg snemanja v merilu 1.17 000 bo izvedeno tudi snemanje 
tretjine Slovenije v merilu 1:28 000 za izdelavo DTK 25. Nastavljena 
bo računalniška evidenca snemanja CAS98 in PAS98. 

6818 Izdelava državnih topografskih kart 9.828.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen zakon 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). 

V letu 1997 smo izdelali projekt DOF5 z vektorsko nadgradnjo ter 
projekt CASa za obdobje 1997-1999 - oboje je prenos obveznosti 
iz leta 1996. Izdelan je prototip enega lista digitalneTTN5 in zasnova 
projekta, v letu 1998 predvidevamo nadaljevanje projekta za 
testno območje 8% ozemlja Slovenije in projekt izdelave nove 
digitalne karte DTK50 v merilu 1:50 000. 

6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih 
baz 22.680.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 6. člen zakon 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). 

Leta 1997 je bila dokončana vzpostavitev generalizirane 
kartografske baze iz podatkov DTK 25. V zaključni fazi je v 

vzpostavitev Evidence zemljepisnih imen za karte merila 1:25 
000. Vzporedno z izdelavo DOF 5 nadaljujemo z zajemom EZI 5. 
Naslednja pomembna naloga je poenotenje in uskladitev podatkov 
v enoten sistem medsebojno povezanih topografskih baz. Oba 
cilja sta zastavljena kot osnovno vodilo pri načrtovanju nalog s 
področja vzpostavitve digitalnih topografskih baz v letu 1998. 
Glede na zahteve uporabnikov in izdelane prototipe v letu 1997, 
bomo leta 1998 pričeli projekt vzpostavitve topografske baze 
večje natančnosti, ki bo služila kot nadgradnja digitalnin ortofoto 
načrtom in kot osnovni gradnik za izdelavo digitalne TTN 5. 

11 - Drugi odhodki 

1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih 
asociacijah 1.618.000 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Sklenjena sporazuma o polnopravnem članstvu in sodelovanju 

Geodetske uprave Republike Slovenije v evropskih združenjih 
CERCO in Megrin. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je članica evropskih 
združenj uradnih geodetskih ustanov s področja geodezije in 
kartografije - CERCO in Megrin. Planirana sredstva so potrebna 
za plačilo članarine v obeh združenjih, ki vključuje izvajanje 
evropskih geodetskih projektov ter kotizacij v drugih mednarodnih 
združenjih. 

13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7810 Nakup specialne geodetske opreme in 
informacijske opreme 46.440.000 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 zemljiškemn katastru (Ur.l. SRS št. 
16/74);-101. člen zakona o upravi (Ur.l. RS št. 67/94) oz. 4. člen 
Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 
opravljali organi občin (Ur.l. RS št. 29/96); - 35. člen Zakona o 
izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS št. 5/96), Zakon o varovanju 
osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 8/90, 19/91). 

V skupini "investicije in investicijsko vzdrževanje" je vključena 
nova postavka "nakup specialne geodetske in informacijske 
opreme". 
Poslovanje Geodetske uprave je v celoti odvisno od podpore 
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 potrebujejo za delo 
ustrezno in enotno strojno, programsko ter poenoteno splošno 
informacijsko okolje. 
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. V zadnjih 
letih je bilo vlaganje v osnovno informacijsko tehnologijo premajhno, 
zaradi česar prihaja do resnih problemov pri vsakodnevnem delu, 
otežkočeno pa je tudi uvajanje prenovljenih delovnih procesov. To 
je osnovni razlog, da se poleg geodetske opreme omogoči tudi 
investicije v informacijsko tehnologijo vsaj v tolikšni meri, da se 
zagotovi nemoteno poslovanje s strankami in varnost obstoječih 
podatkov. 
Geodetska uprava potrebuje za uspešno opravljanje dela na 
področju osnovnege geodetskega sistema in katastra sodobno 
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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 odhodki lastne dejavnosti 

Višina sredstev: 170.000.000 SIT 
Zakonska podlaga: 
- 22. čl. Zakona o geodetski službi (Ur.l. SRS št.23/76); Navodilo 

ministra za finance o izkazovanju prihodkov in odhodkov iz 
naslova lastne dejavnosti uporabnikov proračuna (št. 411-3/96 
z dne 3.6.1996;Navodilo ministra za finance o obračunavanju 
obveznosti med uporabniki proračuna (št. 401-43/96 z dne 
3.6.1996) 

V planu prihodkov in planu odhodkov 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 prihodkov in odhodkov 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. Izdajanje geodetskih podatkov se opravlja v 
skladu s Cenikom za izdajanje geodetskih podatkov, ki ga je izdal 
minister za okolje in prostor. 
Planiranih 170 milijonov tolarjev bo porabljenih za naslednje 
namene: 
- nabavo materiala potrebnega za razmnoževanje izdanih 

geodetskih podatkov, nabavo hišnih tablic in znamenj oz. oznak 
geodetskih točk; 

- naročilo razmnoževanja geodetskih podatkov pri zunanjih 
izvajalcih ter tisk kart in načrtov iz pristojnosti geodetske službe; 

- tekoče vzdrževanje opreme za razmnoževanje geodetskih 
podatkov in obnavljanje nosilcev geodetskih podatkov; 

- hrambo in zaščito geodetskih podatkov; 
- promocijo geodetske službe in lastne dejavnosti. 

2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 

I. UVOD 

Strateški cilj in usmeritev Uprave RS za jedrsko varnost je 
zagotavljanje in vzdrževanje visoke ravni jedrske varnosti in 
radiološke varnosti v Republiki Sloveniji, pri čemer je potrebno v 
polni meri uveljaviti prevzete obveznosti iz ratificiranih mednarodnih 
pogodb, med njimi tudi ni predvsem Konvencije o jedrski varnosti 
in Skupne konvencije o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim 
gorivom in varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki. 
Prav tako bo eno ključnih nalog na tem področju tudi priprava 
nove zakonodaje ter harmonizacija le-te z regulativo Evropske 
Unije, v prvi vrsti z EURATOM pogodbo ter iz nje izhajajočimi 
direktivami in pravilniki. Nadalje sodijo med strateške cilje tudi 
nadgradnja radiološkega opozorilnega sistema in njegova 
povezava z sosednjimi državami, izvajanje radiološkega 
monitoringa na ozemlju R Slovenije kot tudi vzpostavitev sodobne 
baze sevalnih delavcev. 

Uprava RS za jedrsko varnost si že nekaj let prizadeva, da bi v 
okviru proračunskih sredstev zagotovila sredstva za celovito 
izvajanje nalog, ki jih opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev. 

Ne glede na ugotovitev, da je stanje jedrske in radiološke varnosti 
v naši državi vseskozi zadovoljivo, pa je za to področje potrebno 
nenehno vlagati ogromno znanja, časa ter sredstev za ohranjanje 
in izboljševanja stanja varnosti - tako na strani operaterja, kot na 
strani znanstvenih institucij in strokovnih organizacij ter 
nenazadnje pristojnega upravnega organa. Ob normalnem 
obratovanju jedrskih objektov so varnostna vprašanja (vključno 
z ekološkimi) v celoti zakonsko regulirana in nominirana ter v tem 
smislu zato tudi sprejemljiva. Zaradi potencialne nevarnosti 
nastanka izrednih dogodkov (jedrska nesreča) pa je delovanje 
predvsem obratovalcev in pristojnega upravnega organa nujno 
usmerjeno v preventivno delovanje (preprečitev nastanka) in 
zmanjševanju škodnih posledic na najmanjšo možno mejo. In 
prav v ta namen je usmerjenih največ aktivnosti Uprave RS za 
jedrsko varnost; za dosego teh ciljev so potrebne raziskave in 
študije iz sklopa ekonomskega namena "Plačila storitev", kjer je 
sodelovanje naših institutov nujno potrebno, saj kadrovska 
struktura in število strokovnjakov v okviru URSJV ne zadoščajo 
za samostojno strokovno oceno vseh parametrov jedrske 
varnosti. V okviru ekonomskega namena"lnvesticije in investicijsko 
vzdrževanje" pa so aktivnosti ter proračunske postavke 
namenjene piedvsem zagotovitvi najosnovnejše infrastrukture, 
ki omogoča hiter in uspešen odziv na morebitni izredni dogodek 
- t.j. pripravljenost na ukrepanje v sili. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

3355 Materialni stroški 21.591.000 SIT 

Sredstva v predlagani višini bi po ocenah morala zadostovati za 
kritje najosnovnejših fiksnih stroškov dela uprave, ob 
predpostavki, da ne bo povečanja števila delavcev v letu 1998. 

1319 Publikacije in obveščanje javnosti 1.666.000 SIT 

Za obveščanje javnosti o jedrski varnosti nujno potrebujemo 
sredstva, da bi bila zagotovljena transparentnost dela naše uprave 
tako med strokovno, kot predvsem tudi laično javnostjo. Prevodi 
in izdaja temeljnih standardov in publikacij Mednarodne agencije 
za atomsko energijo so izredno zahtevni ter dragi. V letu 1998 
nameravamo izdati tri prevode iz Zbirke o varnosti (varnostni 
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. Informiranje 
javnosti na tem področju je izjemno pomembno, saj je javnost o 
področju 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. 

3679 Drugi odhodki za delo na drugih 
področjih 2.474.000 SIT 
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 
terOECD/NEA, ki pokrivajo strokovno področje dela naše uprave. 

4411 Varstvo pri delu 1.035.000 SIT 

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 delavce, ki opravijo inšpekcijsko nadzorstvo 
in delavce radiološkega varstva (za občasne akcije). 
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4412 Knjižnica URSJV 519.000 SIT 6356 Vzdrževanje pripravljenosti 1.470.000 SIT 

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 
državi so slabo založene z literaturo s tega področja. Sodelovanje 
s tujimi upravnimi organi in agencijami nam omogoča pridobitev 
mnogih strokovnih del, ki so bistvenega pomena za tekoče 
strokovno izobraževanje, informiranje in ukrepanje. V letu 1998 bi 
radi posodobili zbirko jedrskih standardov American Nuclear 
Society (ANS) in IEEE ter pridobili tudi osnovne publikacije OECD/ 
NEAin EU. 

5019 Strokovna komisija za jedrsko varnost 
in preverjanje znanja operaterjev 1.166.000 SIT 

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 4.778.000 SIT 

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 
letu 1997 pa sta bili sprejeti Skupna konvencija o varnem ravnanju 
z izrabljenim jedrskim gorivom in RAO ter Protokol k Dunajski 
konvenciji o odgovornosti za jedrsko škodo in Konvencija o dodatni 
kompenzaciji. Vsi ti dokumenti bodo omogočili kakovostnejšo 
pripravo nove domače zakonodaje in njeno harmonizacijo z 
zakonodajo EU. Uprava RS za jedrsko varnost bo v letu 1998 
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). 

5061 Trajne naloge jedrske varnosti 5.005.000 SIT 

V tej postavki so zajete naloge, ki zadevajo sodelovanje naše 
države z MAAE, z OECD/NEA (Nuclear Energy Agency) in 
Komisijo Evropske Unije. To sodelovanje zajema kritje stroškov 
udeležbe slovenske delegacije na Generalni konferenci MAAE in 
sodelovanje ter servisiranje različnih strokovnih teles MAAE ter 
stroške udeležbe guvernerja iz RS v Svetu Guvernerjev MAAE, 
saj je RS dobila na 41. zasedanju Generalne konference MAAE 
sedež v Svetu za dvoletni mandat. 

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, J. Afrika). 

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. 

6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov 519.000 SIT 

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 junija 
1996, 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 1998 potrebno pripraviti vse za njegovo 
izvajanje. 

7812 Obratovanje mreže za zgodnje 
obveščanje 1.011.000 SIT 

Kot je iz investicijske posuvke 5410 razvidno, v Sloveniji postopno 
izgrajujemo mrežo merilnih mest za pravočasno ugotavljanje 
povečane radioaktivnosti v okolju (posledica nekontroliranih 
izpustov iz jedrskih objektov, nesreč pri prevozu radioaktivnih 
snovi, nesreč na tujih jedrskih objektih, ki bi povzročili radioaktivno 
onesnaženje preko državnih meja). Postavitev nacionalne mreže 
za zgodnje obveščanje izhaja iz zahtev obstoječe domače 
zakonodaje in iz Konvencije o zgodnjem obveščanju v primeru 
radiološke nevarnosti oziroma bilateralnih sporazumov. 
Obratovanje mreže zahteva redno vzdrževanje merilnih 
instrumentov na terenu in njihovo občasno umerjanje, stalno 
zagotavljanje rednih in nadomestnih povezav znotraj mreže in 
med računalniškimi centri, in promptna popravila na teh linijah. 
Postavka nadalje vključuje tudi vzdrževanje programske opreme 
(preverjanje delovanja, diagnostika napak, podatkovne baze, 
obdelava podatkov, statistična evaluacija velikega števila 
meritev) ter izdelavo mesečnih poročil. 

Sredstva so predvidena že v obrazložitvi zakona o ratifikaciji 
Sporazuma med RS in Avstrijo o zgodnji izmenjavi 
informacij v primeru radiološke nevarnosti (Ur.list RS, MP 
št. 15/96). 

Nadaljna izgradnja oz. širjenje mreže za zgodnje obveščanje bo 
terjala v letu 1998 dodatne stroške, ki bodo pokrivali izdatke 
obratovanja, vzdrževanja in modifikacije merilne in programske 
opreme. 

1298 Geotektonske raziskave za oceno 
varnosti 7.560.000 SIT 

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 
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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 "življenjske 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 1998 sredstva v višini, ki zagotavljajo zahtevano lastno 
participacijo v dveh projektih PHARE, katerih izvedba je predvidena 
v letih 1998/99. 

V kolikor bodo predvidena finančna sredstva s strani Phare 
odobrena tudi v letu 1999 lahko pričakujemo, da bodo potrebne 
geološke in seizmološke raziskave v naslednjem letu v pretežni 
meri končane. V naslednjih 5-10 letih bo potrebno zagotoviti le 
manjša finančna sredstva za obratovanje lokalnega seizmo- 
loškega monitoringa. 

5020 Jedrska varnost 21.272.000 SIT 

Zakonska podlaga za financiranje te postavke iz proračuna je 
1 .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 do danes 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 programov jedrske varnosti je URSJV prisiljena h 
krčenju'programa in redefiniranju programskih nalog. Redifiniranje 
programskih nalog izhaja tako iz tekočih potreb pri nadzorovanju 
jedrske varnosti, kot tudi za reševanje upravnih postopkov v 
zvezi s tem. 

Strokovna komisija za jedrsko varnost, v kateri so zastopani 
predstavniki zainteresiranih ministrstev, je na svoji 66. seji v zvezi 
z nekajletnim krčenjem proračunskih sredstev za te namene 
sprejela naslednji sklep: 
"SKJV izraža zaskrbljenost ob dejstvu, da se sredstva proračuna 
Uprave RS za jedrsko varnost, namenjena za raziskave in razvoj 
na področju jedrske in radiološke varnosti, drastično zmanjšujejo 
ter poziva pristojne organe v državi, da tak trend zaustavijo oz. 
obrnejo." 

NE Krško je namreč v tisti fazi svoje življenjske dobe, ko se 
odpirajo nova varnostna vprašanja kot so, uskladitev z modernimi 
varnostnimi standardi, procesi staranja elektrarne, zamenjavo 
ključnih komponent za obratovanje itd. Poleg tega, obratovalne 
izkušnje NE Krško, drugih elektrarn, ter varnostne evaluacije 
obratovalne varnosti, nalagajo potrebo za spremembami 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. 

V letu 1998 bo program jedrske varnosti povezan v glavnem s 
prihajajočo modernizacijo NE Krško do leta 2000. Glavne aktivnosti 
bodo potekale v zvezi z načrtovano zamenjavo uparjalnikov. Na 
URSJV že tečeta dva upravna postopka v zvezi z izdelavo 
uparjalnikov in varnostnimi analizami za povečanje moči elektrarne. 
V proces zamenjave uparjalnikov bodo vključene tudi aktivnosti 
za preverjanje zagotovitve kakovosti (QA) pri proizvajalcu 
uparjalnikov. 

7818 Radiološka varnost 4.000.000 SIT 

Razširitev pristojnosti URSJV po zakonu o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev v letu 1994 tudi na strokovne in upravne 
naloge s področja radiološke varnosti jedrskih objektov, narekuje 
izdelavo analiz radiološke varnosti jedrskih objektov, nastavitev 
baze radioaktivnih podatkov glede na vsebnost radionuklidov in 
nastavitev baze podatkov za osebno dozimetrijo delavcev. 

Vse te aktivnosti so bile do sedaj nezadostne. Področje je 
bilo vrsto let zanemarjeno, tako da je izmenjava zahtevanih 
podatkov s komisijo EU, MAAE in OECD/NEA neizvedljivo. 

1299 Center za analizo ponezgodnih stanj 3.109.000 SIT 

Cilj projekta je postavitev centra za analizo ponezgodnih stanj, v 
katerem se bodo ekspertne skupine ob podpori ustreznih 
računalniških 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 NE Krško; 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. 

V letu 1998 načrtujemo nadaljnje opremljanje centra, ki ga bomo 
v celoti priključili direktno na procesni informacijski sistem NEK-a 
po državni komunikacijski hrbtenici. Poleg tega nameravamo 
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, komunikacijska sredstva itd. 

5021 Dozimetri 1.100.000 SIT 

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 1998 nabaviti dodatne instrumente, s 
katerimi bi lahko zaznali morebitno povečanje radioaktivnosti 
zaradi kontaminacije okolja. 

5410 Nacionalna mreža zgodnjega 
obveščanja 4.356.000 SIT 

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 
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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). 

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. 

RS, 
• priprava variant in vrednotenje variantnih možnosti prostorskega 

razvoja Slovenije, 
- priprava zasnove posameznih sestavin prostorskega plana RS. 

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga 
dokumentacija 83.000.000 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 treba sredstva za nadaljevanje programa priprave 
prostorskih izvedbenih aktov za avtocestno omrežje. Predlagana 
sredstva bodo torej zagotavljala predvsem nadaljevanje priprave 
začetih prostorskih izvedbenih aktov ter pripravo nekaterih 
napovedanih prostorskih izvedbenih aktov za avtocestno . 
omrežje. Obseg in število novih prostorskih izvedbenih aktov za 
druge objekte državne infrastrukture pa sta odvisni od predlogov 
pristojnih ministrstev. Financiranje novih prostorskih izvedbenih 
aktov bo naloženo pristojnim ministrstvom, ki bodo predloge podali 
oz. investitorjem. 

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. 

7821 Manjše investicije 800.000 SIT 

6351 Regionalno načrtovanje 28.000.000 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). 

To postavko potrebujemo za minimalna investicijska vzdrževanja 
osnovnih sredstev. 

2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

3428 Materialni stroški 39.350.000 SIT 

Obseg materialnih stroškov je močno povečan predvsem zaradi 
prevzema kritja obratovalnih stroškov v poslovnih prostorih na 
novi lokaciji. Nadalje se je zaradi večjega obsega dela, povečalo 
število zaposlenih delavcev na Uradu RS za prostorsko planiranje, 
s čimer je povezana potreba po zagotovitvi sredstev za kritje 
rednih stroškov, ki nastajajo iz dela. Ob tem pa 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. 

1799 Prostorske analize in plan Slovenije 82.000.000 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 naprimer 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št., 19/95). 

V letu 1998 bodo potekala zaključna dela pri pripravi 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 

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo regionalnih 
planerskih delavnic in drugih oblik strokovnega dela, ki vsebujejo 
predvsem analize prostora ter reševanje ključnih prostorskih 
problemov v posameznih regijah oziroma občinah. 

6352 Intervencije pri izdelavi občinskih 
planskih aktov 50.000.000 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). 

Osnovni namen je vzpodbuditi občine k izdelavi novih ali 
izpopolnjenih obstoječih strokovnih podlag ter drugih oblik 
strokovnega dela, kar naj bi služilo kot osnova za kvalitetnejše in 
strokovno bolj dognane odločitve sprejete v prostorskih planskih 
aktih in rešitve, določene v prostorskih izvedbenih aktih. 
Prvenstveno so torej ta sredstev namenjena izdelavi kvalitetnih 
strokovnih podlag na področju urbanističnega urejanja naselij tako 
mestnega kot tudi ruralnega značaja, ki prevzemajo nekatere 
urbane funkcije, na področju sprememb poselitvenega vzorca 
na podeželju zaradi spremenjenih demografskih, gospodarskih 
ali tehnoloških pogojev ter na področju sanacije razvrednotenih 
krajinskih območij. 

Zaradi pomanjkanja sredstev za te namene, v občinah ne uspejo 
pravočasno pripraviti strokovnih gradiv, ki bi bila dovolj kvalitetna 
oziroma se lotevajo priprave prostorske dokumentacije brez 
ustreznih strokovnih podlag. Iz navedenih razlogov predlagamo 
povečanje sredstev za te namene, kot je navedeno. 

6354 Planska kartografija in informatika 18.000.000 SIT 

Sredstva bodo namenjena za pripravo strokovnih podlag za 
nadaljevanje vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema 
na državni in na lokalni ravni. Predvidena so tudi sredstva za 
nastavitev in za pridobitev digitalnih geolociranih baz podatkov 
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za potrebe priprave novega prostorskega plana in to za potrebe 
regionalnih razdelav, poselitve, krajine, infrastrukture in okoljskega 
vidika. V letu 1998 bodo potrebna višja sredstva za potrebe 
izdelave GIS aplikacij v okviru strokovnega dela na prostorskem 
planu. 
Za potrebe kartografskega dela sprejetih sprememb in dopolnitev 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS so 
predvidena sredstva za tisk in za predstavitve na zgoščenki in 
na www-domačih straneh. Predvidena so tudi sredstva za 
predstavitev tipologije krajine in območij za šport in rekreacijo na 
zgoščenki in na internetu. 
Za potrebe izdelave kartografskega dela novega prostorskega 
plana so, glede na predvideno novo vsebino (vključno z 
regionalnimi razdelavami), predvidena sredstva za izdelavo 
ustreznih kartografskih znakov. 

7822 Regionalno sodelovanje v Europi 8.900.000 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 naprimer 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Ur.l.RS, št., 19/95). 

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. 

4160 Sanacija ruralnega in urbanega 
prostora 1.000.000 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 predvsem s 
področja varstva človekovih pravic in sprejetih mednarodnih 
usmeritveh o urejanju naselij (Agenda Habitat). 

Sredstva bodo namenjena za oblikovanje in urejanje romskih in 
drugih naselij (divjih bivališč), ki so številna v ruralnem okolju, 
nekaj pa jih je tudi v sestavi večjih mest, urbanih naselij. Pomoč 
občinam pri urejanju tovrstnih naselij in njihovega neposrednega 
okolja, je potrebna tudi zaradi socializacije in lastnega kulturnega 
razvoja tega dela slovenskega prebivalstva. 

7823 Manjše investicije 1.500.000 SIT 

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 medržavnlh 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 4.200 
- opredelitev območij na osnovi metodologije EU za 

potrebe prostorskega planiranja in strokovne osnove 
za pripravo projektov EU 700 

- izdelava strokovnih gradiv na osnovi kazalcev iz 
mednarodnih pogodb in dogovorov 4.000 

1934 Metodologija in priporočila 
za prostorsko načrtovanje 12.000.000 SIT 

Sredstva bodo namenjena za popravilo dotrajanih notranjih drsnih 
oken v poslovnih prostorih. 

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV LASTNE 
DEJAVNOSTI 

Ob tem skladno z 11. členom Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (Lr.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 6.000.000,00 SIT, ki jih bomo uporabili za kritje stroškov 
izdaje in priprave publikacij ter organizacije strokovnih seminarjev 
in posvetov. 

2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS 

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). 
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 10.000.000 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). 

Z namenom seznanitve širše strokovne javnosti in lokalnih 
skupnosti z rezultati raziskav in prispevki domačih in tujih avtorjev 

I. UVOD 

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 z 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. Tako močno zaostaja 
nakup nujnih novih merilnikov za kakovost zraka, prisiljeni smo 
zmanjševati število vzorcev voda za določanje kakovosti. Iz leta 
v leto se odmika postavitev novega radarja (kupljeni je že sedem 
let v skladiščih). Zaradi dotrajanosti vozil (stara so tudi do 10 let) 
so naši terenski delavci v vedno večji življenjski nevarnosti. Večina 
infrastrukture, ki jo uporabljamo je že močno izrabljena. 
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II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

2 Materialni in drugi stroški 

3358 Materialni stroški 67.500.000 SIT 

Kritje materialnih stroškov: telefonske pristojbine, elektrika, 
ogrevanja, pisarniški material, najemnine, zavarovanja, zaščitna 
sredstva. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o upravi, Zakon organizaciji in 

delovnem področju ministrstev. 

1791 Limnološka postaja Bled 900.000 SIT 

Pokrivanje materialnih stroškov monitoringa jezer na Limnološki 
postaji Bled. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

1792 Mednarodni projekt 7 SWT 860.000 SIT 

Sodelovanje v mednarodni delovni skupini ATH (Association of 
Tracer Hydrology. Sodelovanje je pomembno zaradi raziskav v 
kraškem svetu in prevzemanju znanja na področju sledilnih tehnik, 
ki jih uporabljamo pri sledilnih poskusih v krasu. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 94 in strokovne podlage za izvajanje 

čl. 52,55. 

1794 Kakovost zraka - mednarodne 
zadolžitve 5.940.000 SIT 

Izvajanje monitoringa onesnaženosti zraka v mednarodnih 
mrežah EMEP in GAW, vezanih na zahteve konvencij. Pokrivanje 
stroškov delovanja postaj Krvavec in Iskrba. Sodelovanje v 
mednarodnih telesih. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

1795 Redne publikacije 6.100.000 SIT 

Kritje stroškov rednih publikacij, ki jih mora HMZ po mednarodnih 
konvencijah in priporočilih redno izdajati. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varsvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
- zakon o upravi, konvencija o svetovni meteorološki organizaciji 

1936 Akreditacija kemijskega laboratorija 500.000 SIT 

Akreditacija kemijskega laboratorija je potrebna, ker laboratorij 
izvaja analize v okviru državnega monitoringa in predvidoma tudi 
kontrolo v dopolnilnih monitoringih. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 72 in 94 

1937 Radarski monitoring 500.000 SIT 

Sredstva so namenjena vzpostavitvi radarskega omrežnega 
centra na HMZ 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih 
organizacijah 4.900.000 SIT 

S sredstvi krijemo stroške kotizacij in potne stroške za udeležbe 
na simpozijih, mednarodnih posvetovanjih in sestankih za 
medsebojno usklajevanje dela s sosednjimi državami. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

4058 Vojaška meteorologija 500.000 SIT 

Izvajanje državnega monitoringa za potrebe Slovenske vojske. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o Vladi RS t 

5009 Kakovost zraka monitoring 13.900.000 SIT 

Izvajanje državnega monitoringa onesnaženosti zraka. Meritve 
na avtomatskih in klasičnih merilnih postajah in polnjenje baze 
podatkov, pogodbe s soizvajalci, vzdrževalna dela. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

5010 Kakovost voda - monitoring 55.000.000 SIT 

Izvajanje monitoringa, izdelava poročil, vzdrževalna dela, polnjenje 
baze podatkov in s tem povezani stroški. 

* 
Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

5011 Hidrološki monitoring 25.900.000 SIT 

Izvajanje in obdelovanje hidroloških meritev in poskusov, pogodbe 
o delu opazovalcev, redna vzdrževalna dela na vodomerskih 
postajah, redno spremljanje in obveščanje ter napovedovanje 
hidrološkega stanja. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

5012 Meteorološki monitoring 25.900.000 SIT 

Kritje stroškov delovanja meteorološkega monitoringa, pogodb o 
delu opazovalcev, mesečnih poročil, rednih vzdrževalnih del v 
merilni mreži. 
Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, 
- Zakon o upravi, konvencija o svetovni meteorološki organizaciji 

5013 Merjenje ionizirajočega sevanja 1.300.000 SIT 

Izvajanje meritev ionizirajočega sevanja v mreži za zgodnje 
opozarjanje, izvajanje pripravljenosti za primere jedrskih nesreč, 
redno vzdrževanje in kontrola merilcev 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varsvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah, 
- konvencija o svetovni meteorološki organizaciji 
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5014 Meteorološka zaščita letalskega 
prometa 7.000.000 SIT 

Za nemoteno delovanje že obstoječih letališč v Sloveniji. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 

Konvencija o letalskem prometu, Svetovna meteorološka 
organizacija. 

5015 Mednarodne komunikacije 8.200.000 SIT 

Stroški izmenjave podatkov v mednarodni mreži. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 
- Konvencija Svetovna meteorološka organizacija, 
- Zakon o Vladi RS - sklep LACE, 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in 

Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi. 

5016 Umerjanje meteoroloških, hidroloških In 
ekoloških Instrumentov 4.320.000 SIT 

Umerjanje instrumentalne opreme za meteorološko, ekološko in 
hidrološko mrežo ter letališča 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o meroslovju, Zakon o 

standardizaciji Zakon o zračni plovbi, Priporočila in vodila 
Svetovne meteorološke organizacije (WMO), Priporočila in 
navodila Mednarodne organizacije za civilni letalski promet 
(ICAO) 

š 
5018 Obramba pred točo - HMZ 3.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena vzdrževanju radarskega sistema RC 
Lisca in zagotavljanju njegove operativnosti 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o sistemu obrambe pred točo 

6358 - Varnost: zaščita premoženja 2.744.000 SIT 

Sredstva so namenjena opremi za tehnično zaščito premoženja, 
vzdrževanju računalniško podprtega sistema prisotnosti, 
urejevanju arhiva podatkov na računalniških medijih 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, Zakon o 

upravi, Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

6359 Zagotavljanje kvalitete merilnih 
podatkov 2.160.000 SIT 

Stroški zagotavljanja kakovosti nad vsemi vrstami merilnih 
podatkov 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o meroslovju, Zakon o 

standardizaciji, Priporočila in vodila Svetovne meteorološke 
organizacije (WMO), Priporočila in navodila Mednarodne 
organizacije za civilni letalski promet (ICAO) 

6361 Kataster emisij v zrak 880.000 SIT 

Dopolnjevanje katastra emisij in stroški sodelovanja v 
mednarodnih telesih, stroški pogodb z zunanjimi izvajalci. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

6820 Informacijski sistem VO 3.250.000 SIT 

Vzdrževanje baz, stroški Interneta, projektne naloge, redno 
vzdrževanje programske opreme. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

6821 Mednarodni projekt LACE in 
komunikacije 6.000.000 SIT 

Modeliranje vremena na omejenem območju za srednjo Evropo, 
članstvo v skupini in iz tega izhajajoče delovne obveznosti. 
Stroški prenosa produktov in letna kotizacija v višini dogovor- 
jenega procenta BND v RS. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o Vladi RS - sklep LACE 

6823 Naloge v zvezi s konvencijo o podnebnih 
spremembah 3.250.000 SIT 

Stroški za urejanje arhivskih baz meteoroloških podatkov in analiz 
dolgih časovnih vrst. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varsvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

Konvencija o svetovni meteorološki organizaciji, okvirna 
konvencija o podnebnih spremembah 

6824 Mednarodni monitoring kakovosti voda 4.300.000 SIT 
Izvajanje monitoringa po zahtevah Donavske konvencije, 
sodelovanje v mednarodnih telesih, pogodbe z zunanjimi izvajalci, 
sodelovanje v mednarodnih telesih, izvajanje mednarodnih 
interkalibracij, izvajanje monitoringa na mejnih profilih z Italijo. 

Zakonska podlaga: 
- Konvencija o sodelovanju za zaščito in smotrno rabo reke 

Donave 

6825 Monitoring vodnih Izvirov 2.700.000 SIT 

Sredstva so namenjena opazovanju izvirov pomembnih za 
preskrbo z vodo, s poudarkom na določevanju njihove izdatnosti 
in zaledja od koder se napajajo. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

6826 Vzdrževanje skupnih Infrastrukturnih 
naprav 3.200.000 SIT 

Stroški rednega vzdrževanja sistema za neprekinjeno napajanje, 
nadzor telekomunikacijske mreže in redno vzdrževanje strojne 
opreme sistema za evidentiranje prisotnosti. 

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 

6827 Nacionalni met. tel. center 1.500.000 SIT 

Vsaka članica WMO ima center za mednarodno izmenjavo 
meteoroloških biltenov. 
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Zakonska podlaga: 
- Konvencija o svetovni meteorološki organizaciji. 

7824 Promocijska dejavnost 500.000 SIT 

Pokrivanje stroškov priprave predstavitvenih publikacij. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

7825 Prehod na javni zavod 500.000 SIT 

Priprava spremljajočih aktov morebitnega prehoda v javni zavod. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

4059 Članstvo v nevladnih mednarodnih 
organizacijah ECMVVF 5.000.000 SIT 

Plačilo kotizacij v nevladnih organizacijah. 

Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in Evropskim 
centrom za1, srednjeročne vremenske napovedi. 

4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih 
organizacijah EUMETSAT 14.500.000 SIT 

Plačilo kotizacij v nevladnih organizacijah. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o Vladi RS - sklep o pridruženem članstvu v organizaciji 

EUMETSAT 

4060 Gradnja MRC 1.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena pokrivanju najbolj osnovnih stroškov ob 
začetku postavitve radarskega centra na Primorskem. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, Zakon organizaciji in delovnem področju 

ministrstev 

4420 Interventna sredstva 3.000.000 SIT 

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. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Zakon o 

varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

5008 Ekološki laboratorij merilne opreme 38.900.000 SIT 

Investicije in investicijsko vzdrževanje merilne opreme in 
informacijskega sistema. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 

5017 Računski center - računalniška in 
specialna programska oprema 15.100.000 SIT 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju računalnikov 
in programske opreme ter nakupu in izdelavi novih programov. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in 

Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi. 

5429 Meteorološko radarski center 16.200.000 SIT 

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. 

Zakonska podlaga: 
- Nacionalni program izgradnje cest. 

6357 - Letalska meteorološka oprema 13.000.000 SIT 

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 predpisi ICAO. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o zračni plovbi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o 

meroslovju, Priporočila in navodila Mednarodne organizacije za 
civilni letalski promet (ICAO), Priporočila in vodila Svetovne 
meteorološke organizacije (WMO) 

6360 Razvoj novih merilnikov in metod 6.700.000 SIT 

Sredstva so namenjena za razvoj in testiranje novih merilnikov, ki 
jih uvajamo v našo mrežo ter posebej za opremljanje meteorolo- 
škega observatorija 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, Zakon o meroslovju, Priporočila in vodila 

Svetovne meteorološke organizacije (WMO) 

6528 Investicije, instrumentalna oprema 49.200.000 SIT 

Sredstva so namenjena za izpopolnjevanje merilne opreme in 
investicijsko vzdrževanje merilne mreže 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96 , 

Konvencija o svetovni meteorološki organizaciji 

7826 Rekonstrukcija AMP mreže VO 5.500.000 SIT 

Postopna zamenjava že zdavnaj amortiziranih avtomatskih 
merilnih postaj v ANAS mreži (kakovost zraka) in uvajanje 
neprekinjenega odvzema vzorcev za kakovost voda. Vzdrževanje 
amortiziranih merilnikov je izredno drago in tudi niso več primerni 
za zahteve, ki jih postavlja zakon. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, čl. 29, 38, 47, 63, 67-76, 92, 94, 96, 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih 
snovi v zraku. 

7827 GAW postaja 1.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena nabavi opreme za GAW postajo (ekološka 
postaja v globalni mreži opazovanj), ki deluje po zahtevah 
konvencije o klimatskih spremembah in mednarodnem 
monitoringov onesnaženosti zraka. 
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Zakonska podlaga: 
- Konvencija o klimatskih spremembah, Dunajska konvencija o 

varstvu ozonskega plašča, Konvencija o onesnaževanju zraka 
na velike razdalje 

7828 MEDPOL 2.100.000 SIT 

Po konvencijah smo dolžni opravljati meritve kakovosti padavin 
na vplivnem območju slovenskega morja. 

Zakonska podlaga: 
- Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem 

7829 Manjše investicije 5.500.000 SIT 

Sredstva so namenjena vzdrževanju objektov po Sloveniji in 
nabavi enega vozila za terenska dela. 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, zakon organizaciji in delovnem področju 

ministrstev 

2517 UPRAVA RS ZA GEOFIZIKO 

I. UVOD 

Upravne naloge. Ena od osnovnih nalog Uprave RS za geofiziko 
(URSG) je ob pomoči zunanjih izvajalcev (pravnikov, gradbenikov, 
geofizikov, geologov) ureditev slovenske zakonodaje na področjih, 
za katera je zadolžena. Naloge URSG opredeljuje predvsem 
Zakon o varstvu okolja, ki je pretežno povzel tudi naloge, ki so 
izhajale iz Zakona o seizmološki službi SRS (U.l. SRS 14/78). 
Slednji je deloma še vedno v veljavi. Nekatere pomembne naloge 
so povezane s predpisi o potresno varni gradnji. 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 1998 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 devet 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 Rjpublike 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. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

1753 Potresno inženirstvo 2.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1997. Nadaljevanje naloge pri pripravi 
regulative za potresno opazovanje pomembnih objektov in 
pridobivanje potrebnih znanj za realizacijo naloge. 

1754 Inženirska seizmologija 2.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1997. Poseben poudarek na regulativi 
- nadaljevanje dela pri pripravi seizmoloških podlag slovenske 
verzije predpisa Eurocode 8 - potresno inženirski del. Potrebno 
strokovno izpopolnjevanje za izvajanje te naloge. 

1755 Državna mreža potresnih 
opazovalnic 12.400.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1997. Naloga je namenjena pokrivanju 
stroškov zavarovanja, vzdrževanja in servisiranja instrumentov 
državne mreže potresnih opazovalnic in ostalega tehničnega 
materiala za opazovalnice. 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. Predvideno je tudi postopno 
priključevanje potresnih opazovalnic na omrežje za prenos 
podatkov. Predvidena sredstva na tej postavki vključujejo tudi 
izobraževanje kadra za vzdrževanje instrumentov. 

2963 Geofizikalni monitoring 8.406.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
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- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1997. V letu 1998 bo URSG v okviru te 
naloge sofinancirala meritve težnostnega in geomagrietnega polja 
v Sloveniji, ki bodo namenjene Izdelavi državnih kart zemeljskega 
težnostnega in magnetnega polja. Za potrebe strokovnega 
usposabljanja delavcev URSG so sredstva te proračunske 
postavke, poleg neposrednega usposabljanja, namenjena tudi 
dopolnjevanju knjižnega fonda na področju, ki ga pokriva URSG. 

2964 Geološki monltorlng 2.700.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okol|a (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge Iz leta 1997. Geološke raziskave 
pomembnejših selzmogenih 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 Materialni stroški 18.800.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev UL RS 

71/94 

5006 Seizmološki monitoring ob 
povečanih potresnih aktivnostih 3.300.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1997. Pokrivanje dodatnih stroškov 
ob povečani potresni aktivnosti, kar vsebuje: vzdrževanje 
podatkovne baze, terenske stroške, fotografiranje, izdelavo 
poročil, dodatnih potnih stroškov, študentsko delo, dnevnice, 
tiskanje makroseizmičnih vprašalnikov, zbornikov in kuvert, 
poštnih stroškov in zaščitnih terenskih oblačil. Predvideno je tudi 
strokovno usposabljanje oz. izmenjava podatkov in izkušenj s 
strokovnjaki v sosednjih državah. 

6363 Mednarodne članarine 600.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge Iz leta 1997. Gre za plačilo članarin 8 
mednarodnim organizacijam, katerih članica je URSG. Te 
organizacije so: International Seismologlcal Centre, Centre 
Slsmologique Euro-Mediterraneen, European Geophysical Soci- 
ety, European Union of Geosclences, European Association of 
Exploratlon Geophysicists, Seismologlcal Society of America, 
American Geophysical Union, Soclety of Exploration Geophysl- 
cists. 

6364 Priprava osnov za zakonodajo 1.600.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge Iz leta 1997. URSG z zunanjimi izvajalci 

nadaljuje z 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 Strokovna srečanja 1.700.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge Iz leta 1997. Rodno organiziranje In 
sodelovanje na strokovnih srečanjih v domovini in tujini, na katerih 
se večinoma obravnavajo strokovne podlage za zakonodajo in 
njihovo sprotno posodabljanje. 

5005 Modernizacija seizmološke mreže 14.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki sljžbi SRS (UL SRS 14/78) 

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. 
Namen URSG v letu 1998 nadaljevati z nabavo 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 sredstav za 
izvedbo celotne mreže, je edini izhod postopna izvedba. Poleg 
cene uvozne opreme (omenjene seizmološke opreme ni mogoče 
nabaviti doma) so ta sredstva namenjena tudi kritju stroškov 
postavitve opazovalnice (zemljišče, gradbena dela, instalacije) in 
stroškom laboratorijske opreme za vzdrževanje potresnih 
opazovalnic. Predlagan državni seizmološki monitoring je 
namenjen kvalitetnejši registraciji potresnih pojavov In 
natančnejšemu določanju potresnih parametrov (predvsem 
velikost in lokacija potresa) za hitro ukrepanje, skupaj z 
monitoringom močnih potresov pa za ocene potresne nevarnosti 
In ogroženosti ter za pripravo izboljšanih predpisov za potresno 
varno gradnjo. Program za leto 1998: dve novi potresni 
opazovalnici. 

7830 Monitoring močnih potresov (sprememba • investicije) 
3.800.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge Iz leta 1997. 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 
akcelerografl. 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 
1998 nadaljevati s prvim delom projekta postavitve omrežja 
Instrumentov za registracijo močnih potresov na območju mesta 
Ljubljane. 
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1940 Seizmološka programska oprema 
(sprememba - investicije) 1.800.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

V letu 1998 se predvideva nakup posebne seizmološke 
programske opreme pri obdelovanju digitalnih zapisov potresov. 

6829 Geološki informacijski sistem 15.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

V letu 1998 bo URSG nadaljevala 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). 

7630 Refrakcijska seizmika 1.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 
- Zakon o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) 

Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Plitve refrakcijske seizmične 
meritve na novih lokacijah državnega seizmološkega in 
geofizikalnega monitoringa. 

7831 Manjše investicije 690.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- dopis Ministrstva za finance št. 401-47/97 z dne 08.09.1997 

Za manjše investicije se v skladu z navodilom za pripravo 
proračuna 1998 predvideva 24 x 30.000,00 SIT. 

2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

6546 Plače regionalnih zavodov 58.619.000.00 SIT 

6547 Drugi osebni odhodki (prejemki) 
regionalnih zavodov 9.420.000,00 SIT 

6548 Prispevki delodajalca regionalnih 
zavodov 11.543.000.00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92) 

Program: 
- evidentiranje in vrednotenje naravne dediščine v regionalnem 

obsegu, 
- spremljanje stanja naravne dediščine, 
- vodenje akcij na naravni dediščini, 
- priprava predlogov varstva narave za občinske planske 

dokumente, 
- priprava strokovnih podlag za občinske razglasitve objektov in 

območij naravne dediščine, 

- priprava mnenj v prirr.eru občinskih upravnih postopkov za 
posege v naravo, 

- popularizacija naravnih vrednot in varstva narave. 
Pravna osnova za delovanje sedmih regionalnih zavodov za 
varstvo naravne in kulturne dediščine je Zakon o naravni in kulturni 
dediščini. 
Po delitvi pristojnosti področja naravne in kulturne dediščine I. 
1994 na dve ministrstvi - MOP in MK - se je razdelilo tudi 
financiranje zavodov. MOP financira na osnovi programov vsebino 
s področja varstva narave. Gre za javno službo s področja 
"negospodarskih dejavnosti", ki je bila vzpostavljena z zakonom 
o zavodih. 
Zavodi opravljajo strokovne naloge s področja varstva narave in 
upravne naloge na osnovi javnih pooblastil. 

3430 Materalni stroški 86.000.000,00 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 izvrševanju proračuna RS (Ur. I. RS št. 5/96) 

V okviru materialnih stroškov so vključeni tudi drugi odhodki, ki 
so bili v letu 1996 in v začasnem fianciranju za leto 1997 planirani 
na postavki 3754. Osnova za planiranje teh stroškov je poraba v 
devetih mesecih 1997 in predvidena poraba do konca leta 1997, 
povečana za predvideno stopnjo Inflacije v letu 1998. 

1844 Pospeševanje razvoja javnih služb 1.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 82. člen Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93 in 1/96) 

Program: 
-sodelovanje pri organizaciji domačih in mednarodnih posvetovanj, 
seminarjev, konferenc, kongresov oziroma pri drugih posebnih 
oblikah izobraževanja, ki jih zahteva nova ureditev gospodarskih 
javnih služb na področju komunalnih dejavnosti in prilagajanje 
standardom Evropske unije 

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 6.000.000,00 

Zakonska podlaga: 
- 75. člen Zakona o varstvu okolja 

Program: 
- priprava in izdaja vsakoletnega poročila o stanju okolja v skladu 

s 75.členom zakona o varstvu okolja 
- izdajo nekaterih tematiko specializiranih poročil 
- izdaja publikacije Združenih narodov o pregledu učinkovitosti 

okoljevarstvene politike v Sloveniji v slovenskem jeziku 

V okviru te proračunske postavke poteka priprava in izdaja 
vsakoletnega poročila o stanju okolja v skladu s 75.členom zakona 
o varstvu okolja. V letu 1998 so predvidene redne dejavnosti v 
zvezi z izdajanjem poročila o stanju okolja, ki se bo predvidoma 
razdelil na dva dela (vsebinski in indikatorski oz.podatkovni del). 
Predvidevamo tudi izdajo nekaterih tematsko specializiranih 
poročil. 
V letu 1996 je bila Slovenija pri ZN ECE komiteju sprejeta kot 
država, v kateri se bo izvajal Environmental Performance Re- 
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view.To obvezo je sprejela slovenska Vlada 27.5.1996. Nekatere 
obveznosti za leto 1997 so bile krite iz proračunske postavke 
5418, nekatere dejavnosti v zvezi z izdajo poročila EPR (Pregled 
učinkovitosti okoljevarstvene politike v Sloveniji) v slovenskem 
jeziku pa bodo potekale še v letu 1998. Gre za izdajo publikacije, 
ki jo bodo izdali Združeni narodi v angleščini, še v slovenskem 
jeziku (prevod, lektoriranje in publiciranje). 

6055 Mednarodne konvencije - varstvo 
narave 5.480.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 

(Ur. I. RS 15/92), 
- Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija (Ur. I. RS 
15/92), 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
- Konvencija o varstvu Alp, Protokol o varstvu narave (Ur.l. RS 

19/95); 

Program: 
- uresničevanje mednarodnih konvencij, sporazumov in 

protokolov, 
- sodelovanje z uradnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami 

za varstvo narave v drugih državah, 
- sodelovanje v mednarodnih nevladnih organizacijah, 
- plačilo članarin 
- nakup strokovne literature 

Uresničevanje mednarodnih konvencij, sporazumov in protokolov: 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, 
- Konvencija o varstvu Alp, Protokol o varstvu narave, 
- Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija, 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti, 
- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami 

samonikle favne in flore (priprava), 
- Konvencija o varstvu evropske flore, favne in naravnih habitatov 

(priprava), 
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali 

(priprava), 
- Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaže- 

vanjem, 
- Evropska strategija biotske in krajinske raznovrstnosti; 
Naša obveza je sodelovanje z uradnimi ustanovami in nevladnimi 
organizacijami za varstvo narave v drugih državah ter sodelovanje 
v mednarodnih nevladnih organizacijah - IUCN, CIPRA, CEDIP, 

WWF, REC, EUROPARC, VVetlands International in drugih ter 
plačilo članarin. Postavka je namenjena tudi nakupu strokovne 
literature. 

6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah 5.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o vodah 

Sredstva so planirana za ukrepanje pri ekoloških nesrečah 
manjšega obsega in v primerih, ko povzročitelj nesreče ni znan. 

6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - 
baze in evidence 11.880.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93, 1/96) 

Program: 
- razvoj in postavitev Internet strani 
- Hidrografski kataster (tiskanje CD implementacija po 

izpostavah) 
- vodna knjiga - evidenca upravne dokumentacije (implentacija 

po izpostavah) 
- evidence Mhe, ribogojnic, zadrževalnikov (implementacija v 

GIS) 
- kataster vodnih virov (ažuriranje) 
- kataster onesnaževalcev voda (monitoring) 
- evidenca zaščitenih območij vodnih virov (implementacija v GIS) 
- ostale podatkovne baze s področja VG (ažuriranje, vnos 

podatkov) 
- plačila-nakup podatkov, podatkovnih baz, aplikacij in drugih IS 

storitev v zvezi z obdelavo podatkov 

Postavko narekujejo obveznosti, ki Izhajajo iz Zakona o varstvu 
okolja in s tem povezanih delovnih nalog, podzakonskih aktov - 
Uredb, prihajajočega novega Zakona o vodah, mednarodnega 
sodelovanja na osnovi podpisanih mednarodnih konvencij in 
potrebe po zahtevani modernizaciji poslovanja v URSVN. 
Sredstva iz te postavke hodo namenjena potrebam vzdrževanja 
in prenovi obstoječega prostorskega informacijskega sistema 
vodnega gospodarstva. Kar pomeni novelacijo oziroma prenovo 
obstoječih aplikacij, nastavitev ter implementacija novih, 
poenotenje aplikacij po republiških izpostavah uprave za varstvo 
narave, ažuriranje obstoječih podatkovnih baz in nastavitev novih, 
ki izhajajo iz zakonskih obveznosti. 
Sredstva se bodo tako namensko koristila za nadaljevanje dela 
na obstoječih in novih katastrih in drugih evidencah vodnega 
gospodarstva kot so: 

§ 
t 

PROGRAM 

1 razvoj in postavitev Internet strani 

2 hidrografski kataster (tiskanje CD implementacija po izpostavah) 

3 vodna knjiga - evidenca upravne dokumentacije (implentacija po izpostavah) 
4 evidence Mhe, ribogojnic, zadrževalnikov (implementacija v GIS) 
5 katastri vodnih virov in vrtin ter bilance vodnih virov 
6 kataster onesnaževalcev voda (monitoring) 
7 evidenca zaščitenih območij vodnih virov (grafika- implementacija v GIS) 
8 ostale podatkovne baze s področja VG (ažuriranje, vnos podatkov) 
9 plačila-nakup podatkov, podatkovnih baz, aplikacij in drugih IS storitev v zvezi z 

obdelavo podatkov 
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Omenjena sredstava niso predvidena za izobraževanje, 
vzdrževanje, nabavo manjkajoče komunikacijske in računalniške 
opreme (softvare in hardvare) ter projektov na operativnem 
splošnem informacijskem sistemu ( pisarniške aplikacije, glavna 
plsama-vložlšče E-mall, Internet priklopi, evidentiranje delovne 
prisotnosti Itd.) 

6377 Mednarodni promet z odpadki 3.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Uradni list RS MR št, 

15/93) 

Program: 
- Strokovno sodelovanje v okviru aktivnosti baselsko konvencije 
- Strokovno sodelovanje v okviru približevnja EU na področju 

odpadkov 
- Tuja strokovna literatura, prevodi 
- Priročnik z navodili za izdelavo in izpolnjevnje notifikacijskih 

dokumentov in spremnih dokumentov za nevarne odpadke pri 
prehodu meja 

- (Baza podatkov "Promet z odpadki)' 

Podlaga za planirana sredstva sta predvsem zakon o varstvu 
okolja in obveznosti po Baselski konvenciji ter podzakonski akti 
na področju ravnanja z odpadki, obveznosti iz naslova 
aproksimacije z zakonodajo EU. V tem sklopu je pomembno, da 
se udeležujemo delavnic, zasedanj komitejev, ki jih pripravlja 
Sekratariat baselske konvencije. Pomebno je tudi, da se udeležimo 
nekaterih od seminarjev v okviru EU, ki jih pripravljajo za področje 
odpadkov. Gledena to, da je v pripravi celoten sklop nove 
zakonodaje s področja odpadkov, bo pri vzpostavljanju sistema 
ravnanja z odpadki nujno, da se seznanimo z izkušnjami drugih 
držav, zlasti tistih, ki imajo dolgoletne Izkušnje na tem področju. 
Sredstva v okviru te postavke bodo namenjena tudi nakupu tuje 
literature in prevode. 

6830 Komisija za oceno škod po naravnih 
nesrečah 3.780.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o pogojih in načinu uporabe državne pomoči pri odpravi 

posledic naravnih nesreč (EPA 140-11- prva obravnava; 
Poročevalec št. 18) 

Pri odločitvah o dodelitvi sredstev državne pomoči za sanacijo 
plazov je nujno potrebno sodelovanje državne komisije z 
recenzentsko komisijo, katere naloga je presoja projektov tako 
PGD kot PZI, pa tudi idejnih projektov In geotehničnih poročil za 
odločitev za najgospodarnejšo in cenovno najsprejemljivejšo 
rešitev sanaci|, za katere se zagotavlja sredstva državne pomoči. 

7832 Naravovarstveno usposabljanje 1.620.000,00 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur.l.SRS 1/81, 42/86; Ur.l. 

RS 8/90, 26/92), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne In naravne dediščine 

(Ur.l.RS 15/92), 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96). 

Program: 
- zobraževanje in Izpopolnjevanje vzgojiteljev In učiteljev, 
- izdaja učnih meterialov za učitelje In učence o varstvu narave, 
- izobraževanje javnosti, 
- seznanjanje in naravovarstveno ozaveščanje novinarjev; 

Naravovarstveno usposabljanje je namenjeno ozaveščanju 
Javnosti o pomenu varstva narave In vključuje predvsem 
organizacijo ali sofinanciranje predavanj, seminarjev, posvetov, 
študijskih obiskov domačih In tujih Institucij, delavnic, ekskurzij, 
naravovarstvenih dnevov, izdajo učnih meterialov za učitelje In 
učence kot so priročniki in druge publikacije, organizacije akcij o 
varovanju nežive ali žive narave, sodelovanje šol, društev ali 
širše Javnosti v konkretnih naravovarstvenih projektih Ipd. 

6549 Materialni stroški regionalnih 
zavodov 31.320.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90. 26/92) 

Materialni stroški za izvajanje nalog s področja varstva narave. 

Zaradi delitve področja varstva naravne in kulturne dediščine na 
dve ministrstvi - MOP in MK - se s tem krijejo stroški za opravljanje 
nalog po programu za področje varstva narave. 

6572 Spominski park Trebče 37.100.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. I. SRS 1/81, 42/86) 

Program: 
- osebni dohodki, 
- materialni stroški izvajanja parkovnega programa, 
- amortizacija; 

Redna dejavnost javnega zavoda za upravljanje z zavarovanim 
območjem, skladno z odobrenim programom delovanja javnega 
zavoda. 

6573 Triglavski narodni park 119.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. I. SRS 17/81, 42/86) 

Program: 
- osebni dohodki, 
• materialni stroški Izvajanja parkovnega programa, 
- amortizacija; 

Redna dejavnost javnega zavoda za upravljanje z zavarovanim 
območjem, skladno z odobrenim programom delovanja javnega 
zavoda. 

6911 škocjanske jame 37.100.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o regijskem parku škocjanske jame (Ur. I. RS 57/96) 

Program: 
- osebni dohodki, 
• materialni stroški Izvajanja parkovnega programa, 
- amortizacija; 

Redna dejavnost javnega zavoda za upravljanje z zavarovanim 
območjem, skladno z odobrenim programom delovanja javnega 
zavoda. 

1782 Recenzije In revizije 10.780.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah (Ur.llst SRS 38/81, 29/86; Ur.llst RS 15/91) 
- Zakon o varstvu okolja 
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Program: 
Sredstva proračunske postavke so namenjena za plačilo 
recenzijskih komisij, strokovnih Inštitucij ter posameznih 
ekspertov. 
S tem Uprava RS za varstvo narave zagotavlja nadzor nad 
kakovostjo Izdelane strokovne dokumentacije (elaboratov In 
programov). Glede na zahtevano specifično strokovnost, 
nezasedenost ustreznih delovnih mest v Upravi, mora večji del 
recenzij In posebej zahtevnih ekspertiz naročati pri priznanih 
usposobljenih Inštltucljah ali ekspertih. 
Obveznosti, ki Jih prevzema Uprava pod to proračunsko postavko 
se urejajo ločeno od ostalega dela programa oz. dejavnosti in se 
nanašajo predvsem na področje upravljanja z vodami. Glede na 
značaj problemov in manjko zadostno usposobljenih strokovnih 
kadrov se pričakuje še porast teh stroškov. 

Sredstva iz proračunske postavke so namenjena tudi za delo 
recenzijskih in revizijskih komisij in posameznikov na področju 
varstva okolja in narave, predvsem nad kakovostjo izdelane 
strokovne dokumentacije za pridobitev sredstev na podlagi javnih 
razpisov, dokumentacije s področja javnih služb varstva okolja 
ter za potrebe oprostitev ekoloških taks, itd. 

1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih 
konvencijah 31.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja 

s kopnega po Konvenciji o preprečevanju onesnaženja 
Sredozemskega morja, 

- sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Dravo, 
- sklepi Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro, 
- sklepi slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo, 
- sklepi Stalne slovensko-hrvaške komisije za vodno gospo- 

darstvo 

Raziskave kakovosti morja v obsegu, ki ga je Slovenija sprejela 
s podpisom protokola o onesnaževanju morja s kopnega po 
Barcelonski konvenciji In ki je ovrednoten s 13.000.000,00 SIT. 
Za izvajanje drugih obveznosti po Barcelonski konvenciji, 
predvsem vključevanje strokovnjakov pri sestavljanju skupnih 
programov v okviru MAP In za udeležbo teh strokovnjakov na 
zasedanjih strokovnih skupin ter zagotavljanje stalne informacijske 
oziroma podatkovne baze za potrebe Izvajanja konvencije. Delo 
je ocenjeno na 2.000.000,00 SIT 
Raziskave kakovosti Drave, Mure in pritokov na mejnih odsekih, 
ki jih je treba izvajati skupaj z Avstrijci v obsegu, ki je sprejet s 
sklepom Slovensko - avstrijske komisija za Dravo, oziroma 
Slovensko - avstrijska komisije za Muro. Program teh raziskav je 
ovrednoten na 3.000.000 SIT. 
Po sklepu Slovensko - avstrijske komisije za Dravo bo treba 
nadaljevati in dokončati skupne raziskave vodnih virov v 
Karavankah v večjem obsegu kot v letu 1997, ker smo morali 
zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev letošnji program skrčiti. 
Za dokončanje skupno dogovorjenega programaje potregno 
zagotoviti 5.000.000,00 SIT. 
Za delovanje obeh meddržavnih komisij z Avstrijo za Dravo In 
Muro, kjer se skupno rešuje vodnogospodarska problematika na 
vplivnih mejnih odsekih, so potrebna ustrezna strokovna gradiva, 
študije, mnenja ali vključevanje strokovnjakov drugih inštltuclj na 
sestankih komisij ali podkomisij. Glede poznavan|e problematike 
je to sodelovanje zunanjih inštltuclj v letu 1997 ocenjeno na 
2.000.000,00 SIT. 
S sklepom Stalne slovensko-madžarske Komisije za vodno 
gospodarstvo Je sprejeta obveznost skupnih raziskav kakovosti 
voda na mejnih vodotokih z R Madžarsko. Skupno dogovorjeni 
program teh raziskav je ocenjen na 3 000 000 SIT. 
Po sprejetem sporazumu o reševanju vodnogospodarskih 

vprašanjih z Republiko Hrvaško bo treba postopoma usklajevati 
monitorlng na meddržavnih vodotokih. Za začetek skupnih 
raziskav Ocenjujemo, da bodo v letu 1998 stroški za prve skupne 
raziskave In sestavo programa znašali 2.000.000,00 SIT. 

1944 Nacionalni program varstva okolja 15.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 47., 48., 49. in 50. člen Zakona o varstvu okolja 

Program: 
- priprava In izdaja nacionalnega programa varstva okolja 
- priprava operativnih oz. sektorskih načrtov za izvajanje 

nacionalnega programa varstva okolja 
- pomoč pri pripravi občinskih/regijskih programov varstva okolja 

Sredstva za pripravo programa so predvidena za pripravo 
oziroma dokončanjein izdajo Nacionlanega programa varstva 
okolja v slovenskem in angleškem jeziku (lektoriranje, prevod in 
publiciranje). V letu 1998 je predvidena tudi priprava nekaterih 
operativnih oziroma sektorskih načrtov za izvajanje nacionalnega 
programa varstva okolja, ter sodelovanje pri pripravi občinskih ali 
regijskih programov varstva okolja. Pripravo nacionalnega 
programa in iz njega izhajajočih operativnih načrtov opredeljujeta 
47., 48. in 49. člen zakona o varstvu okolja, pripravo programov 
varstva okolja lokalnih skupnosti po 50. členu zakona o varstvu 
okolja. 

1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - 
varstvo narave 3.320.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 

(Ur. I. RS 15/92), 
- Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic -Ramsarska konvencija (Ur. I. RS 
15/92), 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
- Konvencija o varstvu Alp, Protokol o varstvu narave (Ur.l. RS 

19/95); 

Program: 
- uresničevanje mednarodnih konvencij in protokolov - prevodi, 

organiziranje mednarodnih seminarjev in posvetov, populari- 
ziranje konvencij - prevodi strategij, navodil, pravnih predpisov 
s področja varstva narave drugih držav ali na mednarodni ravni, 

- organiziranje in sofinanciranje mednarodnih srečanj z vladnimi 
in nevladnimi organizacijami za varstvo narave; 

- financiranje in sofinanciranje zunanjih strokovnjakov na posvetih 
o varstvu narave, 

- plačilo prometnega davka za tuje donatorje 

Uresničevanje mednarodnih konvencij in protokolov - prevodi, 
organiziranje mednarodnih seminarjev in posvetov, populariziranje 
konvencij in sicer: 
* Konvencije o varstvu svetovne kulturne In naravne dediščine, 
* Konvencije o varstvu močvirij, ki imajo mednarodni pomen, zlasti 

kot prebivališča močvirskih ptic, 
* Konvencije o blotski raznovrstnosti, 
" Konvencije o varstvu Alp, 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 prostoživečlh živali 

(priprava). 
Zagotavljanje prevodov strategij, navodil, pravnih predpisov s 
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področja varstva narave drugih držav ali na mednarodni ravni ter 
organiziranje in sofinanciranje mednarodnih srečanj z vladnimi in 
nevladnimi organizacijami za varstvo narave, financiranje ali 
sofinanciranje zunanjih strokovnjakov na posvetih o varstvu 
narave, plačilo prometnega davka za tuje donatorje. 

2119 Kartiranje habitatov 3.532.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 

(Ur. I. RS 15/92), 
- Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija (Ur. I. RS 
15/92), 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
- Konvencija o varstvu Alp, Protokol o varstvu narave (Ur.l. RS 

19/95); 

Program: 
- nadaljevanje vzorčnega kartiranja, 
- prilagoditev metode sprejetim mednarodnim obveznostim, 
- povezovanje geokodiranja habitatov s planom; 

Kartiranje habitatov je projekt, katerega rezultat je naravovar- 
stveno ovrednotenje habitatov. Projekt vključuje metodološke, 
koordinacijske in strokovne naloge ter zahteva sodelovanje 
številnih zunanjih sodelavcev. 

2120 Publikacije za varstvo narave 10.800.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96). 

Program: 
- priprava publikacij s področja varstva narave: vzgojno 

izobraževalni plakati, zloženke, brošure, priponke, filmi in drugi 
popularizacijski izdelki, priprava in tisk revije Varstvo narave in 
Vestnik "človek - narava" ter Inventarja najpomembnejše 
naravne dediščine Slovenije; 

- priprava publikacij s področja varstva okolja in voda, predvsem 
zloženk, brošur in zbornikov. 

Ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave s pomočjo 
vzgojno izobraževalnih plakatov, zloženk, brošur, priponk, filmov 
in drugih popularizacijskih izdelkov. V revijah Varstvo narave in 
Vestnik "človek - narava" bodo objavljeni strokovni članki s 
področja varstva narave, v 3. delu inventarja pa najpomembnejša 
dediščina Slovenije. Sredstva so namenjena tudi za stroške 
distribucije in tiskovne konference. 
Za leto 1998 so v sklopu postavke predvidena tudi sredstva za 
pripravo publikacij s področja varstva okolja in voda, predvsem 
zloženk, brošur in zbornikov. Poleg neposrednega financiranja 
nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje in sponzoriranje. 
V sklopu postavke so sredstva namenjena tudi prezentaciji varstva 
narave in sofinanciranju prezentacij kot so razstave in drugo. 

2121 Javna vodnogospodarska služba - 
skupni program 28.597.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93) 
- Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86; Ur.list RS 15/91), 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur list RS, št.32/93) 
- Uredba o načinu izvajanja vg javne službe v RS (Ur.list RS 57/ 

96) 

Program: 
Osnovna naloga Uprave je vodenje upravnega postopka, za 
katerega je potrebno pripravljati oz. izdelati strokovne podlage, 
na podlagi katerih lahko Uprava sprejema odločitve oz. daje pogoje 
investitorjem. Izdelava takih strokovnih nalog nima značaja 
javnega naročila, ker gre v bistvu za strokovno servisiranje države 
v vmesnem obdobju, ko naj bi novi Zakon o vodah opredelil mesto 
in vlogo Uprave na področju upravljanja z vodami in vodnim 
prostorom . 
Poleg tega je treba glede na zahtevano specifično strokovnost, 
nezasedenost delovnih mest večji del posebej zahtevnih ekspertiz 
naročati pri priznanih usposobljenih ekspertih ali inštitucijah. 
V letu 1998 bi bile te naloge usmerjene v strokovno-tahnična 
opravila in izdelavo strokovnih gradiv, podlag in druge 
dokumentacije za podporo upravnemu postopku, ekspertne 
naloge ter strokovno svetovanje na področju upravljanja z vodami 
in vodnim prostorom in sicer: 

I. Organizacijske naloge 
- priprava strokovnih podlag in sodelovanje pri vodnogospo- 

darskih meddržavnih komisijah kot eksperti 
- svetovanje pri pripravah zahtevnejših projektnih nalog 
- strokovna posvetovanja, delavnice. 

II. Naloge za podporo upravnemu postopku 
- sodelovanje in izdelava ekspertiz za reševanje vg problematike 

pri upravnih postopkih in koncesijah (avtoceste, morska obala) 

III. Ekspertne naloge 
- ekspertne naloge in strokovne recenzije 
- strokovno svetovanje in sodelovanje pri dopolnjevanju 

metodoloških nalog (vg načrti, katastri vg objektov) 
- priprava kartnih materialov in podlag za potrebe načrtovanja 
- analiziranje in ugotavljanje izjemnih vodnih stanj (beleženje, 

meritve) 

IV. Sofinanciranje in nakup strokovne literature s področja voda 

2122 Služba varstva obalnega morja 
(SVOM) 32.000.600,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 

Služba varstva obalnega morja je opredeljena v 62. členu Zakona 
o vodah, katero financira država kot javno službo iz sredstev za 
urejanje vodnega režima. Služba je dolžna intervenirati ob izlitju 
nevarnih ali škodljivih snovi v morje ali vodotoke, podvzeti ustrezne 
ukrepe z opremo za preprečitev nadaljnjega širjenja razlitja v 
morje ali vodotoke vključno z ukrepi, za sanacijo stanja. 
Republika Slovenija je podpisnica Barcelonske konvencije o 
varovanju Sredozemskega morja in obveza iz konvencije izhaja, 
da država ima ustrezno organizirano in opremljeno službo za 
intervencije na morju in vodotokih. 

2123 Intervencije - naravna dediščina 1.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96). 

Program: 
- sanacijski, vzdrževal in nujni preventivni zaščitni ukrepi na 

naravnih vrednotah ter v življenjskem prostoru rastlinskih in 
živalskih vrst; 

Intervencijska dela na naravnih vrednotah oz. v vplivnih območjih 
naravnih vrednot za preprečevanje poškodovanja naravne 
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dediščine oz. naravnih znamenitosti, za preprečevanje negativnih 
vplivov na naravnih vrednotah oz. za preprečevanje negativnih 
vplivov na rastlinske in živalske vrste ter za odpravljanje stanj po 
uničenju, poškodovanju ali poslabšanju razmer na območju 
naravne vrednote oz. življenjskega prostora rastlinskih ali 
živalskih vrst. Poleg neposrednega financiranja nalog gre tudi za 
njihovo sofinanciranje in sponzoriranje. 

2124 Akcije varstva narave 20.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96). 

Program: 
- vzdrževalna, zaščitna, prezentacijska, vzgojna in informacijska 

dejavnost po posebnem programu javnih služb s področja 
varstva narave; 

Akcije varstva naravne dediščine so dejavnosti za ohranitev 
narave in so po vsebini zlasti fizična dela za zaščito ogroženih 
delov narave, rekonstrukcijska oz. renaturacijska dela, kot je 
obnova uničenih ali poškodovanih naravnih vrednot v prvotno 
oz. ekološko bogatejše stanje, sanacijski ukrepi za odpravljanje 
negativnih posledic na naravnih vrednotah zaradi človekovih 
dejavnosti oz. nezaželenih naravnih procesov, akcije za 
predstavitev zavarovanih objektov In območij ali drugih 
naravovarstveno pomembnih delov narave, kot so priprava in 
nameščanje informacijskih ali označevalnih tabel, opremljanje 
učnih poti ipd., priprava študij in ekspertiz o naravnih vrednotah 
ali rastlinskih in živalskih vrstah, zlasti tistih, katerih vsebina je 
lokalno omejena, popularizacija varstva narave s pripravo 
publikacij in razstav v zvezi z naravovarstvenimi projekti, akcijami, 
zavarovanimi ali za zavarovanje predvidenimi območji, rastlinskimi 
in živalskimi vrstami. Poleg neposrednega financiranja nalog gre 
tudi za njihovo sofinanciranje in sponzoriranje. 

2125 Vodnogospodarska javna služba 
na območju Mure 219.793.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. I. št. 57/96) 

Predlog plana za leto 1998 zajema le redno vzdrževanje zgrajenih 
vodnogospodarskih objektov in naprav, ki obsega enkratne košnje 
nasipov in vodotokov, popravila manjših zajed, obrežnega 
zavarovanja, vzdolžnih in prečnih objektov v strugah, 
poškodovanih kron nasipov, zamenjavo in popravila zaklopk, itd. 
Postavke rednega vzdrževanja so v prejšnjih letih bile nekoliko 
manjše zaradi vsakoletnega močnega krčenja letnih programov 
ter občasne popolne opustitve prej omenjenih del. 

V postavkah 106 (Sanacijsko ureditvena dela na Mejni Ledavi z 
R Madžarsko), 109 (Stara Ledava z mejnim jarkom), 117 
(Kučnica- sonaravna ureditev) in 118 (Velika Krka) so zajeta 
vzdrževalna dela in ureditvena dela, ki so meddržavna obveznost. 
Postavke 107 (Sonaravna ureditev Kobiljskega potoka), 111 
(Sanacijsko ureditvena dela na Sebeborskem potoku), 116 
(Sanacijsko ureditvena dela na Gračkem potoku), 128 (Sanacijsko 
ureditvena dela na potoku Bukovnica), zajemajo izvedbo nujno 
potrebnih sanacisjko vzdrževalnih del za zagotovitev zahtevane 
poplavne varnosti. V postavki 115 (Rekonstrukcija zapornice na 
razdelilnem objektu Ledave pri Murski Soboti) je predvidena 
kompletna zamenjava, modernizacija in funkcionalno izboljšanje 
že skoraj popolnoma dotrajane zapornice, ki je ključni objekt v 
sistemu Murske Sobote. 

2126 Vodnogospodarska javna služba 
na območju Drave 332.474.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. I. 57/96} 

Čeprav je na povodju Drave s 3.300 km2 in 4.900 km vodotokov 
urejenih le 11%, bi za redno vzdrževanje zgrajenih vodnogospo- 
darskih objektov potrebovali 200 mio SIT letno. Sredstva, 
predvidena v letu 1998 ne zadoščajo niti za tekoče vzdrževanje 
že zgrajenega, zato je kot vsa zadnja leta opuščeno večina nujnih 
posekov ter košenj. Na naravnih vodotokih bo opravljeno le nekaj 
manjših posegov na nižinskih vodotokih in nekaj posegov na 
hudournikih in erozijskih žariščih. 
Negativna posledica tako okrnjenega vzdrževanja se že kaže in 
pričakovati je, da bodo zgrajeni objekti v naslednjih letih propadli. 
Nesaniranje manjših zajed in izvajanje sanitarnih posekov na 
naravnih vodotokih bo ob nastopu večjih visokih voda povzročilo 
nepredvidene škode. Vsled tega se kopičijo potrebe po vzdrževanju 
tako na zgrajenih vodnogospodarskih objektih, kot na naravnih 
koritih. Kljub temu, da ni predvidenih sredstev za investicije, ne 
moremo zamolčati nedokončanih investicij na povodju Drave, ki 
propadajo, ker se je gradnja ustavila v letu 1989. Poleg AK 
Medvedci, kjer se trudimo s posebnimi aranžmaji zaustaviti propad 
začete investicije, je vsak dan bolj pereče stanje na AK Pernica. 
Nikakor ne moremo prevzeti odgovornosti za morebitno porušitev 
dotrajane prgrade, ki bo povzročila katastrofo v dolini Pesnice. 
Ves hidrosistm Pesnice, zgrajen v letih 1963-1966, je v glavnem 
dotrajan. Izredno kritični so nasipi ob glavnem koritu, ki puščajo 
skoraj povsod. 

2127 - Vodnogospodarska javna služba na 
območju Savinje - Sotle 288.342.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. I. 57/96) 

Zaradi okrnjenih sredstev so v programu predvidena le 
najnujnejša dela na vzdrževanju vodnogospodarskih objektov in 
naprav na vodotokih in umetnih zadrževalnikih ter za vzdrževanje 
vodnega režima naravnih vodotokov. 

Sredstva, ki se namenjajo v ta namen v zadnjih letih, ne zadoščajo 
za sistematično in ekonomično opravljanje navedene dejavnosti, 
zlasti še, ker območje Savinje-Sotle pestijo vodne ujme v vseh 
letih od ujme leta 1990 dalje. Sredstva, namenjena za sanacijo, pa 
ne omogočajo celotne stabilizacije stanja. Tako so ostali porušeni 
nekateri ključni objekti v povirjih ter v srednjih in spodnjih tokovih 
vodotokov, predvsem prečne zgrabe na vodotokih. V zadnjih 25 
letih so bili zgrajeni tudi 4 umetni zadrževalniki. S sredstvi za 
vzdrževanje se pokrivajo le najnujnejša dela, zato bi bila potrebna 
tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov. 

Sotla je mejna reka z R Hrvaško. Zaradi nerešenih medsebojnih 
odnosov in posledično tudi pičlih sredstv za vzdrževanje vodnega 
režima Sotle ter vzdrževanje objektov umetnega zadrževalnika 
(skupnega projekta) je bilo vzdrževanje režima v zadnjem 
desetletju močno okrnjeno. 

2128 Vodnogospodarska javna služba na 
območju Dolenjske 263.894.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
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- Uredba o načinu Izvajanja vodnogospodarske javne službe v 
RS (Ur. 1.57/96) 

Predlog programa za leto 1998 za vodno območje Dolenjske 
obsega samo prvo prioriteto najnujnejših vzdrževalnih del na 
vodnogospodarskih objektih in napravah in naravnih vodotokih. 
Zaradi premajhnih sredstev za vzdrževanje je povečana poplavna 
ogroženost skozi naselja, povečujejo se poško'dbe, ob neurjih pa 
so zaradi navedenega obsežne poškodbe tudi na drugih objektih 
(ceste, prepusti, gospodarski ter stanovanjski objekti itd.) in 
kmetijskih zemljiščih. 

Zaradi samo interventnega vzdrževanja na hidrosistemih vodnega 
območja Dolenjske lahko pričakujemo v naslednjih letih stalno 
povečanje poškodb In vse bol) neobvladljivo stanje. Specifikacija 
sonaravnega vzdrževanja pa tudi zahteva še dodatno večja 
srdstva za vzdrževanje vodotokov. Dodatno pa poslabšuje stanje 
na vodotokih tudi vsesplošno povečanje nereda in nedelovanja 
inšpekcijskih služb. 

2130 Vodnogospodarska javna služba 
na območju Ljubljanice - Save 458.605.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. I. 57/96) 

V sredstva, predvidena za vzdrževanje vodnega režima na 
območju Ljubljanice-Save na nižinskih vodotokih, je težko zajeti 
vsa vzdrževalna dela, ki jih je nujno potrebno izvesti zaradi 
ohranjanja vodnega težima. Dodatno breme predstavljajo tudi 
nesanirane poškodbe po visokih vodah 1990-1997. Praviloma se 
zaradi neizvajanja sanacijskih del obseg poškodb veča, sanacija 
pa je vse dražja in dražja. Tako so ocenjeni stroški izvedbe 
vzdrževalnih del na posameznih odsekih vodotokov vse večji in 
v nekatrih primerih presegajo okvir vzdrževalnih del. 

Na hudournikih je nujno potrebno sanirati nekatere najkritičnejše 
odseke po celotnem vodnem območju. Najbolj so poškodovane 
brežine in niveleta struge hudournikov Radomlja, Trboveljščica, 
Kotredeščica in Nevljica ter njihovi pritoki. Ker poškodbe po neurjih 
v zadnjih letih še niti približno niso sanirane in se na ogroženih 
odsekih po vsakem deževju pojavljajo nove dodatne poškodbe in 
posledično škode, je precejšen del sredstev namenjen za 
intervencijsko in drobno vzdrževanje. Na erozijskih žariščih je 
predvideno nadaljevanje ureditve v ziivnih območjih hudournikov 
Krka in Reka z namenom vzpostavitve ravnovesnih razmer. 

Ker je precej objektov v in ob hudournikih zgrajenih med obema 
vojnama ali kasneje dotrajanih, to so predvsem vzdolžne in prečne 
zgradbe na hudournikih Bela, Brnlca, Boben, Podlipščica, 
Borovnlščlca in hudourniki v Polhograjskih Dolomitih, so nujno 
potrebni obnove. V zadnjih neurjih so bili močno na udaru ter so 
nevarno spodkopani, tako da grozi nastanek verižnih rušenj in 
še večje škode. Sredstev za njihovo celovito sanacijo je žal 
premalo in tako lahko rešujemo le samo najnujnejše primere. 

2131 Vodnogospodarska javna služba na 
območju Gorenjske 270.552.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. 1.57/96) 

S predvidenimi sredstvi za leto 1998 se bo na območju Gorenjske 
saniralo le neka| najbolj perečih problemov na neurejenih naravnih 
vodotokih, kjer zaradi naravnih danosti - predvsem velik vzdolžni 

padec in s tem močna bočna in talna erozija - nastajajo vedno 
nove poškodbe in s tem potrebe po sanacijah. 
Poseben problem pa predstavlja vzdrževanje že obstoječih 
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi ter urejenih 
odsekov vodotokov. Problem predstvljajo predvsem dotrajani 
objekti In pa dejstvo, da že več let ni sredstev za investicijsko 
vzdrževanje, sredstva za redno vzdrževanje pa ne zadoščajo 
za te potrebe oz. bi vsa sredstva rednega vzdrževanja porabili 
za sanacijo enega do dveh objektov. Tako je v letu 1998 predvideno 
le vzdrževanje najbolj poškodovanih objektov, predvsem obnova 
plaščev jezov, sanacija vzdolžnih zgradb ter čiščenje zarasti na 
urejenih delih vodotokov. 

2132 Vodnogospodarska javna služba na 
območju Soče 261.047.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah- 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. I. 57/96) 

Razpoložljiva sredstva za vzdrževanje vodnogospodarskih 
objektov in naprav ter naravnih vodotokov ne zadoščajo za redno 
vzdrževanje in odpravo povzročene škode po še neodpravljenih 
posledicah vodnih ujm. V postavki sanitarni posegi so sredstva 
namenjena v večji mer' vzdrževanju odvodnikov na urejenih 
melioracijskih površinah, čiščenje in košnja se izvaja le enkrat 
letno. Posledica neočiščenih jarkov je zamašena drenaža na poljih, 
kar je vzrok ponovnega zamočvirjanja polj. 

Za obnovo objektov in naprav bi potrebovali vsaj 2-2,5% 
amortizacijskih sredstev za letno vzdrževanje, da bi ohranili 
njihovo sedanje stanje. Nujen primer je sanacija objektov na Bači, 
ki zagotavljajo stabiliteto železniške proge Nova Gorica-Jesenice- 
Soški koridor. 

Na področju Soče so v zadnjem obdobju precej pogoste vodne 
ujme. Predvidene sanacije po ujmah se niso v celoti dokončale. 
Nedokončani so ostali objekti v Idriji, Cerknem in na območju 
Nove Gorice. Sanacije po ujmah se namreč dokončavajo 
postopoma iz sredstev, namenjenih za vzdrževanje naravnih 
vodotokov, objektov in naprav, kar pa še zmanjšuje njihov pomen. 

2133 Vodnogospodarska javna služba na 
območju Primorske 172.436.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 
- Uredba o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v 

RS (Ur. I. 57/96) 

V programu za leto 1998 so predvidena redna vzdrževalna dela 
za vzdrževanje vodnega režima in zmanjševanja poplav na 
sledečijh povodjih: 
Na kritičnih odsekih Reke in njenih pritokih v sredinskem toku 
gorvodno In dolvodno od Ilirske Bistrice In odvoani mreži bližnjih 
naselij, vključno s sanacijo zajed z obrežnimi zavarovanji z 
namenom zagotavljanja poplavne varnosti. Nadalje so Ista dela 
predvidena na povodju Pivke z Nanošnlco, Raše na Krasu in 
ureditvenih del na območju Dolenje vasi (Senožeče) v zvezi z 
izgradnjo avtoceste. 

Na povodjlh-prltokih obalnega morja so predvidena vzdrževalna 
dela na izlivnem odseku reke Rižane, obrobnih odvodnlkih 
depresijskega območja ankaranske in bertoške Bonifike z 
namenom zagotavljanja poplavne varnosti. Prav tako na spodnjem 
toku reke Badaševice s pritoki ter poplavne varnosti naselij Šalara, 
Olmo In Koperske Bonifike ter Izlivnlh hudourniških odsekih z 
Izlivom v obalno morje na območju Izole. 
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Na povodju Dragon|e in pritokih so predvidena vzdrževalna dela 
v spodnjem toku od mejnega prehoda Dragonja do Izliva v morje. 
Kljub navedenim delom je poplavna varnost Sečoveljske doline, 
letališča Portorož, solin in ostale infrastrukture boljša, nI pa v 
celoti zagotovljena vsled neurejene struge Dragonje od mejnega 
prehoda Dragonja gorvodno. 

Na hudourniških območjih so predvidena vzdrževalna dela le v 
zaledju izvira reke Rižane s ciljem zmanjševanja erozijskih 
procesov glede na obstoječi vodni vir. 

2135 Ukrepi za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti 6.640.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7). 

Program: 
- zagotavljanje in vzdrževanje genskih bank, 
- izvajanje spremljanja stanja rastlinskih in živalskih vrst ter 

ekosistemov, 
- izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
• popularizacija biotske raznovrstnosti, 
- plačilo prometnega davka za tuje donatorje. 

Izvajanje konvencije o biološki raznovrstnosti, zlasti z 
zagotavljanjem in vzdrževanjem genskih bank, spremljanjem stanja 
rstlinskih in živalskih vrst ter ekosistemov, ukrepi za 
preprečevanje ogrožanja in vzdrževanja biotske raznolikosti ter 
popularizacijo biotske raznovrstnosti, plačilo prometnega davka 
za tuje donatorje. 

4061 Inventarizacija odlagališč 10.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, 30. člen 
- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki 

Program: 
- Dopolnitev katastra komunalnih odlagališč odpadkov 
- Izdelava katastra odlagališč nevarnih odpadkov 

Dinamika in tehnični ukrepi sanacije zapolnjenih in opuščenih 
odlagališč so odvisni od stanja odlagališča, njenega negativnega 
vpliva na okolje. Zato je nujno, da se dopolni obstoječi kataster 
komunalnih odlagališč in ažurira podatke o stanju the odlagališč 
ter izvede popis industrijskih odlagališč. Tako bo možno določili 
prioritetni vrstni red sanacijskih postopkov in pri tem podali nekaj 
za naše razmere primernih tipov sanacij, ki bodo prilagojene 
dejanskemu stanju, potrebni zaščiti okolja in smernicam EU. 

4062 Posredovanje pri uvozu, izvozu in 
tranzitu nevarnih odpadkov 1.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
• Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Uradni list RS MP, št. 

15/93) 
- Odredba o izvozu, uvozi In tranzitu odpadkov (Uradni list RS, 

št. 39/96, pop. 45/96, pop.1/97) 

Program: 
- Posredovanje pri zavrnitvi nevarnih odpadkov 
- Odstranitev onesnaženja pri nesrečah pri transportu nevarnih 

odpadkov. 

Podlaga za planirana sredstva sta predvsem Zakon o ratifikaciji 
Baselske konvencije (Uradni list RS MP, št.15/93) In Odredba o 
Izvozu, uvozi In tranzitu odpadkov (Uradni list RS, št. 39/96, pop. 
45/96, pop.1/97). Glede na izkušnje pri uveljavljanju določil 

Odredbe o Izvozu, uvozi in tranzitu odpadkov In mednarodnega 
prometa z odpadki predlagamo, da se odpre nova postavka. 
Navedena Odredba določa, da mora biti izvoz, uvoz in tranzit 
nevarnih odpadkov ustrezno finančno zavarovan. Na navedeno 
postavko se bodo tako zbirala sredstva, ki bodo nastala z 
morebitno vnovčitvijo garancije. Stroški, ki bodo nastali zaradi 
posredovnja ob zavrnitvi nevarnih odpadkov iz tujine ali ob ob 
nesreči pri transportu nevarnih odpadkov se bodo pokrili iz 
navedene postavke. 

4063 Ukrepi In izva|anje varstva in 
trajnostne rabe mokrišč 3.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Konvencija o močvirjih, ki Imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija (Ur. I. RS 
15/92), . 

- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 4£/86; Ur. 
I. RS 8/90, 26/92), 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
Program: 
- inventarizacija mokrišč v Sloveniji, 
- ovrednotenje novih lokacij za Ramsarske lokalitete, 
- izdelava narodnega programa za varstvo in trajnostno rabo 

mokrišč, 
- spremljanje stanja Ramsarskih lokalitet. 

Varstvo in trajnostna raba mokrišč je projekt, ki ga delno financira 
sekretariat Ramsarske konvencije in rezultat bo naravovarstveno 
ovrednotenje in ohranjanje mokrišč v Sloveniji. Projekt vključuje 
metodološke, koordinacijske in strokovne naloge ter zahteva 
sodelovanje številnih zunanjih sodelavcev in medsektorsko 
usklajevanje. Vsebuje tudi izdelavo nacionalnega programa za 
varstvo in trajnostno rabo mokrišč. 

4064 Strokovne podlage za financiranje 
varstva okolja 6.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 80. in 82. člen Zakona o varstvu okolja 

Program: 
- strokovni pregled in obdelava vlog za znižanje oz. oprostitev in 

odmero takse za obremenjevanje vode, tal, zraka in za 
ustvarjanje odpadkov ter vodnih povračil za uporabljeno vodo, 

- strokovni pregled in ocena prijav za sofinanciranje izgradnje 
objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja 
prispelih na javni razpis ali v okviru programa nujnih investicij, ki 
sodijo v zagotovljeno porabo občin. 

V okviru strokovnih podlag varstva okolja bodo v letu 1998 
financirane naloge povezane s strokovnim pregledom In obdelavo 
vlog za znižanje oz. oprostitev in odmero takse za obremenjevanje 
vode, tal, zraka in za ustvarjanje odpadkov, vodnih povračil za 
uporabljeno vodo ter naloge povezane s strokovnim pregledom 
in oceno prijav za sofinanciranje Izgradnje objektov in naprav 
obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja. 

4065 Informacijski sistem varstva narave 3.000.000,00 SIT 

Zakonske podlage: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93, 1/96) 
- Zakon o naravni In kdltjrni dediščini (Ur.l.SRS, št. 1/81) 

Program 
■ zbirni register (ažuriranje podatkov, nova aplikacija, vnos 

podatkov), 
- evidenca objektov in območij naravne dediščine (nova aplikacija, 

vnos podatkov, digitalizacija), 
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- inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (nova 
aplikacija, ažuriranje, vnos podatkov, digitalizacija), 

- podatkovna baza za Zasnovo varstva naravne dediščine za 
dolgoročni plan RS (nova aplikacija, ažuriranje podatkov, 
dokončanje digitalizacije), 

- nastavitev, ažuriranje in obdelava podatkovnih baz potrebnih 
za poročilo o stanju okolja, 

- nakup podatkov in podatkovnih baz s področja VO, aplikacij in 
drugih IS storitev v zvezi s podatki VO. 

- priprava strokovnih podlag varstva narave za nov prostorski 
plan. 

Sredstva bodo namenjena za zakonsko obvezne naloge na 
področju informacijskega sistema varstva okolja in narave kot je 
ažuriranje, novelacija starih in vzpostavitev novih podatkovnih 
baz s področja ohranjanja narave, predvsem vzpostavitev 
sistema evidence naravne dediščine in naravnih znamenitosti ter 
registra zavarovanih območij. Sredstva bodo namenjena tudi za 
pripravo strokovnih podlag varstva narave za nov prostorski 
plan. 

4424 Strokovne podlage za vodnogospo- 
darsko in prostorsko dokumentacijo 36.600.000,00 SIT 

Zakonske podlage: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93) 
- Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86; Ur.list RS 15/91) 

Program: 
Prioritetna naloga Uprave je izdelava strokovnih podlag za pripravo 
programov in načrtov upravljanja z vodami posameznih vodnih 
območij, povodij ali delov povodij, katerih vsebina in metodologija 
bo šele predpisana z novim Zakonom o vodah. 
Na podlagi obstoječih raziskav in analiz naravnih danosti in 
dosedanjih posegov v vodni režim je v okviru teh sredstev 
predvideno tudi razreševanje posameznih perečih problemov, 
vezanih na področje upravljanja z vodami kot sestavni segment 
načrtov oz. izdelava strokovnih podlag in evidenc za podporo 
upravnemu postopku. 
Glede na gornje naloge in obveznosti bo v letu 1998 dan poudarek 
na finasiranju naslednjih strokovnih podlag: 
- načrtom upravljanja z vodami po posameznih povodjih oz. delih 

povodij 
- hidrološkim študijam, bilancam, klasifikacijam in kategorizacijam 

kot podlagam za načrte 
- nalogam za izboljšanje stanja vodnega režima na posameznih 

delih povodij 
- povirja, nižinski vodotoki, jezera in morje 
- strokovnim podlagam za varovanje podzemnih voda in 

posameznih območij vodnih virov 
- strokovnim podlagam za podporo upravnemu postopku 

(koncesije, vodnogospodarska soglasja in dovoljenja) 

5046 Informacijski sistem varstva okolja 11.000.000,00 SIT 

Zakonske podlage: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93, 1/96) 

Program: 
- imisijski monitoring (nova aplikacija) 
- uvoz/izvoz odpadkov po Baselski konvenciji (ažuriranje 

podatkov, bilance) 
- ažuriranje katastra komunalnih čistilnih naprav 
- obračun republiške takre za obremenjevanje okolja za direktne 

zavezance (nadgradnja in vzdrževanje aplikacije) 
- nastavitev, ažuriranje in obdelava podatkov podatkovnih baz 

potrebnih pri poročilu o stanju okolja -PSO 
- plačila-nakup podatkov, podatkovnih baz s področja VO, aplikacij 

in drugih IS storitev v zvezi s podatki VO 

Pravna osnova postavki so naloge in zadolžitve, ki izhajajajo iz: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93) 
- Uredbe (Ur. I. RS, št. 35/96): 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz 

virov onesnaženja 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in 

naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih 

čistilnih naprav 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in 

naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in 

naprav za proizvodnjo usnja in krzna 
- Zakon o upravi (Ur. I. RS, št. 67/94) 
- Baselska konvencija Ur.l. RS MP 15/93 
- Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu Ur.l. RS 39/96 
- Uredba o določitvi režima uvoza in izvoza določenega blaga 

Ur.l. 75/95 
Postavka je predvidena v realnem enakem obsegu kot leta 1997. 
Sredstva se bodo koristila za zakonsko obvezne naloge na 
področju dela informacijskega sistema varstva okolja in se planira 
v skladu z 82. členom Zfkona o varstvu okolja (Ur.l.RS 32/93 in 
1/96). To pomeni za ažuriranje in novelacijo obstoječih ter 
nastavitev novih okoljskih podatkovnih baz za potrebe monitoringa 
stanja okolja (67. člen ZVO) in informacijskega sistema varstva 
okolja (73. člen ZVO). 
Sredstva se bodo tako namensko koristila za: 

S 
t. 

PROGRAM PREDVIDENA 
VREDNOST 

1 imisijski monitoring (nova aplikacija) 2.000.000,00 
2 uvoz/izvoz odpadkov po Baselski konvenciji (ažuriranje 

podatkov, bilance) 
1.500.000,00 

3 ažuriranje katastra komunalnih čistilnih naprav 1.000.000,00 
4 obračun republiške takse za obremenjevanje okolja za direktne 

zavezance (nadgradnja in vzdrževanje aplikacije) 
2.000.000,00 

5 nastavitev, ažuriranje in obdelava podatkov podatkovnih baz 
potrebnih pri poročilu o stanju okolja -PSO 

1.000.000,00 

6 plačila-nakup podatkov, podatkovnih baz s področja VO, 
aplikacij in drugih IS storitev v zvezi s podatki VO 

3.500.000,00 

SKUPNO 11.000.000,00 
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Omenjena sredstva niso predvidena za izobraževanje, 
vzdrževanje, nabavo manjkajoče komunikacijske in računalniške 
opreme (softvare in hardvare) ter projektov na operativnem 
splošnem informacijskem sistemu URSVN (pisarniške aplikacije, 
glavna pisarna-vložišče E-mail, Internet priklopi, evidentiranje 
delovne prisotnosti itd.) 

5048 Študija ranljivosti okolja 2.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 51. in 52. člen Zakona o varstvu okolja 

Program: 
- Navodila za izdelavo študij ranljivosti okolja na republiški in lokalni 

ravni 
- Vpliv rudarjenja v Idriji na okolje in človeka 

Obrazložitev: 
Proračunska sredstva so delno namenjena pripravi navodil za 
izdelavo študij ranljivosti okolja na republiški in lokalni ravni. 
Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju projekta "Vpliv 
rudarjenja v Idriji na okolje in človeka", ki je zasnovan skladnb z 
določili 51. in 52. člena Zakona o varstvu okolja 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 2.000.000,00 SIT 
Zakonska podlaga: 
- 56. člen Zakona o varstvu okolja 
- 1. člen Navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na 

okolje 

Program: 
- Navodila za izdelavo študij za celovito presojo vplivov na okolje 
- Podrobnejša navodila za izdelavo poročil o vplivih na okolje za 

posamezna področja poseganja v okolje 
- Navodila za izdelavo analiz tveganja ekološke nesreče 

Proračunska sredstva so namenjena pripravi navodil za izdelavo 
študij za celovito presojo vplivov na okolje ter za pripravo 
podrobnejših navodil za izdelavo poročil o vplivih na okolje za 
posamezna področja poseganja v okolje, kot npr. za prometno in 
energetsko infrastrukturo, kmetijstvo, industrijo in turizem. 
V letu 1998 bodo pripravljena tudi navodila za izdelavo analiz 
tveganja ekološke nesreče. 

5423 Intervencije ob naravnih nesrečah 6.000.000,00 SIT 

Za konska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o vodah 

Proračunska sredstva so namenjena za najnujnejše sanacije v 
primeru naravnih nesreč 

6060 Upravna in razvojna dokumentacija 12.000.000,00 SIT 

Zakonske podlage: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS 32/93) 
- Zakon o vodah (Ur.list SRS 38/81, 29/86; Ur.list RS 15/91) 
- Zakon o urejanju prostora (Ur.list SRS 18/84) 

Program: 
Na podlagi v letu 1997 začetih nalog "Koncept gospodarjenja z 
vodami" in "Koncept optimalnega čiščenja odpadnih voda", ki 
uvajata integralno, celostno upravljanje in urejanje voda, se bo v 
letu 1998 na teh nalogah nadaljevalo s ciljem priprave načrta 
upravljanja z vodami na območju RS in strokovnih podlag za 

potrebe novega prostorskega plana na nivoju države. 
Za potrebe novega prostorskega plana RS bomo za področje 
voda pridobili ustrezne metodološke in strokovne podlage za 
definiranje pogojev in usmeritev za ohranjanje naravnih značilnosti 
voda ter za zagotavljanje enakih možnosti za rabo vodnih virov 
bodočih generacij. 
Na podlagi teh strateških usmeritev bodo morali biti na področju 
upravljanja z vodami opredeljeni kratkoročni in dolgoročni cilji 
razvoja z aktivnostmi za izvedbo prednostnih nalog tudi po 
posameznih povodjih. 

6070 Študije in raziskave - naravna 
dediščina 3.900.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96). 

Program: 
-študije in raziskave na naravnih vrednotah za spremljanje stanja 
ter izvajanje varstva; 

Študije in raziskave za inventarizacijo in vrednotenje narave, 
spremljanje stanja in ugotavljanje ogroženosti narave, vključno z 
rastlinskimi in živalskimi vrstami ter minerali in fosili, pripravo 
metod varstva ter konkretnih varstvenih ukrepov. Poleg 
neposrednega financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje 
in sponzoriranje. 

6571 Zavarovana območja narave 15.600.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 

(Ur. I. RS 15/92), 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96), 
- Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija (Ur. I. RS 
15/92), 

- Dolgoročni prostorski plan SRS, 1989, 
- Akti o zavarovanju naravne dediščine. 

Program: 
- izdelava strokovnih podlag za nova zavarovana območja 
- priprava študij in ekspertiz za potrebe strokovnih podlag, procesa 

ustanavljanja zavarovanih območij in upravljalskih načrtov, 
- izdelava pravnih aktov, 
- izdelava načrtov upravljanja, 
- popularizacija zavarovanega ali za zavarovanje predvidenega 

območja narave, 
- označevanje in prezentacija zavarovanih območij, 
- upravljalske naloge za zavarovana območja, ki nimajo 

samostojnega upravljalca in podobno 
- izdelava naravovarstvenega predloga prostorskega plana RS . 

Naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem zavarovanih 
območij narave so zlasti izdelava strokovnih podlag ter študij in 
ekspertiz za potrebe strokovnih podlag in upravljalskih načrtov, 
izdelava načrtov upravljanja, popularizacija zavarovanega ali za 
zavarovanje predvidenega območja narave, izdelava študij in 
raziskovalnih nalog za vzpostavitev sistemske podpore 
zavarovanim območjem (sociološke, ekonomske, oblikovalske, 
organizacijske, finančne idr.), priprava gradiv za prostorski paln 
RS, priprava pravnih aktov, označevanje in prezentacija 
zavarovanih območij, upravljalske naloge za zavarovana 
območja, ki nimajo samostojnega upravljalca in podobno. Poleg 
neposrednega financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje 
in sponzoriranje. 
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6666 Azil za zavarovane živalske vrste 4.320.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni In kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/66; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne In naravne dediščine 

(Ur. I. RS 15/92), 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur. I. RS 30/96, MP 7), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96), 
- Konvencija o močvirjih, ki Imajo mednarodni pomen, zlasti kot 

prebivališča močvirskih ptic - Ramsarska konvencija (Ur. I. RS 
15/92), 

- Dolgoročni prostorski plan SRS, 1989, 
- Akti o zavarovanju naravne dediščine. 

Program: 
- redna dejavnost v azilu in renaturacijskih postajah; 

Naloge azila so predvsem sprejem živali, vodenje evidence o 
sprejetih živalih, nuđenje potrebne veterinarske pomoči, 
namestitev v primeren karantenski prostor, premestitev v ustrezen 
prostor, osnovna oskrba,'odločitev o nadaljni usodi živali ter 
uresničitev odločitve, zagotavljanje prevoza živali. 
Živali začasno lahko oskrbujejo in privajajo na življenje v naravi 
posamezniki ali organizacije, ki so za to usposobljeni (t.i. 
renaturacijske postaje). 
Azil za zavarovane živalske vrste deluje od konca I. 1994 v 
zoološkem vrtu Ljubljana z namenom začasne oskrbe oz. 
zdravljenje bolnih ali ranjenih živali, zapuščenih mladičev, ki sami 
še niso sposobni preživeti v naravi ter živali, ki so bile odvzete 
imetniku, zaradi protipravnega zadrževanja v ujetništvu, 
nedovoljene trgovine, izvoza, uvoza ali zaradi zadrževanja v 
ujetništvu v neustreznih bivalnih razmerah. 

6831 Standardi komunalne oskrbe 10.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 26., 73. in 102. člen Zakona o varstvu okolja 

Program: 
Izdelava standardov za javne službe na področju skupne 
komunalne porabe za zagotavljanje minimalnega standarda 
komunalne oskrbe v občinah in sicer za naslednje 4 od 9 
dejavnosti skupne komunalne porabe: 
• javno snago in čiščenje javnih površin, 
• urejanje in vzdrževanje zelenih površin, 
• urejanje In vzdrževanje ulic, trgov, dostavnih posti in površin za 

pešce in 
• odvajanje padavinskih voda. 

Izdelava standardov za javne službe na področju skupne 
komunalne porabe predstavlja nadaljevanje aktivnosti za 
zagotavljanje minimalnega standarda komunalne oskrbe v občinah 
v skladu s 26., 73. in 102. členom zakona o varstvu okolja. V tem 
okviru Je potrebno določiti oskrbovalne, tehnične, vzdrževalne In 
organizacijske standarde, predvsem za obvezne lokalne javne 
službe varstva okolja. V letu 1998 se bo nadaljevalo z Izdelavo 
standardov za javne službe na področju javne snage in čiščenja 
Javnih površin In pričelo z Izdelavo standardov komunalne oskrbe 
še za nadaljnjih 3 od preostalih 8 dejavnosti skupne komunalne 
porabe. 

6832 Notran|ski park (Life program) 1.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92) 

Sredstva so namenjena za vsebinsko nadaljevanje in razdelavo 
podprojektov za ustanovitev Notranjsko - snežniškega parka. 

7834 Študije In raziskave - varstvo okolja 80.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja , 30. člen in 45. člen 
- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki 

Program: 
- Termična obdelava odpadkov v RS 
- Regionalni koncepti ravnanja z odpadki 

1. V Strateških usmeritvah Repubike Slovenije za ravnanja z 
odpadki je predvideno, da bosta v Sloveniji do leta 2001 delovali 
dve napravi za termično obdelavo odpadkov iz naselji. S 
financiranjem študije izvedljivosti za projekt termične obdelave 
odpadkov iz naskij želimo pridobiti podatke o: 
- o možnih lokaciji za postavitev termične naprave 
- tehničnih rešitvah 
- ekonomskih ocenah 
- primerljivost termične obdelave odpadkov z drugimi rešitvami 

na področju ravnanja z odpadki. 
2. Problematika na področju odpadkov naj bi se reševala 
regionalno. Za uresničevanja regionalnih konceptov ravnanja z 
odpadki bomo podprli izdelavo programov za ravnanje z odpadki, 
pripravo predinvesticijskih programov, prostorskih planov. 

7835 Strokovne podlage za lokalne javne 
službe varstva okolja 15.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 26., 73. in 102. člen Zakona o varstvu okolja 
- 20. člen Zakona o financiranju občin. 

Program: 
• oblikovanje in spremljanje cen komunalnih proizvodov in storitev, 
• spremljanje uresničevanja predpisa o metodologiji za oblikovanje 

cen komunalnih proizvodov in storitev ter nuđenje strokovne 
pomoči občinam na tem področju, 

• spremljanje uresničevanja kolektivne pogodbe za gospodarske 
javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega 
gospodarstva, 

• strokovne podlage za Izdelavo registra gospodarskih javnih 
služb na področju komunalnih dejavnosti, 

• strokovne podloge za izdelavo registra predpisov s področja 
gospodarskih Javnih služb varstva okolja, 

• merila za sofinanciranje nujnih investicij na področju lokalnih 
javnih služb varstva okolja v okviru zagotovljene porabe občin, 
poročilo o organizacijskem In lastninskem preoblikovanju 
komunalnih podjetij oz. Izvajalcev gospodarskih javnih služb na 
področju komunalnih dejavnosti in načinu zagotavljanja 
komunalnih dejavnosti v občinah. 

Zakonska podlaga je zajeta v 26., 73. In 102. členu zakona o 
varstvu okolja, ki narekuje izdelavo podzakonskih aktov ministra 
pristojnega za varstvo okolja. Gre za proračunsko postavko, s 
katero naj bi se uredilo oblikovanje In spremljanje cen komunalnih 
proizvodov in storitev ter Izvajanje predpisa o metodologiji za 
oblikovanje teh cen, spremljalo uresničevanje kolektivne pogodbe 
za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti 
in vodnega gospodarstva (slednje v obliki sofinanciranja), 
zagotovilo pripravo strokovnih podlag za Izdelavo registra 
Izvajalcev javnih služb In registra predpisov s področja 
gospodarskih javnih služb varstva okolja ter izdelavo meril za 
sofinanciranje nujnih Investicij na področju lokalnih javnih služb 
varstva okolja, ki jih narekuje tudi 20. člen Zakona o financiranju 
občin. 
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7836 Informacijski sistem - kratkoročni 
koncept ravnanja z odpadki 5.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, 73 člen 
• Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki 

Program: 
- Zasnova Informacijskega sistema na področju odpadkov 

Vzpostavitev in vzdrževnje Informacijskega sistema za odpadke 
ter objekte in naprave za obdelavo In končno oskrbo odpadkov 
Je ključnega pomena za nadzor nad snovnimi tokovi odpadkov 
ter zbiralci in odstrasnjevalcl odpadkov. V prvi fazi je potrebno 
pripraviti zasnovo informacijskega sistema za odpadke, ki bo 
prlmrljiv z informacijskim sistemom varstva okolja, že samo 
zasnova mora vključil že obstoječi bazi podatkov o nevarnih 
odpadkih ter mednarodnem prometu z odpadki, poiskati rešitev 
za poenotenje z statističnimi podatki o odpadkih. Obenem pa 
mora upoštevati tudi rešitve, ki so predpisane z evropsko 
zakonodajo in EPR priporočili. 

7837 Razvojni programi, plani, koncepti - 
kratkoročni koncept ravnanja z odpadki 40.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja, 30. in 45. člen 
- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki 

Program: 
- Panožni koncept ravnanja s steklom 
- Panožni koncept ravnanja s papirjem 
- Panožni koncept ravnanja z avtomobili 
- Panožni koncept ravnanja s plastiko 

V Strateških usmeritvah za ravnanje z odpadki je predvideno, da 
gospodarski subjekti izdelajo panožne koncepte ravnanja z 
odpadki. V the konceptih naj bi proizvajalci, uvozniki in distributerji 
predvideli organizacijo zbirno - predelovalnih centrov za 
demontažo In druge vrste priprave izrabljenih ali tehnološko 
zastarelih izdelkov za snovno in energijsko izrabo ter za nižanje 
njihovega nevarnostnega potenciala ali izkoristijo storitve 
specializiranih dejavnosti. Del panožnih konceptov je tudi 
ovrednotenje ter Izvedljivosti ločenega zbiianja, uporabe in 
predelave naslednjih vrst odpadkov: 
- steklo 
- papir 
- avtomobili 
- plastika. 

7839 Odlagališča 30.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja 
- Strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki 

Obstoječa komunalna odlagališča so pretežno urejena tako, da 
pomenijo visok nevarnostni potencial za okolje. Z vidika 
poseljenosti in nekdanje upravne organiziranosti so odlagališča 
razpršena po vsem slovenskem prostoru In realno skoraj vsa 
pomenijo stara bremena, potrebna bolj ali manj zahtevnih In temu 
ustrezno finančno podprtih sanacijskih ukrepov. 
Odlagališča so večinoma na geološko In hidrološko neprimernih 
območjih in niso urejena v skladu s standardi EU, ki sicer okvirno 
odražajo stanje tehnike, so pa z vidika Izključltvenlh meril za 
lokacije zelo zahtevni. 
V prvi fazi bo potrebno identificirati tista odlagališča, ki pomenijo 
največje tveganje za okolje In pripravaltl sanacijski program. 
Identifikacija bo pokazala kritične točke z vidika varovanja okolja 

pred vplivi odloženih nevarnih odpadkov In njuno posredovanje v 
takih primerih. Zato bo del sredstev te postavke tako namenjen 
stroškom odstranitve odpadkov. 

2136 Komunalna infrastruktura javne 
aiuibe In varatva okolja 475.650.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- 82. člen Zakona o varstvu okolja 

Program: 
Sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih 
javnih služb na naslednjih področjih: 
• ravnanje z odpadki, 
• oskrba s pitno vodo. 
• odvajanje In čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. 

V letu 1998 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 za 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, s posebnim poudarkom na varovanju in 
zaščiti vodnih virov. 

5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV 30 500.000,00 SIT 

5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski 
vrh 402.000.000,00 SIT 

6378 Ekološka sanacija rudnika Žirovski 
vrh 120.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Skladno z določbami 5. člena Zakona o trajnem prenehanju 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v 
RUŽV, v nadaljnjem besedilu Zakon, z Operativnim planom 
aktivnosti za izvedbo programa v letu 1998, v nadaljnjem besedilu 
Operativni plan, RUŽV načrtuje obseg izvajanja trajnega 
prenehanja izkoriščanja . ranove rude v letu ter 1998 ter ocenjuje 
potrebna sredstva za financiranje izvedbe načrtovanih del. 

Operativni plan Je Izdelan na podlagi 10. člena zakona in temelji 
na: 
- programu Izvedbe trajnega prenehanja Izkoriščanja uranove 

rude in preprečevanja posledic rudarjenja v RUŽV, v nadaljnjem 
besedilu Program. 

- obsegu opravljenih del in aktivnosti trajnega prenehanja 
Izkoriščanja uranove rude v preteklem obdobju, vključno z deli 
in aktivnostmi, ki jih načrtuje Rebalans operativnega plana 
aktivnosti za izvedbo programa v letu 1997, 

• vrstnem redu izvajanja del in aktivnosti, ki ga pogojujejo 
gospodarno, varno in okolju primerno Izvajanje del ter predpisani 
upravni postopki. 

Operativni plan načrtuje dela in aktivnosti, katerih Izvedba bo 
zagotovila predpisane in potrebne osnove za intenzivno Izvajanje 
Programa v prihodnjem obdobju ter omogočila dokončanje 
Izvedbe trajnega prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata 
v ietu 1999. 
Ker določila zakona nalagajo RUŽV tudi prerazporeditev delavcev 
po končani Izvedbi trajnega prenehanja izkoriščanja, načrtuje 
Operativni plan tudi aktivnosti na področju prestrukturiranja. 
Za financiranje Izvajanja načrtovanih del In aktivnosti Operativnega 
plana v letu 1998 bi bilo potrebno z republiškim proačunom 
zagotoviti sredstva v višini 726,5 mio tolarjev, s tem da nja bi bila 
lastna realizacija prihodkov RUŽV 30 mlo tolarjev. 

10. januar 1998 205 poročevalec, št. 3/1 



Osnovni cilji Operativnega plana so: 
- zaključiti izdelovanje predpisane in potrebne lokacijske, tehnične 

in projektne dokumentacije ter pridobiti vsa predpisana in 
potrebna dovoljenja za izvajanje Programa 

- izvajati dela in aktivnsoti pri trajnem prenehanju proizvodnje 
uranovega koncentrata vključno s pripravljanjem demontiranih 
konstrukcij, instalacij in materiala za trajno odlaganje v obsegu, 
ki bo zagotovil intenzcino izvajanje trajnega odlaganja v letu 
1999. 

- vzdrževati zadovoljivo stanej ter razpolžljivsot objektov, 
mehanizacije in opreme potrebnih pri izvajnaju Programa, 

- redno izvajati program nadzora nad vplivom rudnika na okolje, 
- pripraviti pogoje za podjetniško razvojna jedra načrtovanih 

nadomestnih dejavnosti, ustanoviti podjetniško razvojno jedro 
ekološke dejavnosti ter zagotoviti prezaposlitev najmanj 15 
delavcev v dejavnosti programa Tehničnega zavoda na področju 
rudnika. 

Za relizacijo načrtovanih del in aktivnsoti pa bo možno v okviru 
proračunskih sredstev zagotoviti le 600 mio tolarjev, kar je le 
82% potrebnih srestev. Predvidena sredstva naj bi se koristila v 
višini 441,1 mio tolarjev za zapiralna dela, 128,4 mio tolarjev za 
ekološko sanacijo in 30,5 mio tolarjev za prezaposlitev delavcev 
RUŽV. 

6667 Dolžanova soteska 2.700.000.00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92) 

Program: 
- oprema poti po naravnem spomeniku 
- oprema informacijskega centra 

Sofinanciranje ureditve dostopa, prezentacije geološke dediščine, 
opreme informacijskega in izobraževalnega centra ter ureditve 
učne poti z namenom popularizacije varstva narave pri čemer 
aktivno sodeluje lokalna skupnost. 

6371 Nadomestila za izvajanje režimov 
varstva narave 5.400.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96), 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. I. RS, št. 57/ 

93), 
- Akti o zavarovanju naravne dediščine; 

Program: 
- nadomestila za zmanjšanje gospodarskih učinkov lastnikov 

zemljišč zaradi uveljavljanja režimov varstva narave, 
- spodbude za sonaravno rabo; 

Nadomestila se izplačujejo lastnikom zemljišč v zavarovanih 
območjih oz. habitatih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst za 
nadomestilo izpada dohodka zaradi uveljavljanja naravovarstve- 
nih režimov ter za spodbudo za sonaravno rabo. 

6575 Odškodnine in varstvo živalskih vrst 5.400.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. I. RS, št. 57/ 

93), 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92) 

Program: 
- odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske 

vrste, preventivni ukrepi za preprečevanje škode, študije in 
ukrepi za varstvo živalskih vrst; 

Plačilo odškodnin za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske 
vrste, preventivni ukrepi za preprečevanje škode, ukrepi za 
varstvo vrst, študije o stanju živalskih vrst ter njihovem 
življenjskem prostoru, priprava metod za izvajanje varstva vrst, 
priprava strategij varstva živalskih vrst. Gre za financiranje in 
sofinanciranje navedenih nalog. 

7845 Manjše investicije 3.300.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. I. RS 

št. 71/94) 

Sredstva so namenjena za nakup manjših osnovnih sredstev oz. 
za nepredvideno zamenjavo poškodovanega starega z novim 
osnovnim sredstvom. 

2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih 
območjih narave 11.340.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št. 1/81, 42/86; 

Ur. I. RS, št.8/90, 26/92). 

Program: 
- odkup zemljišč na zavarovanih območjih zaradi zagotavljanja 

varstva in uveljavljanja zakonske pravice prednostnega odkupa; 

Odkup zemljišč na zavarovanih območjih zaradi zagotavljanja 
varstva, uveljavljanja zakonske pravice prednostnega odkupa 
ali varstvenega režima, ki močno omejuje lastninske pravice. 
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2192 Investicijsko vzdrževanje vodno- 
gospodarskih objektov in naprav 700.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 

Zap. INVESTICIJSKA NAMERA 1998 SKUPAJ: 

MURA 
001 Visokovodni nasip Mure-odsek Kot Hotiza 70 000 000 
oo? Sanar.ija akumulacije Rlajniško jezero 77 000 000 
0(11 Sanacija visokovodnega nasipa pri Dokleževjn 14 000 000 fii.non.ooo 

HR AVA 
004 Vnhredščira IS 000 000 
OOS Mež* v črni 10 000 000 
006 Rnriakov iez-Tonla 1 S 000 000 
007 Nadaljevanje urejanja Dravinje 70 000 000 
008 Zadrževalnik Medvedri IS 000 000 9* nnn ono 

SAVIN.TA-SOTI.A 
000 Sanar.ija Nazarskega jezil na Savinji (Graščinski jez-* 69 100 000 
010 Savinja v I učah pripravilo žiintarjevega jezu 17 700 000 82.nno.nno 

nOI.RN.ISKA 
01 1 Sanar.ija zidu oh Savi v čatežii 4S 000 000 
01? Krka-sanarija jezu Otočer 18 000 000 
on HF Vrhovo-Martinov grahen 1 S 000 000 
014 HF Vrhovo-Pla/ Kovačič 10 000 000 88.000.000 

1 IIIRI.IANirA-SAVA 
01S Reka poH Krvavcem 6 000 000 
016 Kamniška Ristrira pri A P 7 S 000 000 
017 Trboveljščir.a pri Sušniku 77 000 000 
018 Roben na izlivu ?■S 000 000 
019 Kotredešč.ir.a s pritoki nad /nojilami ?? m ono 
070 Trhoveljščir.a s pritoki 1 000 000 
071 Roben s nritoki fRirtič^ 77 7S0 000 ii7.7sn.non 

nORFN.ISKA 
09? Pritok leseniee-nonr /anl nrepr -pritok i/nod črnepa 7 000 000 
071 Skodovnjak—san eroz žarišča popr ohjektov ?■S 000 000 
074 Tr/ Ristrir.a-popr velike zaplavne pregrade v 7 000 000 
07 S Sanar.iia iezn Pnštal na Polianski Sori 40 000 000 79.000.000 

SO? A 
096 I Ireditev potoka Razaršček 16 000 000 
077 Vinava-Miren 10 000 000 
078 Hudournik v Kanalu 8 000 000 
079 T Trejanje poplav razmer na ohm Ajdovščine s pritoki 8 000 000 
010 Vinava v Vinavi S 000 000 
011 ^rrknr^Hnknnčanjr! sanar.ip f>.rknir.e 7 000 000 
017 Štefirifn/a prana 10 000 000 
011 le/enk-Pnlinhin 10 000 000 74 nnn nnn 

PRIMORSKA 
014 I Ired nntnka Klivnik dolvodno od talnega iznusta 4 800 000 
01S Inv vzdrž ured dela na reki Reki ?? 700 non 
016 Hrastovski potok pri Slački hahi-ztaledje izvira 4 800 000 
m7 A snn ono 36.800.000 

018 TFHNIČNA nOKIIMFNTAri.IA-inv programi 46 4i0 000 4fi.4f>0.000 
SKUPAJ: 700.000.00 700.000.000 
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V že Izdelanem planu za leto 1997 In 1998 so bili podani objekti, ki 
jih je na posameznih vodnih območjih nujno sanirati. Objekti so bili 
vodeni v postavkah 5427 Gradnja vodnogospodarskih objektov 
In naprav, 2192 Investicijsko vzdrževanje vodnogospodarskih 
objektov In naprav, 2193 Odprava posledic poplav, 4425 HE Vrhovo 
In 1845 Vzdrževalno ureditvena dela na obalnem morju. 
V proračunu za leto 1997 so bila razpoložljiva le minimalna 
sredstva In so se Izvajala v letošnjem letu le interventna 
vzdrževalna dela na vodotokih. Stanje na vodnem režimu v 
Sloveniji je iz dneva v dan kritlčnejše in je podano v Poročilo o 
stanju režima odtoka površinskih voda v RS, ki smo ga posredovlai 
ministru dr. Pavletu Gantarju. 
Iz že predloženih programov tako za leto 1997 kot tudi za leto 
1998 je razvidno, da bi bilo potrebno za občutno izboljšanje 
kritičnega stanja zagotoviti bistveno več sredstev, kot jih je bilo 
do sedaj. V kolikor bo v proračunu zagotovljena le predvidena 
vsota, smatramo navedene objekte kot prioritetne. 
Ne navajamo postavke 7844 Avtocestni program ker smatramo, 
da je naša prioriteta ohranjanje in izboljšanje vodnega režima in 
poplavne varnosti, za objekte, ki pa se izpostavljajo kot potrebni 
za ureditev širšega območja, v katerega posega gradnja avtocest, 
pa bo potrebno zagotoviti druga sredstva. 

II. PREDMET IN NAZIV INVESTICIJSKE NAMERE S 
KRATKIM OPISOM: 

Vodno območje MURA 
Lokacija: Visokovodni nasip Mure, odsek Kot-Hotiza 
Kratek opis: Z visokovodnimi nasipi zgrajenimi pred več kot 30 
leti seje največje ravninsko območje na Slovenskem, ki se razteza 
na obeh bregovih reke Mure z vsemi tam ležečimi nasleji in 
komunikacijami, zaščitilo pred stalnim poplavljanjem. Ti nasipi pa 
so danes dotrajani in potrebni temeljite obnove, sicer se bomo s 
temi pojavi tam ponovno srečevali. Problematika je bila dovolj 
natančna že predstavljena tudi širši javnosti ob začatku teh 
obnovitvenih del na odseku med naseljema Petišovci in Kot. 
Obnovitvena dela pa so se v letu 1997 že pričela tudi na 
obravnavanem odseku Kot-Hotiza, ki je le gorvodno nadaljevanje 
že omenjenega, vendar pa so bile nato z odločbo inšpekcijskih 
organov Republike Hrvaške prekinjene vse do 11.11.1997, ko Je 
izbrani izvajalec VGP Mura dobil dovoljenje za nadaljevanje del 
od Policijske uprave Medžimurske. že zato, da ne bi potekla 
veljavnost izdanih soglasij in same potrebe, saj bi bilo ob 
morebitnem porušenju nasipa-poplavljeno območje s približno 20 
000 prebivalci, bi bilo začeta dela potrebno čimprej končati. 
Vrednost investicije: 20.000.000,00 SIT 

Lokacija: Sanacija akumulacije Blaguško jezero 
Kratek opis: Zaradi opaženega precejanja vode skozi pregradni 
nasip akumulacije Blaguško jezero pri Sv. Juriju (Vidmu) ob 
Ščavnlci grozi nevarnost, da bo prišlo do porušitve tega nasipa. 
Stanje bi bilo torej nujno treba sanirati, kar potrjuje tudi Izdana 
odločba pristojne Inšpekcijske službe, sicer bo akumulacijo 
potrebno izprazniti. Nujno pa je potrebno sanirati tudi preliv za 
visoke vode, zgrajen ob desnem boku pregrade, na katerem so 
prav tako opazne velike poškodbe. V prihodnjem letu naj bi se, z 
ozirom na razpoložljiva sredstva, opravilo najnujnejša dela In 
sanacijo nato končalo v naslednjem letu. 
Vrednost Investicije: 27.000.000,00 SIT 

Lokacija: Sanacija vlaokovodnega nasipa v Dokležovju 
Kratek opis: Obstoječi visokovodni nasip ob Muri pri Dokležovju 
je danes v še slabšem stanju kakor nasip Kot-Hotiza. Na nasipu 
je bilo mestoma že ob povišanih vodostajih Mure opaziti precejanje 
vode, zato ta ob najvišjih vodostajih v takšnem stanju zanesljivo 
ne bi vzdržal, poplavam pa bi bila izpostaljena vsa tam ležeča 
naselja. Ob tom pa je potrebno dodati še to, da se bo v tem 
prostoru že čez nakaj let pojavila tudi predvidena AC, ki bi bila ob 

morebitnem preboju In rušenju tega nasipa prav tako neposredno 
ogrožena in poplavljena. S predlaganimi sredstvi bi se sanacijska 
dela pričela, v naslednjem letu pa Jih bo potrebno nato nadaljevati. 
Vrednost investicija: 14.000.000,00 SIT 

Vodno območje DRAVA 
Lokacija: Vuhredščlca 
Kratek opis: Visoke vode so pred leti porušile visoki jez pri naselju 
Orlica približno 400m pod sotočjem Vuhredščlce z Antonskim 
potokom, zaradi česar je na tem odseku prišlo do velikih poškodb 
na koritu. Predvidena sanacija zajema ponovno vzpostavi 
nekdanjih odtočnih razmere z izgradnjo novega jezu približno 
100 m nizvodno od porušenega jezu. 
Vrednost investicije: 15.000.000,00 SIT 

Lokacija: Meža v črni 
Kratek opis: Hidravlična presoja visokih voda Meže in njenega 
pritoka Javorski potok skozi črno je pokazala, da je varnost pred 
poplavljanjem nizka, ponekod celo kritična. Glede na težavnost in 
zahtevnost sanacije in rekonstrukcijo obstoječih objektov (zidov) 
ter obsega del, je potreben dolgoročni pristop k sanaciji. V I. tazi je 
predvidena sanacija najnujnešega dela zidov in zagotovitev 
povečane prevodnosti na najbolj ogroženem delu korita. 
Vrednost investicije: 10.000.000,00 SIT 

Lokacija: Burjakov jez Topla 
Kratek opis: Na hudourniku Tople, oddaljen približno 500 m od 
njenega izliva v Mežo nahaja star popolnoma dotrajan okoli I. 
1936 zgrajen jez z opuščenim odvzemom vode, z njegovo 
morebitno porušitvijo pa bi se sprostile zelo velike količine 
materiala, ki bi v tem primeru zagotovo neposredno vplival in 
močno poslabšal tudi režim odtoka visokih voda Meže skozi 
črno. Predlagano sanacijo se bo izvedlo tako, da se bo pod 
obstoječim jezom zgradilo hudourniško pregrado zasnovano tako, 
da se odtočnih razmer Tople na tem odseku ne bo spremenilo. 
Vrednost investicije: 15.000.000,00 SIT 

Lokacija: Urejanje Dravlnje 
Kratek opis: Tudi predlagano urejanje Dravinje je sestavni del 
programa s katerim naj bi v tej doloni postopoma izboljšali sedanje 
razmere, ko visoke vode tega vodotoka najmanj nekajkrat letno 
poplavljajo dolino. S predlaganimi posegi naj bi se urejalo odsek 
Stogovci-Slape, do katerega sega 1. etapa v okviru kater se bo 
izvedlo predvsem stabilizacijo korita, ki je mestoma močno 
poškodovano in neposredno ogroža okoliška zemljišča. 
Vrednost investicije: 20.000.000,00 SIT 

Lokacija: Zadrževalnik Medvede! (nadaljevanje že začetih 
del) 
Kratek opis: Zaradi melioracij, s katerimi seje pred leti usposobilo 
za kmetijsko rabo zelo obsežna zemljišča v povodju Polskave je 
bilo še pred tem potrebno urediti odtočne razmere same Polskave 
In njenih pritokov, ki so prej te površine stalno poplavljali in je bil to 
tudi poglavitni vzrok za njihovo zamočvirjenost. V ta sistem urejanja 
visokih voda Polskave pa je bil kot eden od ključnih objektov 
uvrščen tudi zadrževalnik Medvedci, ki pa je vse do danes ostal 
nedokončan. S predlaganimi sredstvi bi lahko v naslednjem letu 
nadaljevali z deli za njegovo dograditev In jih nato v naslednjih 2- 
3 letih ob zagotovitvi približno tolikšnih zneskov tudi dokončali. 
Vrednost investicije: 35.000.000,00 SIT 

Vodno območje SAVINJA-SOTLA 
Lokacija: Nazarskl jez na Savinji 
Kratek opis: V ujmi 90 je bil tristopenjskl jez porušen. Predvidena 
je njegova obnova, ki je nujna za vzdrževanje vodenga režima In 
stabilnosti na odseku Savinje skozi Varpolje do Grošovelj. Porušitev 
jezu povzroča pospešeno odnašanje prodnih nanosov ter na 
nekaterih mestih erozijo bregov. Odnašajoči prod Savinja sedaj 
odlaga na sotočju z Dreto ter s tem ogroža poplavno varnost 
Nazarij In nlzvodnega odseka. 
Vrednost Investicije: 69.300.000,00 SIT 
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Lokacija: Savinja v Lučah - popravilo Žuntarjevega jezu 
Kratek opis: Žuntarjev jez se nahaja ca 4 km pod Lučami na 
začetku naselja Struge. Jez je dotrajan in v srednjem delu že 
delno porušen. Nujno je njegovo popravilo - obnova v obliki 
kaštnega jezu (krajinska zahteva) za ustalitev nivelete struge in 
podporo narušenih bregov (neurje 90) na vzvodnem odseku. 
Vrednost investicije: 12.700.000,00 SIT 

Vodno območje DOLENJSKA 
Lokacija: Sanacije visokovodnega obrambnega zidu ob Savi 
v Čatežu 
Kratek opis: Zaradi zaščite naselja Čatež in območje Čatežke 
toplice je bil že pred več kot 30 leti zgrajen na samem začetku, na 
območju naselja, zaradi omenjenega prostora obrambni zid, v 
nadaljevanju pa visokovodni nasip. Predvidena je temeljita obnova 
teh objektov, ki so v slabem stanju in ne zagotavljajo več poplavne 
varnosti. 
Vrednost investicije: 45.000 000,00 SIT 

Lokacija: Krka - sanacija jezu Otočec 
Kratek opis: Predvidena je obnova jezu nad gradom Otočec, 
občina Novo mesto, ureditev vtoka v nekdanjo mlinščico ter 
ureditev brežin v območju jezu. Jez se bo založil z lomljencem v 
betonu tako, da beton ne bo viden, na gorvodni strani pa se bo 
izvedla armiranobetonska membrana. 
Vrednost investicije: 18.000.000,00 SIT 

Lokacija: HE Vrhovo - Martinov graben 
Kratek opis: Martinov graben, desni pritok Krepovke. 
Predvidena je ureditev Martinovega grabna v zaprtem profilu od 
zadrževalnikov proda do izliva v zaprti profil Krepovke skozi 
urbani prostor Vrhovega. Gre pa za nadaljevanje in dokončanje 
urejanja odtočnih razmer za zagotovitev zadovoljive poplavne 
varnosti na območju naselja Vrhovo. 
Vrednost investicije: 15.000.000,00 SIT 

Lokacija: HE Vrhovo - Plaz Kovačič (sofinanciranje, urejanje 
zalednih vod) 
Kratek opis: Nadaljevanje del in stabilizacija plazu nad domačijo 
Kovačič v smuslu preprečevanje erozije in splazitev pobočja v 
dolino Sopote, kar bi povzročilo zajezitev doline Sopote. S tem pa 
bi bila neposredno ogrožena tudi celotna dolina Sopote od tega 
območja navzdlol vključno z naseljem Radeče. 
Vrednost investicije: 10.000.000,00 SIT 

Vodno območje LJUBLJANICA - SAVA 
Lokacija: Reka pod Krvavcem 
Kratek opis: Hudournik Reka pod Krvavcem je v neurjih od leta 
90 do letos povzročil precej škode v svojem povirju in v strugi v 
srednjem teku. Hudourne vode v Lukenjskem in Brezovškem 
grabnu so spodjedle bregove, poglobile niveleto in povzročile 
številne usade ter s temi plavinami napolnile strugo hudournika v 
srednjem in spodnjem toku. V zadnjih letih v sklopu sanacije škod 
po neurjih in rednih vzdrževalnih delih so bili že obnovljeni nekateri 
objekti in stabilizacija nivelete na krajših odsekih v zgornjem toku. 
Zaradi potrebne zaščite zajetja pitne vode pod Krvavcem je 
predvidena sanacija poškodovanega obrežnega in vzdolžnega 
zavarovanja nad ogroženim zajetjem. 
Vrednost investicije: 6.000.000,00 SIT 

Lokacija: Kamniška Bistrica pri AP 
Kratek opis: Visoke vode v obdobju 1990-94 so močno 
poškodovale strugo in most v Kamniku v območju avtobusne 
postaje. Nujno je izvesti stabilizacijo dna in utrditev brežin na 
območju od mostu do sotočja z Nevljico. Predvidena je sanacija 
porušenih in poškodovanih pragov in podbetoniranje poškodo- 
vanih obrežnih zidov. 
Vrednost investicije: 25.000.000,00 SIT 

Lokacija: Trboveljščica pri Sušniku 
Kratek opis: Odsek Trboveljščice med Sušnikom in STT je bil 
med neurjem junija 1994 močno poškodovan. Ogroženi so 
stanovanjski objekti pri Sušniku, bencinska črpalka in 
transformatorska postaja. Predvidena je stabilizacija nivelete s 
sanacijo obrežnih zidov in povečanje pretočne sposobnosti na 
kritičnih mestih. 
Vrednost investicije: 22.000.000,00 SIT 

Lokacija: Boben na izlivu 
Kratek opis: Visoke vode 1994 so praktično uničile izlivni odsek 
Bobna. Obrežni zidovi so spodkopani in delno porušeni. Predvidena 
je sanacija zidov, stabilizacija nivelete s sistemom pragov in 
zavarovanje brežine. 
Vrednost investicije: 25.000.000,00 SIT 

Lokacija: Kotredeščica s pritoki nad Znojilami 
Kratek opis: Pretekla neurja v Zasavju so povzročila veliko škodo 
na hudourniškem povodju Kotredeščice. Predvidena je sanacija 
Kotredeščice nad Znojilami s stabilizacijo nivelete s pragovi in 
zaščito najbolj ogroženih brežin ter lokalne ceste. Predvideno je 
tudi popravilo obrežnih zavarovanj v spodnjem delu hudournika 
Prešnik. 
Vrednost investicije: 22.500.000,00 SIT 

Lokacija: Trboveljščica s pritoki 
Kratek opis: Hudournik Bobnarica ima močno spodkopane in 
dotrajane obrežne zidove skoraj na celotni dolžini v srednjem 
toku in so s tem ogrožene hiše ob Majcnovi hiši. Del zidov je bil 
saniran v letu 1994. Predvideno je dokončanje del 
Vrednost investicije: 15.000.000,00 SIT. 

Lokacija: Boben s pritoki (Birtič) 
Kratek opis: Hudournik Boben nad staro občino v Hrastniku - 
nadaljevanje že začetih sanacijskih del in sicer dotrajanih 
zavarovanj iz kašt in betonskega zidu vzvodno. Ureditev je nujna, 
ker se na tem območju vsako leto pojavljajo obsežne poplave. 
Vrednost investicije: 22.250.000,00 SIT. 

Vodno območje GORENJSKA 
Lokacija: Pritok Jesenice izpod črnega vrha 
Kratek opis: Objekt se nahaja pod sotočjem Jesenice s pritokom 
izpod črnega vrha. Gre za več kot 60 let staro zaplavno pregrado 
v leseni izvedbi, s stopnjo 6m, ki je že močno dotrajana, pomanjkljivo 
zavarovano je tudi podslapje.Obnova je potrebna zaradi 
vzdrževanja stabilnosti struge gorvodno in nevarnosti porušitve. 
Vrednost investicije: 7.000.000,0 SIT 

Lokacija: Škodovnjak-pritok Jezernice na Jezerskem 
Krtek opis: Škodovnjak (Grdi graben) je manjši a izredno 
erodibilen pritok Jezernire iznod Golega vrha v Ravenski Kočni. 
Nastaja iz globokega udora, ki je preraslo v erozijsko žarišče v 
dolomitih in peščenjakih. Po močnem izbruhu leta 1938 je bil 
urejevan a so objekti danes večinoma zasuti, odnešeni ali močno 
poškodovani. Ureditev ne funkcionira več in so erozijski procesi 
prešli v napredujočo fazo, zaradi plavin so ogrožene urbane in 
kmetijske površine. 
Vrednost investicije: 25.000.000,00 SIT. 

Lokacija: Tržidka Bistrica v Zg. Dolini 
Kratek opis: Objekt se nahaja nad Dolžanovo sotesko v nizu 
več zaplavno ustalitvenih pregrad. Gre za betonsko ločno 
zaplavno pregrado s stopnja 5m, na katere trupu se je pojavilo 
več razpok in poškodb, delno je tudi spodkopana. Obnova je 
potrebna zaradi nevarnosti nenadne porušitve, kar bi imelo hude 
posledice v dolvodni in gorvodni smeri. 
Vrednost investicije: 7.000.000,00 SIT. 
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Lokacija: Sanacija Puštalskega jezu na Poljanski Sori 
Kratek opis: Jez Puštal se nahaja cca 500m gorvodno od sotočja 
obeh Sor. Visoke vode leta 1996 so močno poškodovale oz. delno 
porušile spodnjo stopnjo lesenega dvostopenjskega kaštnega 
jezu. Zaradi dotrajanosti celotne konstrukcije, ki v kroni meri 130m, 
so večja vzdrževalna dela nujna zaradi vzdrževanja stabilnosti 
struge in nevarnosti, da bi ob porušitvi prišlo do zaprojevanja 
sotočja obeh Sor, poplav in velike materialne škode na 
urbaniziranem območju obeh Sor. Sanacijo bo z 50% sofinancirala 
Občina Škofja Loka. 
Vrednost investicije: 40.000.000,00 SIT. 

Vodno območje SOČA 
Lokacija: Ureditev potoka Bazaršček 
Kratek opis: Potok Bazaršček je eden manjših pritokov Vipave v 
katero se izliva pod naseljem Volčja draga, njegova dolina pa se 
razteza med tem naseljem in Šempetrom. Zaradi vseh posegov v 
ta prostor (pozidave, AC meja z Italijo - Selo, cesta Šempeter - 
Oomberk - Selo, železnica Gorica - Sežana) se je zagotovo 
precej spremenil tudi režim odtoka visokih voda tega potoka, ki 
danes bolj ali manj redno poplavlja vrsto hiš raztresenih po njegovi 
dolini med naseljem Bazara na njenem začetku in Volčjo drago na 
zaključku. Potok je bil, tudi v povezavi z gradnjo tega odseka AC 
deloma že urejevan stanje na preostalih odsekih pa se je s tem 
še poslabšalo, zato bi bilo s sanacijskimi posegi na ogroženih 
območjih nujno potrebno nadaljevati. 
Vrednost investicije: 16.000.000,00 SIT 

Lokacija: Vipava v Mirnu 
Kratek opis: Na območju naselja Miren Vipava so poplavljene 
stanovanjske hiše že pri pretoku Q 50 letne vode povratne dobe. 
Izdelan je bil idejni projekt ureditve reke Vipave, ki predvideva 
delno korekcijo in poglobitev struge. Nad cestnim mostom Miren- 
Kras so predvideni visokovodni nasipi, pod mostom desnoobrežno 
zavarovanje sanacija zajed, na levi brežini pa oblikovanje dvojnega 
profila. Zgradila se bo vodomerna postaja v okviru Phare 
programa. 
Vrednost investicije: 10.000.000,00 SIT 

Lokacija: Hudournik v Kanalu 
Kratek opis: Hudournik skozi naselje Kanal ob Soči ob visokih 
vodah preplavlja stanovanjske hiše, osnovno šolo, vrtec in 
dostopne ceste. Po poplavah 95 se je saniralo del hudournika nad 
Kanalom, leta 97 se je uredil vtok v Sočo in del hudournika ob 
gasilskem domu. Neurejenega je ostalo še 80 m hudournika. Za 
končno ureditev hudournika je potrebno zgraditi škilast propust, 
po katerem poteka cesta. Dela v zvezi z ureditvijo cest, 
premostitvijo komunalij in izgradnjo kanalizacije sofinancira občina 
Kanal. 
Vrednost investicije: 8.000.000,00 SIT 

Lokacija: Ureditev poplavnih razmer na območju Ajdovščine 
Kratek opis: Z izgradnjo hitre ceste Šempeter-Razdrto in 
obvoznice Ajdovščina se bo delno uredilo hudournik Hubelj s 
pritoki. Neurejeni bodo pritoki, ki odvajajo zaledne vode industrijske 
cone Ajdovščina. Nujno je urediti odvodnik nad letališčem 
Ajdovščina, odvodnik skozi industrijsko cono do regulacije na 
obvoznici oz. hitri cesti, Kožmanski potok s pritoki na območju 
sedanje magistralne ceste in urediti Hubelj gorvodno od obvozne 
ceste do obstoječe ureditve. Pri delih bo upoševana ekološka 
sanacija delno zgrajenih odvodnikov. 
Vrednost investicije: 8.000.000,00 SIT 

Lokacija: Vipava v Vipavi s pritoki 
Kratek opis: Visoke vode ob zadnjih poplavah novembra 1997 
so delno preplavile naselje Vipava. Z manjšimi posegi bi izboljšali 
odvodne razmere reke Vipava in hudournika Bela kot zunanjih 
odvodnikov in z doureditvijo potoka Slezencaizboljšali odtok 
notranjih visokih voda. 
Vrednost investicije: 5.000.000,00 SIT 

Lokacija: Cerkno - dokončanje sanacije Cerknice 
Kratek opis: Leta 1996 se je saniralo del struge Cerknice nad 
Cerknem ob cesti, ki pelje proti Novakom. Z deli je nadaljevati - 
spojitev nove ureditve struge z obstoječo strugo, da se omogoči 
sanacija ceste. Na levem pobočju je urediti odvod izvirnih voda in 
s tem preprečiti zamakanje pobočja in zmanjšati potencialno 
možnost zdrsa pobočja v strugo Cerknice. 
Vrednost investicije: 7.000.000,00 SIT 

Lokacija: Štefirjeva grapa v Idriji 
Kratk opis: Hudourne vode so leta 90 in 95 poplavile stanovanjske 
objekte in delavnice Avtoprometa. V preteklosti je bila v grapi 
zgrajena prodna pregrada, za katero se je odlagal material iz 
sondažnega rova ob raziskavi rudišča živega srebra v Idriji. 
Pregrada je bila zgrajena iz palvis košar, katere so razpadle. V 
prvi fazi je obnoviti oz. urediti strugo od pregrade do vtoka 
hudournika v reko Idrijco in sanirati pregrado v kamniti izvedbi. V 
drugi fazi pa urediti hudournik ob cesti in zaledje. Ureditev 
komunalne infrastrukture bi financirala občina Idrija. 
Vrednost investicije: 10.000.000,00 SIT 

Lokacija: Hudournik Ježenk na Poljubinu 
Kratek opis: Ob potresu na Tolminskem je bilo nad Poljubinjem 
zgrajeno montažno naselje. V vršaj nad pobočjem se steka 
hudourniška grapa, ki ob obilnem deževju naraste in hudourniške 
vode preplavijo spodaj ležeče montažno naselje. Krajani so 
hudournik kanalizirali in vanj speljali fekalne vode. Za odvod visokih 
voda fi vgrajenih cevi ne ustreza. Z izgradnjo novega odvodnika 
- ureditev hudournika, bi krajanom omogočili, da obstoječi kanal 
prevzame funkcijo odvodnika tekalnih voda. 
Vrednost investicije: 10.000.000,00 SIT 

Vodno območje PRIMORSKA 
Lokacija: Ureditev potoka Klivnik 
Kratek opis: Zaradi premajhne prevodnosti struge potoka Klivnik, 
pri delovnaju talnega izpusta pregrade in ob večjih nalivih potok 
poplavlja zemljišča, magistralno cesto in ogroža stanovanjskih 
objekte. Predvidena je ureditev potoka Klivnik dolvodno od talnega 
izpusta pregrade Klivnik do magistralne ceste Podgrad-ilirska 
Bistrica. 
Vrednost investicije: 4.800.000,00 SIT 

Lokacija: Investicijsko vzdrževalno ureditvena dela na reki 
Reki 
Kratek opis: V skladu z odobrenimi sredstvi iz Phare programa 
za leto 1997 za program revitalizacije reke Reke (Velike vode) 
se je pristopilo k ureditvi Reke na odseku km 31.423 do km 
32.908 (od žel.mostu v Ilirski Bistrici do mosta na lokalni cesti za 
Zemon). Predvidena je tudi ureditev gorvodno od mosta v Podgraje 
od km 43.74 do km 44.80 in sicer ureditev prvega pododseka od 
km 43.74 do km 43.95. Vsled predvidenih aktivnosti na izgradnji 
komunalne ČN v Ilirski Bistrici je nujno, da se izvede tudi predvidena 
ureditev na dol vodnem odseku. 
Vrednost investicije: 22.700.000,00 SIT 

Lokacija: Hrastovski potok pri Slački babi-zaledje izvira 
Rižane 
Kratek opis: Predvidena je ureditev Hrastovskega potoka, zaradi 
premajhne prevodnosti struge in zagotovitve poplavne varnosti 
zajetij pitne vode Slačka baba-Rižanski vodovod. 
Vrednost investicije: 4 800.000,00 SIT 

Lokacija: Protierozijski ukrepi v zaledju akumulacije 
Vanganel - Bavški potok in Morigla 
Kratek opis: Predvidena je izvedba protierozijskih ukrepov v 
zaledju akumulacije Vanganel, ki so nujni za preprečitev stalnega 
odlaganja nanosov v Vanganelsko akumulacijo in vsled tega 
zmanjšanje razpoložljivega akumulacijskega volumna. 
Vrednost investicije: 4.500.000,00 SIT 
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2954 Primorski vodovod in kanalizacija 55.950.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFRJ in MBOR 
- projekt za vodovod in kanalizacijo v slovenskem primorju (30% 

garantirana soudeležba Vlade) 

Program: 
- Kanalizacija Podpeč - Bezovica 26.000.000,00 SIT 
- Kanalizacijski kolektor Bertoki - CČN Koper 9.950.000,00 SIT 
- Naprava za obdelavo surove vode iz 

vodnega vira Klariči v okviru izgradnje 
vodovoda Brestovica - Sežana - Rodik 
(-Rižana) 5. faza 20.000.000,00 SIT 

V letu 1998 bo v projekt Primorskega vodovoda in kanalizacije 
vključena izgradnja kanalizacije Podpeč - Bezovica in nadaljevanje 
kanalizacijskega kolektorja Bertoki - CČN Koper ter naprave za 
obdelavo surove vode iz vodnega vira Klariči v okviru izgradnje 
vodovoda Brestovica - Sežana - Rodik (-Rižana) 5. faza. 

4066 Zavarovana območja narave 14.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS 1/81, 42/86; Ur. 

I. RS 8/90, 26/92), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS 32/93, 1/96), 
- Dolgoročni prostorski plan SRS, 1989, 
- Akti o zavarovanju naravne dediščine. 

Program: 
- vzpostavljanje in vzdrževanje infrastrukture potrebne za 

delovanje in upravljanje območij, ki so zavarovana ali so za 
zavarovanje predvidena. 

Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture na 
zavarovanih in za zavarovanje predvidenih območjih, zlasti 
zagotavljanje upravljalskih in informacijskih centrov ter drugih 
informacijskih mest, izgradnja, obnova in oprema poti, cest, 
objektov za mirujoči promet in objektov za rekreacijo z namenom 
usmerjanja obiska in. razbremenitve občutljivih delov narave ter 
druge investicije in investicijska vzdrževanja nujna za delovanje 
zavarovanih območij. 

4067 Nabava gumijastega motornega 
čolna 1.607.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o vodah 

Za kvalitetno izvajanje obrambe pred poplavami in za reševanje 
bi potrebovali gumijasti čoln, ki je dosti bolj mobilen kot pa obstoječi 
čoln z ročnim upravljanjem brez motorja. 
Gumijasti motorni čoln bi uporabljali za vsakoletni večkratni pregled 
stanja korita reke Mure in akumulacij zaradi sestavljanja letnih 
planov in programov, za evidentiranje škod po poplavah in za 
potrebe meddržavnih komisij za pregled mejnih odsekov reke 
Mure. 

2194 Informacijski center in drugi objekti 
Triglavski narodni park 14.580.000.00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. I. SRS 17/81, 42/86) 

Program: 
- investicijsko vzdrževanje objektov: sanacije streh, zidov, 
- komunalna ureditev objektov, 
- izvedba kanalizacijskega priključka upravne stavbe Triglavski 

narodni park na Bledu, 
- zunanje ureditve. 

Investicije in investicijska vzdrževanja na informacijskem centru 
TNP, upravni stavbi ter drugih objektih v narodnem parku kot so 
predvsem: sanacije streh, zidov, komunalna ureditev objektov, 
izvedba kanalizacijskega priključka upravne stavbe TNP na Bledu, 
zunanje ureditve in podobno. 

4068 Regionalni zavodi 1.000,000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o naravni in kult"rni dediščini (Ur.l. SRS 1/81, 42/86; Ur.l. 

RS 8/90, 26/92) 

Zaradi delitve področja varstva naravne in kulturne dediščine na 
dve ministrstvi - MOP in MK - se s tem krijejo stroški za investicijsko 
vzdrževanje na regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne 
dediščine za področje varstva narave. 

4069 Škocjanske jame 14.580.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. I. RS 57/96) 

Nadaljnje urejanje poslovnih in informacijskih prostorov javnega 
zavoda ter postopna ureditev varnostnih ter informacijskih 
sistemov regijskega parka. 

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 opravlja.i oigani 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. 

Organiziranost IRSOP je na obeh ključnih področjih (okolje in 
prostor) sledila različnim kriterijem, upravno političnim ali 
problemsko delovnim. V prvi polovici leta 1995 se je organiziral 
tako, da ga sedaj sestavlja: 
- 9 območnih enot inšpekcije za okolje in 11 izpostav; 
- 12 območnih enot inšpekcije za prostor in 24 izpostav. 

Skupno število zaposlenih v IRSOP na dan 01.11.1997 je 126. 

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 FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH 

4526 Materialni in drugi stroški 

Za leto 1998 je planirana poraba 70.632.000,00 SIT, torej za 
1.668.269,59 SIT manj kot je znašala realizacija leta 1996. 
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Iz naslova navedene postavke se financira tekoče mesečne 
izdatke za urad in območne enote, kot npr. obratovalni stroški, 
poštni stroški, telefon, pisarniški material, časopisi. 
V okviru slednjih je planirana tudi poraba za nabavo strokovne 
literature, plačilo kotizacij strokovnih izobraževanj za zaposlene, 
stroške javnih razpisov, plačilo dnevnic, kilometrine ... itd.. 

5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa 

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 onesnaže- 
vanja 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 3.520.167,80 
SIT oz. 98,99%. V ta namen jeza leto 1997 planiranih 2.100.000,00 
SIT. Realizacija na dan 31.10.1997 je 1.311.657,20 SIT. 

Za leto 1998 je planirana poraba v višini 2.808.000,00 SIT. • 

5001 Rušenje nedovoljeno izgrajenih objektov 

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, 71/93 in 44/97) 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, 
za primere, ko investitor nedovoljenega posega v prostor z 
inšpekcijsko odločbo izrečen ukiep 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 14 898.556,80 SIT oz. 80,33%. V letu 
1997 jo predvidena porba v višini 15.000.000,00 SIT, realizacija 
na Cif.n 31.10.1997 je 7.506.138,50 SIT. 

V letu 1998 se plarn i poraba v višini 32.994.000,00 SIT. Postavka 
se je povečala predvsem na račun nerealiziranih izvršb v letu 
1997, ki so posledica težav z izvajalci. 

6834 Izvršbe odločb 

Pravno podlago predstavljata: 
- 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.). 

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 2.587.267,00 SIT oz. 73,92%. Za 
leto 1997 je planiranih 1.500.000,00 SIT. 

Za leto 1998 pa se planira poraba v višini 2.700.000,00 SIT. 

6835 Izvedenska mnenja 

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). 

Realizacija leta 1996 je 212.100,00 SIT oz. 4,24%. za leto 1997 je 
načrtovana poraba v višini 800.000,00 SIT, realizacija na dan 
31.10.1997 je 71.820,00 SIT. 

Za leto 1998 je načrtovana poraba v višini 3.780.000,00 SIT. 

7846 Javna dela 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

(Ur.l.RS, št.5/91, 12/92, 71/93 in 38/94); Pravilnik o izvajanju 
programov aktivne oblike zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 71/96). 

S 13.05.1996 je bil v IRSOP v okviru javnih del uveden projekt 
nadzorniki. Zaradi intelektualne narave dela in formiranja poklica 
nadzornik je bil program izjemoma podaljšan tudi v 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 5-10.000,00 SIT na udeleženca, če 
se pri delu posebej izkaže. 

Zaradi začasnega financiranja so se v letu 1997 iz postavke 
5001-rušenja v ta namen prerazporedila sredstva na Ministrstvo 
za delo družino in socialne zadeve v višini 8.000.000,00 SIT. 
Sredstva so že v celoti realizirana. 

Zaposlitev že vključenih nadzornikov je vprašljiva, zaradi česar 
se načrtuje nadaljevanje projekta še v leto 1998. Planira se poraba 
v višini 14.040.000,00 SIT. 
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I. UVODNA POJASNILA IN RAZLAGA CILJEV TER 
POLITIK NA PODROČJU MINISTRSTVA 

Ustava vsem državljanom Slovenije jamči pravico do socialne 
varnosti, ki jo država uresničuje z zagotavljanjem zdravstvenega, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavarovanja za 
primer brezposelnosti, družinskega varstva in zaščite socialno 
ogroženih. 

Ohranjanje mehanizmov socialne države je še posebej pomembno 
v pogojih prehoda v tržno gospodarstvo. Korenite gospodarske 
in družbene spremembe, ki se odražajo na socialno ekonomskem 
položaju prebivalstva, lahko ublažijo pravilno naravnani ukrepi 
socialne politike. Slovenija je v to obdobje stopila z relativno visoko 
razvitim sistemom socialne varnosti, ki pa ga bo potrebno prilagoditi 
konkurenčni sposobnosti slovenskega gospodarstva. 

Glede na to bo ministrstvo v letu 1998 nadaljevalo z že začetimi 
aktivnostmi revidiranja in racionalizacije socialnih pravic s 
poudarkom na zagotavljanju prejemkov tistim, ki so jih res potrebni. 
V istem smislu bodo nadaljevani tudi postopki za usklajevanje 
različnih politik v izogib izključujočim oziroma nasprotujočim si 
učinkom, ki se kažejo zlasti na področju otroških dodatkov. 

Pomemben prispevek k racionalizaciji socialnih pravic je tudi 
postopen prehod iz pasivnih oblik socialne politike na aktivne 
oblike, ki omogočajo, da si posamezniki v večji meri sami 
zagotavljajo socialno varnost. Na ta način si tudi država zagotavlja 
večjo izkoriščenost človeških virov in zaposlitev čim večjega 
števila prebivalstva v rednih ali alternativnih oblikah namesto 
njihovega umika v pasivne oblike zagotavljanja socialne varnosti. 

Aktivna politika zaposlovanja bo poleg prispevka k znižanju 
stopnje brezposelnosti prispevala k učinkovitejšemu delovanju 
trga delovne sile, pri čemer bo ena poglavitnejših aktivnosti 
ministrstva pospeševanje razvojnih investicij v znanje 
prebivalstva. 

Kljub temu, da področje socialnega varstva ne sodi med področja, 
ki bi ga država morala uskladiti s pravnim redom EU, bodo 
upoštevani vsi dokumenti, s katerimi EU priporoča posamezne 
aktivnosti. Seveda pa bo pri tem upoštevana raven socialne 
zaščite najbolj ogroženih skupin prebivalstva ter spoštovano 
načelo razlik in posebnosti vsakega posameznika. 

V okviru programa razvoja varstva starejših se bo dograjevala 
mreža institucionalnega varstva starejših, pristopalo pa se bo 
tudi k podelitvam koncesij za izvajanje tovrstne javne službe in 
pospeševal razvoj različnih oblik storitev v nevladnem sektorju, 
zlasti pomoči na domu. 

Ministrstvo bo že začete priprave na reformo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja nadaljevalo upoštevajoč medgenera- 
cljsko porazdelitev bremen in splošni konsenz med ekonomsko 
socialnimi partnerji. 

Varčevalni program se bo odrazil v spremembah posameznih 
pravic iz dela in v zvezi z delom, kakor tudi v stabilizaciji širjenja 
pravic za kategorije prebivalstva, ki so bile prizadete ali udeležene 

v vojni oziroma agresiji na Republiko Slovenijo. 

Navedeni cilji socialne politike sledijo opredelitvam iz Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, ki predvideva vodenje politike 
enakomernejše delitve dohodka med ljudmi kot način zmanjše- 
vanja socialnih razlik. 

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PO 
POSTAVKAH: 

21 Materialni stroški - državni organi 

3335 Materialni stroški 95.400.000,00 SIT 
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. V 
letu 1998 so predvideni tudi dodatni stroški za plačila najemnin in 
zvišani stroški zaradi izjemno povečanega obsega nalog na 
določenih področjih pri vodenju upravnih postopkov na drugi 
stopnji. 

3659 Drugi odhodki za delo na drugih 
področjih 2.052.000,00 SIT 

Sredstva so ponovno predvidena le za druge odhodke v okviru 
materialnih stroškov ministrstva, doslej pa so bila na postavki 
zagotovljena tudi sredstva za stroške izvajanja študentske 
prehrane. Za ta namen je že s proračunom za leto 1997 odprta 
posebna proračunska postavka. 

4428 Izobraževanje 4.025.000,00 SIT 

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

5253 Sodelovanje s strokovnimi 
institucijami 9.400.000,00 SIT 

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. 

Za prihodnje leto 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 3.763.000,00 SIT 

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

4 Socialni transferji 

41 Transferi - zaposlovanje 

1826 DN in DN v enkratenem znesku 21.814.707.000,00 SIT 

Število upravičencev do denarnega nadomestila bo za 11% nižje 
kot v predhodnem letu in se bo gibalo okrog 33.000 povprečno 
mesečno. Priliv v brezposelnost tistih, ki bodo upravičeni do 
denarnega nadomestila bo podoben kot v letu 1997, zmanjšanje 
pa bo posledica povečanega vključevanja v zaposlitev tudi s 
pomočjo programov aktivne politike zaposlovanja in povečanega 
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obsega programov javnih del. Predpogoj za takšno znižanje je 
zagotovitev planiranih sredstev za programe aktivne politike 
zaposlovanja, ki bodo na eni strani preprečevali večji prehod v 
odkrito orezposelnost in po drugi strani bomo z njihovo pomočjo 
omogočili brezposelnim, da pridobijo manjkajoča znanja in 
veščine, ki jih od kandidatov za zaposlitev delodajalci pričakujejo. 

7022 Denarna pomoč 1.270.000.000,00 SIT 

Denarno pomoč med brezposelnostjo bo v povprečju mesečno 
prejemalo 4.500 brezposelnih, kar predstavlja, 4,6 % več kot leto 
prej. Povečano število upravičencev bo zlasti ob koncu leta, ker 
bo s spremembo zakonodaje omogočeno daljše prejemanje 
denarne pomoči v primeru, da ne bo mogoče zagotoviti ustrezne 
zaposlitve ali vključitve v program aktivne politike zaposlovanja 
za povečanje zaposlitvenih možnosti. Povečanje števila 
upravičencev bo delno tudi posledica iztekov pravice do DN in 
manjših možnosti za ponovno vključitev v delo starejših in 
neizobraženih brezposelnih v okoljih z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti. 

42 Transferi - otroško varstvo 

2195 Dodatek za nego otroka 702.330.000,00 SIT 

Pravna podlaga za priznavanje pravice do dodatka za nego otroka 
je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družinskih 
prejemkih (Ur.l.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. 
Višina dodaika je izražena v odstotku od zajamčene plače (20 ali 
30 odstotkov). 

V letu 1998 se ocenjuje, da bo dodatek za nego otroka v višjem 
znesku (30 odstotkov zajamčene plače) prejemalo 5.000 otrok in 
v nižjem znesku (20 odstotkov zajamčene plače) 200 otrok. 

4429 Starševski dodatek 638.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga za priznanje pravice do starševskega dodatka 
je Zakon o družinskih prejemkih (Ur.l.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 1998 prejemalo starševski dodatek 
povprečno mesečno 2750 upravičencev, kar je enako število kot 
v prvih desetih mesecih leta 1997. 

7011 Nadomestilo plače v času porodniškega 
dopusta 22.650.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga za priznanje pravice do nadomestila za čas 
porodniškega dopusta je Zakon o družinskih prejemkih ( Ur.l.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 po veljavni zakonodaji v letu 1997. 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 1998 smo predvideli, da bo 
ostalo število upravičencev v glavnem enako kot v prvih desetih 
mesecih leta 1997, ko je bilo povprečno mesečno število 
upravičencev 17.050. Pri oceni potrebnih sredstev pa smo 
upoštevali realizacijo v letu 1997 in višino povprečne plače v 
Republiki Sloveniji za leto 1998 po izhodiščih za planiranje 
Ministrstva za finance. 

7013 Otroški dodatek - 
družbene pomoč! otrckom 26.010.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga za priznavanje pravice do otroškega dodatka je 
Zakon o družinskih prejemkih (Ur.l.RS, št. 65/93, 71/94, 73,95). 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 1998 smo predvideli, da bo 
ostalo število upravičencev v glavnem enako kot v prvih desetih 
mesecih leta 1997, ko je bilo povprečno mesečno število otrok 
prejemnikov družbene pomoči otrokom 410.470. Pri oceni 
potrebnih sredstev pa smo upoštevali realizacijo v letu 1997, 
posredovana izhodišča Ministrstva za finance in predvideno 
enako distribucijo otrok po razredih kot v letu 1997( v prvih desetih 
mesecih). 
Prav tako je predvideno zmanjšanje potrebnih sredstev, ki izhaja 
iz ukrepov nacionalnega varčevalnega paketa Vlade Republike 
Slovenije, ki preko spremembe Zakona o družinskih prejemkih 
predvideva ukinitev otroškega dodatka v najvišjem razredu, v 
katerem znaša povprečni mesečni dohodek družine na 
družinskega člana 55%-110% povprečne plače v RS v preteklem 
letu.Uveljavitev spremembe je predvidena s 1.5.1998 

7014 Pomoč pri opremi novorojenca 460.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga za priznanje pravice do pomoči pri opremi 
novorojenca Zakon o družinskih prejemkih (Ur.l.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 1998 krog upravičencev do pomoči za 
opremo novorojenca ostal približno enak kot v prvih desetih 
mesecih leta 1997 (povprečno 1.540 upravičencev mesečno). 
Pri planiranju sredstev smo upoštevali predvideno realizacijo v 
letu 1997, povprečno višino pomoči v letu 1997 in planirano rast 
cen na drobno v letu 1998. 

43 Transferi - varstvo VI, VV, VŽN 

6838 Varstvo vojnih invalidov (VI) 7.561.000.000,00 SIT 

Varstvo vojnih invalidov se zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih 
invalidih (Ur.l.RS št. 63/95,19/97 in popr. 21/97 ) ter Zakona o 
posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Ur.l.RS št. 49/ 
97). Ta postavka zajema finančna sredstva za financiranje 
naslednjih pravic vojnim invalidom: invalidnina, dodatek za pomoč 
in postrežbo, dodatek za posebno invalidnost, oskrbnina, invalidski 
dodatek in dodatek za samohranilce, rehabilitacija-oskrbnina, 
družinska invalidnina, družinski dodatek, družinski dodatek za 
samohranilce ter pravice do doživljenske mesečne rente za 
vojaške vojne invalide. 

Pri oblikovanju predloga sredstev so upoštevani naslednji 
najpomembnejši podatki: 

1. Število upravičencev do posameznih pravic: 
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- vojnih invalidov cca 7.100 - 7200 
- upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo cca 600 - 

800 
- upravičencev do družinske invalidnine cca 4100 - 4200 
- upravičencev do dodatka za posebno invalidnost cca 1600- 

1700 
- upravičencev do invalidskega dodatka ter družinskega dodatka 

cca 3000. 
2. Višine prejemkov posameznih pravic v začetku leta 1998. 
3. Predvidena rast prejemkov tekom leta 1998 ( cca 8 % ). 
4. Redna letna prevedba pravice do invalidskega dodatka in 

družinskega dodatka glede na premoženjske razmere 
upravičencev in letni cenzus, ki se bo predvidoma pričela 
izvajati v drugem tromesečju 1998. 

5. Predlog finančnega načrta sredstev za leto 1998 upošteva 
tudi oceno potrebnih sredstev po Predlogu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih - Skrajšani 
postopek, ki je pripravljen glede na Odločbo Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije št.U-l-86/96 z dne 12.12.1996 (Ur.l.RS št. 
2 /97) in je v času izdelave predloga proračuna za leto 1998 že 
vložen v obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije. Iz 
navedenega je zato pričakovati, da bo zakon v pretežni meri 
operacionaliziran tekom leta 1998, zato smo temu ustrezno 
tudi zajeli potrebna finančna sredstva za njegovo realizacijo v 
predlog proračuna za leto 1998. Predlog navedenega zakona 
predlaga novo - višjo odmerno osnovo, 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. 

6839 Varstvo vojnih veteranov (VV) 1.266.400.000,00 SIT 

Varstvo vojnih veteranov se zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih 
veteranih (Ur.l.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 cca 7.000 - 8000 
- upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo cca 150 - 

200 
2. Višine prejemkov posameznih pravic v začetku leta 1998. 
3. Predvideno rast prejemkov v letu 1998 za cca 8 %. 
4. Redno letno prevedbo pravice do veteranskega dodatka in 

družinskega dodatka glede na premoženjske razmere 
upravičencev in letni cenzus, ki se bo predvidoma pričela 
izvajati v drugem tromesečju 1998. 

5. Tudi pri tej postavki so vključena predvidena sredstva glede 
na zgoraj že navedeno predlagano spremembo zakona o vojnih 
invalidih glede na odločbo Ustavnega sodišča, za katero je 
časovno predvideno, da se bo v pretežni meri operacionaliziral 
tekom leta 1998 in v zvezi s tem upoštevana nova-višja 
odmerna osnova pri odmeri pravice do veteranskega dodatka 
skupaj z izvršitvijo ustreznih poračunov za nazaj glede na 
zvišanje odmerne osnove in za povračilo že odtegnjenih 
zneskov upravičencem tekom leta 1996. 

6840 Varstvo žrtev vojnega nasilja 
(ŽVN) 5.680.000.000,00 SIT 

Varstvo žrtev vojnega nasilja se zagotavlja na podlagi Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja (Ur.l.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 

1998 glede na izvajanje revizij odločb o priznanju pravice do 
rente na organu ll.stopnje. Za oceno sredstev je uopoštevano: 

Število upravičencev do doživljenske mesečne rente: ocenjujemo, 
da bo v letu 1998 izvršljivih odločb za izplačevanje pravice do 
doživljenske mesečne rente upravičencem skupaj cca 25.000. 
Ocenjeno je da se bo tekom leta 1998 opravilo v povprečju 
mesečno cca 1.800 revizij odločb za priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja na organu ll.stopnje. 
Povprečni mesečni znesek doživljenske mesečne rente na 
upravičenca v višini 9.000 SIT. 
Predvidena rast prejemkov v letu 1998 za cca 8 %. 
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 
pozitivno potrjene odločbe. 

7042 Republiške priznavalnine 82.000.000,00 SIT 

Pravice iz naslova republiških priznavalnin se izvajajo na podlagi 
Zakona o republiških priznavalninah (Ur.l.RS št. 27/71). Na podlagi 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Ur.l.RS št. 9/92) pa imajo upravičenci, ki so prejemniki republiških 
priznavalnin, pravico do zdravstvenega varstva, če niso 
zavarovani iz drugega naslova.Ta postavka torej zajema finančna 
sredstva za financiranje pravic iz naslova republiških priznavalnin 
ter zdravstvenega varstva določenim upravičencem. 
Z upoštevanjem pojasnila Kadrovske službe Vlade Republike 
Slovenije bo še naprej nosilec proračunske postavke za 
Republiške priznavalnine Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. 

7047 Zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
VI,VV,ŽVN 484.000.000,00 SIT 

Pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja se vojnim 
invalidom zagotavlja na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l.RS 
št. 63/95, 19/97 in popr.21/97), za vojne veterane na podlagi 
Zakona o vojnih veteranih (Ur.l.RS št.63/95, 8/96 in 44/96) ter za 
žrtve vojnega nasilja na podlagi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 
(Ur.l.RS št.63/95, 8/96 in 44/96). Natančnejše pogoje in trajanje 
zdravljenja in podobno pa predpisuje podzakonski akt, to je 
Pravilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih invalidov 
(Ur.l.RS št. 26/96). Krog upravičencev do pravice zdraviliško- 
klimatskega zdravljenja bo postopno naraščal glede na večanje 
števila upravičencev s pr.znanim statusom oziroma izpolnjevanje 
zakonskih pogojev do te pravice po Zakonu o vojnih veteranih, 
Zakonu o žrtvah vojnega nasilja ter Zakonu o vojnih invalidih. 

Za leto 1998 smo planirali sredstva za zdravljenje za cca 3000 
upravičencev glede na to, da se krog upravičencev do te pravice 
zvišuje vzporedno s priznanjem statusov žrtev vojnega nasilja in 
vojnih veteranov. 

7048 Druge zakonske pravice 
VI,VV, ŽVN 3.110.000.000,00 SIT 
Pravna podlaga za druge zakonske pravice, ki nimajo značaja 
rednih mesečnih prejemkov za vojne invalide, vojne veterane in 
žrtve vojnega nasilja, so naslednji zakoni: Zakon o vojnih invalidih 
(Ur.l.RS št. 63/95,19/97 in popr.21/97), Zakon o vojnih veteranih 
(Ur.l.RS št. 63/95, 8/96 in 44796), Zakon o žrtvah vojnega nasilja 
(Ur.l.RS št. 63/95,8/96 in 44/96) ter Zakon o posebnih pravicah 
žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Ur.l.RS št.49/97). Zakoni 
opredeljujejo naslednje pravice: zdravstveno varstvo - obvezno 
in prostovoljno, funkcionalne oblike pomoči, letni prejemek, 
prevozni stroški, posmrtnine, povračilo stroškov za prevoz 
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posmrtnih ostankov, pogrebnine, kritja stroškov šolske malice 
za otroke padlih vojaških vojnih invalidov itd. Krog upravičencev 
do pravice iz naslova "prostovoljnega zavarovanja" (skupaj s 
povračili od uveljavitve "vojnih zakonov", to je od 1.2.1996 dalje) 
se bo postopno zviševal glede na priznanje statusov oziroma 
izpolnjevanje zakonskih pogojev do posamezne pravice 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. 

44 Transferi - socialno varstvo 

7016 Denarne pomoči - edini vir 372.500.000,00 SIT 

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

V letu 1997 prejema denarno pomoč kot edini vir povprečno 
mesečno 1.400 upravičencev, od le-teh pa 115 upravičencev 
prejema še dodatek za tujo pomoč v višini 30% edinega vira. 
Število prejemnikov edinega vira se zmanjšuje, število 
upravičencev, ki poleg edinega vira prejemajo tudi dodatek za 

tujo pomoč, pa ostaja na maki ravni. Za izplačilo je bilo v enajstih 
mesecih leta 1997 porabljeno 336.422.348,00 SIT v izplačani 
povprečni višini 21.886,00 SIT mesečno na upravičenca. Za leto 
1998 je planirano povprečno 1.318 prejemnikov edinega vira in 
120 prejemnikov dodatka za tujo pomoč. Poleg samih denarnih 
pomoči je v planiranem znesku upoštevan tudi strošek poštnine 
za nakazila prejemnikom. 

7017 Denarni dodatek 9.500.000.000,00 SIT 

Pravna podlaga postavke je Zakon o socialnem varstvu (UL 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. V letu 
1997 prejema denarni dodatek povprečno za 14,4% več družin, 
kar je 34.314 družin v povprečni višini 20.910,00 SIT mesečno. 

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 1998 je planirano povprečno 36.709 
prejemnikov denarnega dodatka, kar pomeni 6,8%-no povečanje 
števila prejemnikov denarnega dodatka v primerjavi z letom 1997. 
V planirani postavki so zajeta sredstva za izplačilo denarnih 
dodatkov, izjemnih enkratnih pomoči in PTT strošek za izplačila. 

V planiranem znesku za Mo 1998 je upoštevan tudi učinek ukrepov 
nacionalnega varčevalnega paketa, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije. 

Graf: Povprečno Število prejemnikov denarnega dodatka in povprečna višina na prejemnika od 1.1,1993 
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7018 Družbeno varstvi duševno in telesno 
prizadetih oseb 2.770.000.000,00 SIT 

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

V letu 1997 prejema nadomestilo za invalidnost po zakonu 
povprečno 5.739 upravičencev: 5262 oseb prejema nadomestilo 
za invalidnost, 477 oseb pa razliko do nadomestila. 2307 oseb je 
poleg nadomestila prejemalo tudi dodatke za pomoč pri opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb. Od skupaj 5.739 prejemnikov pravic 
po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb je 3595 invalidov I. stopnje, 883 invalidov II. stopnje, 443 
invalidov lil. stopnje in 818 invalidov IV. stopnje. Invalidna oseba 
po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb je v letu 1997 prejela povprečno 32.760,00 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. 
Za leto 1998 je planirano povprečno 5.825 prejemnikov nadomestil 
za invalidnost. 

7320 Varstvo družin vojakov 3.100.000,00 SIT 

Pravna podlaga je 2. in 3. člen Zakona o varstvu družinskih članov 
osebe v obvezni vojaški službi (Ur.l. SRS, št. 8/78). 

Pravica pripada družinskim članom osebe v obvezni vojaški službi 
(na služenju vojnega roka), ki nimajo toliko dohodkov, da bi presegli 
z zakonom določen zajamčeni osebni dohodek. Priznanje poteka 
po pravilih splošnega upravnega postopka na osnovi vložene 
prošnje. Upravna enota o pravici odloči in denarne obveznosti 
tudi izplačuje. Ministrsvo refundira izplačane pravice upravnim 
enotam. 

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

8503 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov 
edinega vira 58.008.000,00 SIT 

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

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. 

8504 Zdravstveno zavarovanje duševno in 
telesno prizadetih oseb 191.214.000,00 SIT 

Pravna podlaga je zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. 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.l. RS, št. 5/96). 

45 Transferi - štipendije 

7054 Republiške štipendije 13.635.000.000,00 SIT 

S štipendiranjem šolajočih država omogoča šolanje tistim, ki imajo 
v družini nizke dohodke in vzpodbuja nadarjene. Republiško 
štipendijo bo prejemalo v povprečju 47.000 dijakov in študentov, 
8.500 dijakov in študetov pa štipendijo za nadarjene. Štipendijo 
bodo lahko pridobile tudi orezposelne osebe, ki jim ni bilo mogoče 
zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve in se bodo vključile v 
program izobraževanja, tako si bodo z dodatnimi znanji izbolšale 
položaj na trgu dela. V šolskem letu 1998/99 bomo zagotovili 
štipendijo za 3.000 brezposelnih oseb, ki se bodo vključile v 
izobraževanje. 

46 Transferi - ostalo 

5629 Subvencioniranje študentske 
prehrane 1.094.400.000,00 SIT 

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

48 Transferi - obveznosti do jamstvenega sklada 

2546 Jamstveni sklad 4.500.000.000,00 SIT 

Jamstveni sklad je začel z delom 3.11.1997. Zagotavlja izplačilo 
nekaterih neizplačanih pravic delavcem, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi stečaja ali prisilne poravnave. Na osnovi Zakona 
o jamstvenem skladu se bodo te pravice ugotavljale in poravnavale 
za nazaj, in sicer od 2.1.1994. V tej postavki so zajeta sredstva, 
ki bodo izplačana na podlagi zakona okrog 25.000 upravičencem. 

5 Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 

51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam 

4070 Nevladne organizacije na področju 
otroka in družine 15.000.000,00 SIT 

Odpiramo novo proračunsko postavko, na kateri naj bi bila 
zagotovljena sredstva za dotiranje nevladnih organizacij, ki delujejo 
s svojimi programi na celotnem ozemlju države (so organizirani 
kot zveze) in izvajajo univerzalne programe za otroke ali družine 
in nimajo značaja običajnih izobraževalnih progamov. Bistvo tega 
proračunskega namena je, da se sredstva tem organizacijam ne 
bodo Jodeljevala za plačilo posameznih programov oziroma 
storitev, ampak kot podpora za delovanje organizacije. Izbor 
organizacij, ki bodo sredstva na ta način pridobila, bo izhajal iz 
meril pristojnega ministrstva, ki bodo izhajala iz Resolucije o 
uresničevanju družinske politike. Nevladne organizacije, ki bodo 
deležne finančne podpore ne bodo mogle pridobiti sredstev, ki so 
namenjena sofinanciranju posameznih programov za otroke in 
družino. 
Doslej smo imeli v ta namen dve postavki: postavko 7091-Zveza 
prijateljev mladine Slovenije in v prejšnjem letu tudi postavko 
Unicef. 

4071 Programi v podpjro družini 20.000.000,00 SIT 

Proračunska postavka, se je v prejšnjih letih imenovala 4430- 
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Izvajanje resolucije o družinski politiki, in je bila uvrščena v skupino 
53-plačila storitev. V praksi se je izkazalo, da se iz tega naslova 
sofinancirajo v glavnem programi ali projekti, ki jih posamezniki ali 
nevladne organizacije izvajajo za družino ali posamezne njene 
člane. 

Tudi v letošnjem letu bodo sredstva na tej postavki namenjena 
sofinanciranju programov, ki so namenjeni neposredno družinam 
oziroma posameznim njenim članom in podpirajo njeno nastajanje 
in delovanje. Sem sodijo programi ali enkratni projekti, ki se odvijajo 
izven javne službe, v okviru nevladnih organizacij. Ti programi se 
nanašajo na informiranje, izobraževanje in svetovanje staršev, 
partnerjev, zakoncev in otrok, programi za pomoč družini ter 
programi za vzgojo družinskih članov tistih družin, v katerih živijo 
otroci s posebnimi potrebami. Programi in izvajalci bodo izbrani 
na javnem razpisu, višina sredstev pa bo odvisna od skupne 
vrednosti programa in od ocene pomembnosti programa, ki jo bo 
določila posebna komisija na podlagi meril. 

6841 Krizni centri 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

6842 Zavetišča za ženske in otroke - žrtve nasilja 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

7089 Sofinanciranje tiska 17.105.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za sofinanciranje tiska ter drugih priročnikov 
področja dela ministrstva v realno enakem obsegu kot v letu 
1997. 

7091 Zveza prijateljev mladine Slovenije 

Predlagamo ukinitev postavke, ker se združuje v predlagano 
novo postavko z nazivom Nevladne organizacije na področju 
otroka in dmžine. 

t 
8505 Materinski domovi 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam 

1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve po 
posebnimi pogoji 1.580.344.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, štev. 54/ 
92), v skladu s katerim država zagotavlja mrežo javne službe za 
vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle 
invalidne osebe. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve financira izvajanje 
dejavnosti v 41 varstveno delovnih centrih. Z letor- 1998 
predvidevamo zaključitev investicij, začetih v preteklih letih in 
sprejem novih varovancev. Zahteve po sprejetju novih 
varovancev (na podlagi odločb Centrov za socialno delo) so 
veliko večje od dejanskih, vendar se zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev širitve kapacitet ne morejo izvajati v skladu s potrebami. 
Drugi večji problem je tudi vezan na finančna sredstva, ker zaradi 
pomanjkanja ne moremo izvajati zaposlovanja v skladu z določili 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Ur.l. RS, štev. 52/95) - glede na obstoječe število varovancev 
imamo 44 premalo zaposlenih, kar predstavlja 16 % glede na 
skupno število zaposlenih v zavodih. 

1279 Institut - SVC 30.000.000,00 SIT 

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

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (UR.L. RS, št. 12/91, 8/96), 
7. člena zakona o socialnem varstvu (Ur.l. 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. 

Z rednim delom je tako inštitut začel v letu 1997. Za delovanje 
IRRSSV so planirana sredstva za 2 zaposlena in sredstva za 
izvajanje programa, ki ga bo sprejel Upravni odbor Inštituta v 
soglasju z ministrstvom. 

1283 Dejavnost centrov za socialno 
delo 3.036.690.000,00 SIT 

Sredstva na postavki sc namenjena financiranju storitev, ki jih 
opravljajo centri za socialno delo v Republiki Sloveniji skladno z 
zakonom o socialnem varstvu in za katere sredstva zagotavlja 
državni proračun. Izhodišče za vrednotenje storitev na postavki 
je Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 
(Ur.l. RS št. 52/95) oziroma njegovo postopno uveljavljanje. 
Planirana sredstva sestavljajo sredstva za plače, prispevke in 
davke, druge osebne prejemke, materialne stroške in amortizacijo. 
Število zaposlenih, ki jih financira država, se - glede na dosedanje 
stanje in kadrovske normative, povečuje v korist države na 89%, 
kar pomeni tudi večji planirani obseg sredstev za leto 1998. 

1284 Socialna zbornica 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

1285 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

1286 Strokovni nadzor 2.700.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/ 
92). 
Strokovni in upravni nadzor (102. člen) organizira in opravlja 
ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Ministrstvo kot 
predstavnik ustanovitelja javnih socialnovarstvenih zavodov izvaja 
nadzor v 162 zavodih. Med njimi so centri za socialno delo, splošni 
in posebni socialnovarsvveni zavodi za odrasle, zlasti starejše 
osebe, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju ter varstveno delovni centri. 
Strokovni nadzor mora biti v vsakem zavodu opravljen enkrat 
vsake tri leta. nadzor opravi tričlanska komisija s predsednikom 
in članoma, ki jih s sklepom imenuje minister. Večina članov komisij 
je zunanjih sodelavcev. Stroški nadzora vsebujejo nagrado za 
opravljeno delo in povračilo materialnih stroškov, povezanih z 
opravljanjem nadzora. Višino nagrade in povračil stroškov določa 
poseben pravilnik. 

V letu 2998 načrtujemo 16-22 strokovnih in upravnih nadzorov, 
kar je sicer manj od potreb. Omejitev predstavljajo dane kadrovske 
možnosti. 

2196 Razvoj zaposlitvenih projektov za 
težje zaposlitve invalide in razvoj mreže 
usposabljanja za invalide 10.800.000,00 SIT 

Iz sredstev na postavki so bo financiral razvoj modela učne 
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delavnice in učnega podjetja za usposabljanje težje zaposljivih 
invalidov. Učne delavnice omogočajo širitev možnosti za 
usposabljanje in zaposlovanje težje zaposljivih in invalidnih oseb 
in učne delavnice za usposabljanje brezposelnih oseb s podeželja. 
Predstavljajo evropski pristop k reševanju brezposelnosti 
marginalnih skupin brezposelnih, evropske izkušnje bodo 
vsebovane tudi pri pripravi naših projektov. 

2197 Računalniška podpora za potrebe 
invalidov 2.700.000,00 SIT 

Planirana sredstva bodo namenjena plačilu dostopa in uporabe 
Interneta invalidom preko Akademske in raziskovalne mreže 
Slovenije. 

2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih 
sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov 25.000.000,00 SIT 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in razvoj računalniškega 
programa za socialno varstvo na vseh 62 centrih za socialno 
delo in za razvoj ter dopolnjevanje in vzdrževanje informacijskega 
sistema za izvajanje Zakona o družinskih prejemkih. 

Za programiranje aplikacije za informacijski sistem centrov za 
socialno delo po Phare projektu mora ministrstvo v letu 1998 
zagotoviti 15 mio SIT. 

2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem 
"skladu 142.650.000,00 SIT 

Za izvajanje strokovnih nalog jamstvenega sklada, ki jih bo izvajal 
Jamstveni sklad sam in za njega Republiški zavod za 
zaposlovanje, bo potrebno v letu 1998 zagotoviti sredstva v višini 
142,65 mio SIT. Naloge bo izvajalo 5 zaposlenih v Jamstvenem 
skladu, večino administrativnih in strokovnih nalog pa bo za Sklad 
opravil RZZ. Jamstveni sklad bo RZZ za opravljene storitve 
zagotovil sredstva na osnovi posebne pogodbe. 

2608 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega 
varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

2609 Socialna rehabilitacija zasvojenih 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

2610 Koncesije na področju socialnega varstva 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

2611 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava 
podatkov po vojnih zakonih 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

2623 Stroški izvajanja študentske prehrane 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

2624 Izvajanje in nadzor aktivne politike zaposlovanja 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

4430 Uresničevanje resolucije o družinski politiki 

Predlagamo preimenovanje postavke v Programi v podporo družini 
in prenos v ekonomski namen 51 Dotacije javnim zavodom in 
ustanovam. 

4432 Republiški zavod za 
zaposlovanje 3.327.220.000,00 SIT 

Republiški zavod za zaposlovanje bo za izvajanje nalog, ki jih 
opravlja v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in spremembami tega zakona, Zakonom o 
zaposlovanju tujcev, Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov ter drugimi predpisi, ki opredeljujejo njegove naloge, 
potreboval realno večji obseg sredstev kot v letu 1997. 
Spremembe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti zahtevajo zagotovitev računalniške podpore, ki 
bo omogočala spremljanje aktivnega iskanja zaposlitve ter 
priznavanje pravic brezposelnim po novi ureditvi, prenovljena in 
nova informativna gradiva za brezposelne in delodajalce ter 
vzpostavitev celovitega nadzora nad upravičenci do denarnih 
nadomestil in denarnih pomoči. 

6184 Socialna rehabilitacija zasvojenih 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

7019 Zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje rejnic in rejnikov 68.584.000,00 SIT 

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

V Republiki Sloveniji je 1'0 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.L. 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.L. RS, št. 9/92, 13/93). 

7057 Rejnine 706.300.000,00 SIT 

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

V Sloveniji je bilo v letu 1997 povprečno 1578 rejencev v rejniških 
družinah. 

Struktura otrok v rejništu 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 (UL SRS št. 
22/86) potrebno zagotoviti sredstva za povračilo materialnih 
stroškov rejencev in tudi za plačilo dela rejnic oziroma rejnikov. 
Po zakonu o izvrševanji proračuna se rejnine usklajujejo z 
zajamčeno plačo v Sloveniji. Za leto 1998 planiramo 1615 rejencev. 

7094 Instutucionalno varstvo v 
zavodih 1.929.434.000,00 SIT 

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

V petih socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje se izvaja 
dejavnost oskrbe otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Za leto 1998 se 
predvideva povečanje finančnih sredstev zaradi sprejema novih 
oskrbovancev s širitvijo kapacitet. 
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7140 Stroški izvajanja zakona o družinskih 
prejemkih 111.720.000,00 SIT 

Pravna podlaga: 
- Zakon o družinskih prejemkih (Ur.l.RS, št. 65/93, 71/94, 73/95). 

Postavka vključuje naslednje stroške: 

1.za delo zdravniških komisij, ki izdajajo mnenja v zvezi z 
uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka; 

2. PTT stroške - mesečno pošiljanje izplačilnih listkov porodnicam; 
3. 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. stroške storitev izvajalca za embaliranje in distribucijo zavitkov 
za opremo novorojenca; 

5. plačila zdravniških komisij Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, ki na osnovi Pravilnika o izvajanju dopusta za nego 
in varstvo otroka (Ur.l.RS,št.2/97) izdajajo mnenja v zvezi z 
daljšim dopustom za nego in varstvo otroka; 

6. ostale stroške (izdelava in tiskanje obrazcev, stroški 
spremljanja kakovosti zavitka, dodatne obdelave podatkov za 
potrebe ministrstva,...). 

Stroški, navedeni pod zaporednimi številkami 2,3,4,6 so planirani 
z indeksom rasti cen po izhodiščih Ministrstva za finance. 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. 

7147 Interventne službe CSD 25.800.000,00 SIT 

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

Organizacija interventnih služb je izvedena zaradi potrebe po 
intervencah kakor tudi Navodila o ravnanju z mladoletnim 
begavcem (Ur.l. SRS št. 12/79). 

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 

Postavko prenašamo v poglavje 6 Plačila storitev. 

7149 Oskrba oseb neznanega bivališča 6.500.000,0 SIT 

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

V Sloveniji je 6 oseb neznanega bivališča, ki so nameščeni v 
socialno varstvenih zavodih v Sloveniji. Stroške njihovega bivanja 
in oskrbe v Zavodu Hrastovec in Domu Poljčane krije ministrstvo. 

7171 Raziskave, razvoj 

Postavko prenašamo v |. oglavje 6 Plačila storitev. 

7127 Mednarodno sodelovanje 51.840.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za kritje stroškov mednarodnega 
sodelovanja: udeležbe na mednarodnih konferencah, pogajanjih, 
organizacije mednarodnih obiskov in dogodkov, stroške prevodov, 
pripravi pravilnikov in stroškom harmonizacije s predpisi EU. 

7870 Stroški izvajanja vojnih zakonih 108.000.000,00 SIT 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih, Zakona o vojnih veteranih, 
Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona o posebnih pravicah 
žrtev v vojni za Slovenijo 1991 se bodo v okviru te postavke 
financirali stroški, ki nastajajo v zvezi z izvajanjem zakonov: 
stroški dela zdravniških komisij, stroški plačilnega prometa, 
bančnih provizij, PTT stroški, stroški najemnin za seje zdravniških 
komisij, stroški različnih obrazcev, tiskovin in podobno. 

8663 Sofinanciranje institucij in programov 
izobraževanja odraslih 80.000.000,00 SIT 

Ministrstvo je po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanji/ 
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 poklicnih kvalifikacij kot dopolnilo klasičnemu sistemu 
poklicnega izobraževanja, razviti programe strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki dajejo javno potrdilo, opraviti 
nadzor nad programi za trg dela. Navedene naloge, ki so nove, a 
izjemno pomembne, bo ministrstvo izvajalo v sodelovanju z 
Andragoškim centrom RS, Centrom RS za poklicno izobraže- 
vanje ter mrežo regionalnih Centrov za usposabljanje in 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 ključnim 
dejavnikom uspeha. Naloga bo potekala v sodelovanju z 
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 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 
progamov za odrasle, 

- zagotavljanje delovanja institucij za proučevanje in razvoj 
poklicnega izobraževanja odraslih 

- uzakonitev finančnih vzpodbud za večjo pripravljenost 
delodajalcev in posameznikov za vlaganje v izobraževanje, 

- spodbujanje razvoja programov, oblik in metod v poklicnem 
izobraževanju odraslih, programaov poklicnega izobraževanja 
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odraslih za pridobitev temeljnega poklica za zaposlene in 
brezposelne, programov izpopolnjevanja in prekvalifikacij. 

5 ciljem realizacije z zakoni naloženih nalog bo potrebno sredstva 
na postavki v naslenjih letih povečevati. 

4173 Koncesije na področju zaposlovanjalO.000.000,00SIT 

Z uveljavitvijo sprememb zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti bo omogočeno uvajanje širitve mreže 
za zaposlovanje s pomočjo dodeljevanja koncesij zasebnim in 
drugim organizacijam. Cilj navedenih sprememb je demonopoli- 
zacija storitev Republiškega zavoda za zaposlovanje na področju 
posredovanja dela brezposelnim in s tem povečanje učinkovitosti 
na tem področju. 

6 Plačila storitev 

99 Plačila storitev 

2485 Socialna rehabilitacija zasvojenih 97.201.000,00 SIT 

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju programov 
neposredne pomoči zasvojenim. Tu so vključeni programi 
zmanjševanja škode in terapevtski centri. Povečanje postavke je 
namenjeno vzpostavitvi dodatnih dveh terapevtskih centrov v 
Sloveniji. 

2486 Prevozi slepih 6.500.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Samoupravni sporazum o pravici slepih in 
njihovih spremljevalcev do znižane oziroma brezplačne vozovnice 
v notranjem potniškem prometu (Ur.l. 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. 

2487 Raziskave, razvoj 56.660.000,00 SIT 

Osrednja pozornost ministrstva bo v letu 1998 namenjena 
financiranju uporabnih projektov, kjer je znanstveno raziskovanje 
usmerjeno h konkretnemu cilju in financiranju razvojnih projektov, 
kjer je raziskovanje usmerjeno k ustvarjanju novih in izboljšanju 
že obstoječih procesov in storitev na področju zaposlovanja, 
izobraževanja delovnih razmerij, družine, socialnega varstva in 
borcev. Poleg tega pa se bo ministrstvo vključilo tudi v ciljno 
raziskovalne projekte. 

Osrednja pozornost ministrstva je v letih 1997 in 1998 namenjena 
sofinanciranju razvoja in implementacije strateških projektov s 
področja zaposlovanja, poklicnega usposabljanja, delovnih 
razmerij, družine, socialnega varstva in borcev. V letu 1997 je 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 je izboljšanje 
učinkovitosti politike reguliranja trga delovne sile. 

4072 Eksperimetnalni in razvojni programi 
socialnega varstva ter sofinanciranje programov 
nevladnega sektorja 97.100.000,00 SIT 

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

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju eksperimen- 
talnih in razvojnih programov socialnega varstva. To so tisti 
programi, pri katerih izvajalci uvajajo nove oblike dela na področju: 

1. preprečevanja socialnih stisk posameznikov in skupin 
prebivalstva, 

2. nuđenja pomoči uporabnikom storitev socialnega varstva z 
namenom, da se poveča dostopnost do storitev, poveča vpliv 
uporabnikov pri izvajanju storitev ter posledično zmanjša 
stigmatizacija uporabnikov storitev. 

3. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju programov 
nevladnega sektorja, predvsem nevladnega neprofitnega 
sektorja z namenom pluralizacije izvajalcev storitev socialnega 
varstva. 

4073 Krizni centri 32.250.000,00 SIT 

Skladno s širitvijo mreže kriznih centrov v Sloveniji in sprejetim 
mednarodnim projektom v okviru rednega programa PHARE bo 
v letu 1998 iz sredstev na postavki MDDSZ financiralo poleg 
obstoječega Kriznega centra v Ljubljani tudi začetek delovanja 
enega kriznega centra. 

4074 Materinski domovi in zavetišča za 
otroke in ženske žrtve nasilja 78.000.000,00 SIT 

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

Sredstva na združeni postavki so namenjena financiranju 
delovanja zatočišč, varnih hiš in materinskih domov za ženske, 
ki se morajo v stiski umakniti iz okolja, v katerem trenutno prebivajo. 
Gre za projekte kratkotrajne nastanitve žensk in njihovih otrok v 
varnem bivalnem prostoru, kjer jim je ponuđena tudi prva socialna 
pomoč. 

Ministrstvo bo financiralo oziroma sofinanciralo opravljanje storitev 
v javnih zavodih in nevladnih organizacijah. 

4075 Stanovanjske skupine 24.500.00,00 SIT 

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

Po zakonu o socialnem varstvu država skrbi za razvoj 
stanovanjskih skupin. Skladno s strokovnimi usmeritvami stroke 
socialnega varstva so sredstva na postavki namenjena 
sofinanciranju dejavnosti organizacij za izvajanje stanovanjskih 
skupin na področju duševnega zdravja starih, invalidnih,... 

4076 Socialna zbornica 14.904.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS štev. 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. 
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4077 Strokovno usposabljanje delavcev 
socialnega varstva 14.580.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS štev. 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 
varstva izvaja Socialna zbornica Slovenije. Višina sredstev je 
opredeljena na podlagi letnega načrta Socialne zbornice Slovenije: 
20% sredstev je namenjenih za stokovno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih na področju socialnega varstva, ki jih 
ne pokriva Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev 
(laični delavci v socialnovarstvenih zavodih). 

7866 Koncesije na področju socialnega 
varstva 180.000.000,00 SIT 

Zakon o socialnem varstvu je zavezal državo, da v roku dveh let 
po uveljavitvi razpiše natečaj za podelitev koncesij za storitve 
javne službe, ki jih zagotavlja država. V letu 1997 sta pripravljena 
programa zagotavljanja mrež javne službe varstva starih in 
varstveno delovnih centrov. Na podlagi teh programov bo mogoče 
v letu 1998 izpeljati zakonsko obvezo v zvezi s koncesijami, ki 
pomenijo na področju socialnega varstva načrtovano in 
kontrolirano širitev potrebnih kapacitet. 

7867 Vzdrževanje informacijskega sistema 
in obdelava podatkov po vojnih zakonih 22.842.000,00 SIT 

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, Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja in Zakona o posebnih pravicah žrtev v 
vojni za Slovenijo 1991. 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. 

7868 Stroški izvajanja študentske 
prehrane 18.360.000,00 SIT 

V skladu s pogodbo bodo študentskima organizacijama v Ljubljani 
in Mariboru povrnjeni materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju 
subvencioniranja študentske prehrane. 

7869 Izvajanje in nadzor aktivne politike 
zaposlovanja 20.000.000,00 SIT 

Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju stroškov, ki 
nastajajo ob izvedbi in nadzoru aktivne politike zaposlovanja v 
zvezi z realizacijo postavk iz ekonomskega namena 9 Subvencije. 

9 Subvencije 

77 Subvencije - ostale 

2199 Sofinanciranje regijskih projektov in 
razvoja delovnih mest * 130.000.000,00 SIT 

Lokalni in regijski pristop pomenita aplikacijo drugačnih ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja in večjo povezavo porogramov 
zaposlovanja s programi celovitega razvoja še posebej na 
gospodarsko neaktivnih področjih. V letu 1997 smo v sodelovanju 

z lokalnimi razvojnimi koalicijami pristopili k izdelavi razvojnih in 
eksperimentalnih zaposlitvenih programov, zato bomo s pristopom 
nadaljevali, saj še ne bodo odpravljene velike razlike v možnostih 
zaposlovanja med različnimi slovenskimi regijami. Obseg 
programa bo realno večji kot v predhodnem letu, ko smo posebne 
oblike in programe začeli izvajati šele proti koncu leta. V letu 1998 
bo v različne programe regionalnih in lokalnih razvojnih projektov 
vključenih 800 brezposelnih oseb. 

Sredstva bodo namenjena za: 
- sofinanciranje skladov dela, 
- sofinanciranje povratnega načina financiranja samozaposlitev 

in zaposlitev na lokalnem na regionalnem nivoju, 
- sofinanciranje razvojnih projektov, programov in izvajalcev, ki 

so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb in vzpodbujanju 
lokalnih zaposlitvenih iniciativ. 

Načrtovani znesek je deloma namenjen pokrivanju prevzetih 
obveznosti v letu 1998 iz razpisa za izbiro programov in izvajalcev 
aktiviranja brezposelnih oseb in vzpodbujanja lokalnih 
zaposlitvenih iniciativ ter programov odpiranja novih delovnih mest 
za obdobje 1997/98, ostalo pa je namenjeno za sofinanciranje 
novih projektov. 

4078 Uresničevanje sporazuma o 
reintegraciji delavcev iz tujine 75.000.000,00 SIT 

Na podlagi zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado ZRN o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence 
in poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev RS je potrebno 
v letu 1998 zagotoviti pogoje za realizacijo novega dogovora med 
obema vladama, kar pomeni novo postavko Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve v letih 1998 in 1999. 

4082 Regresiranje obrestne mere kreditiranja 
študentov 400.000.000,00 SIT 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je v postopku sprejema 
v Državnem zboru Republike Slovenije, se predvideva nova 
ureditev na področju štipendiranja z uvedbo sistema kreditnega 
štipendiranja študentov. Za vzpostavitev tega sistema bo potrebno 
s poslovnimi bankami skleniti aranžmaje, ki bodo vključevali 
regresiranje obrestnih mer in odlog vračanja teh kreditov na čas 
zaključka študija. 

4438 Prispevki delodajalcev za 
novozaposiene 205.000.000,00 SIT 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti predvideva sofinanciranje 
zaposlovanja brezposlenih oseb delodajalcem za obdobje enega 
leta. Predvidevamo, da se bo v program vključilo 2.400 
brezposlenih oseb, predvsem iskalcev prve zapslitve, starejših, 
dolgotrajno brezposelnih in prejemnikov denarnih nadomestil, 
denarnih pomoči ter denarnih dodatkov na centrih za socialno 
delo. 

6530 Presežki v državnih podjetjih 400.000.000,00 SIT 

Sredstva bodo namenjena za: 
- sofinanciranje 4 skladov dela - 3 skladov dela Slovenskih 

železarn in 1 sklad dela Slovenskih železnic; 
- sofinanciranje dela stroškov izvajanja programov aktivne politike 

zaposlovanja, predvidene v pravilniku o izvajanju projektnega 
pristopa (Ur. list RS 55/96, 68/96) in sicer prekvalifikacije in 
dokvalifikacije delavcev Slovenskih železarn d.d.; 

- zaposlovanje invalidov v invalidska podjetja. 
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7023 Priprava brezposelnih na 
zaposlitev 2.585.836.000,00 SIT 

Priprava na zaposlitev zajema različne oblike izobraževanja, 
usposabljanja, psihosocialne rehabilitacije in učenja veščin za 
uspešen nastop na trgu delovne sile in predstavlja enega 
najpomembnejših ukrepov aktivne politike zaposlovanja, s katerim 
država zagotavlja zmanjševanje strukturnega neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem. Neugodne strukturne značilnosti 
brezposelnih oseb (46,7% s I. in II. stopnjo izobrazbe, 60% 
dolgotrajno brezposelnih, več kot tretjina starejših od 40 let) 
zahtevajo dodatne ukrepe za pospeševanje zaposlovanja teh 
oseb, v smislu prilagajanja znanja, spretnosti in veščin 
brezposelnih oseb vse večjim zahtevam trga dela, istočasno pa 
zagotavljajo delodajalcem ustrezno usposobljen kader. 

V programe pomoči pri načrtovanju poklicne kariere in iskanju 
zaposlitve bomo v letu 1998 vključili 7.400 brezposelnih oseb, v 
programe psihosocialne rehabilitacije, ki so namenjeni težje 
zaposljivim 2.000 brezposlenih oseb, v programe funkcionalnega 
izpopolnjevanja 4.500 oseb. V klube za iskanje zaposlitve 
načrtujemo vključitev 10.200 brezposlenih oseb, v usposabljanje 
na delovnem mestu pri konkretnem delodajalcu pa 5.300 oseb. 
Napotovanje v programe bo potekalo na podlagi izdelanega 
zaposlitvenega načrta, ki vključuje sposobnosti, interese 
posameznika, predvsem pa njegove zaposlitvene možnosti. Ti 
programi so namenjeni predvsem mlajšim do 26. let, starejšim 
nad 40 let, tisim, ki so brez zaposlitve najmanj 6 mesecev ter 
prejemnikov socialnovarstvenih pravic. Za realizacijo navedenega 
bo namenjeno 2.050.000,00 SIT. 

Poseben program izobraževanja za brezposelne osebe brez 
poklicne kvalifikacije, predvsem mlajše do 26 let, pa bomo v 
sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport vključili v programe 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem dviga 
izobrazbene ravni te populacije ter istočasno zagotovitev 
ustreznega kadra zahtevam dela. Vključenim v te programe bo v 
času šolanja status brezposelne osebe miroval. V letu 1998 
načrtujemo vključitev 5.000 brezposelnih oseb. Za realizacijo teh 
programov bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
namenilo 535.836.000,00 SIT. 

Skupno bo v letu 1998 v programe vključenih 34.400 brezposlenih 
oseb, večina bo vključena v programe izobraževanja in 
usposabljanja, ki so namenjeni pospeševanju zaposlovanja, le 
tretjina pa v programe osebnostnega razvoja. 

7024 Pospeševanje novega 
zaposlovanja 597.000.000,00 SIT 

V tej postavki so vključena sredstva za financiranje razvojnih in 
eksperimentalnih programov, ki bodo vključevali razvoj novih oblik 
zaposlovanja in aktiviranja brezposelnih oseb (delo na domu, 
samozaposlovanje v dopolnilnih dejavnostih). Prav tako bomo v 
okviru te postavke pristopili k izdelavi modela in v drugi polovici 
leta k izvajanju z Zakonom o spremembahin dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposlenosti 
predvidenega programa sofinanciranja stroškov za delavce, ki 
se zaposlijo na začasno prosto delovno mesto delavca, ki se 
izobražuje (job rotation). Glede na zakonske spremembe se bodo 
v okviru te postavke sofinancirali še skladi dela kot oblika aktivnega 
razreševanja trajno presežnih delavcev. 

7025 Pospeševanje zaposlovanja 
invalidnih oseb 949.000.000,00 SIT 

V letu 1998 načrtujemo povečan obseg dejavnosti na področju 
usposabljanja in zaposlovanja invalidov zaradi subvencioniranja 
zaposlenih invalidov v novonastalih invalidskih podjetij v podjetjih, 

vključenih v Vladni projekt kadrovskega prestrukturiranja in 
preprečevanja prehoda v odkrito brezposelnost. V primeru uvedbe 
kvotnega sistema bodo učinki le-tega vidni šele ob koncu leta 
Zaposlovanje invalidov je v sedanjih razmerah na trgu delovne 
sile praviloma predhodno pogojeno z usposabljanjem ali 
izobraževanjem in še dodatno subvencijo ob zaposlitvi. V tem 
okviru te postavke je predvidena vključitev 1.500 invalidov v 
usposabljanje ter sofinanciranje 100 novih delovnih mest. Drugi 
del sredstev je namenjen za subvencioniranje plač 4.000 
zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih. 

7027 Preusposabljanje zaposlenih 202.000.000,00 SIT 

Postavko preimenujemo v Preusposabljanje. 

Program je namenjen tistim podjetjem, ki s prekvalifikacijami ah 
dokvalifikacijami lahko zagotovijo zaposlitev lastnim ali presežnim 
delavcem iz drugih podjetij. V skladu s finančnimi in kadrovskimi 
možnostmi bomo delodajalcem, ki imajo težave pri poslovanju, v 
sodelovanju z drugimi institucijami nudili pomoč pri pripiavi 
programov kadrovske sanacije z namenom ohraniti čimveč 
produktivnih delovnih mest. Za male in srednje delodajalce bomo 
preko svetovalnih organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem in 
upravljanjem človeških virov, organizirali svetovalno pomoč. V 
letu 1998 predvidevamo vključitev 1.100 presežnih delavcev 

7029 Javna dela 3.320.000.000,00 SIT 

V skladu z načrtovanimi spremembami, ki jih predvideva Zakono 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposlenosti, bodo vključeni v javna 
dela statusno izenačeni z delavci v delovnem razmerju. Glede na 
cilj zmanjševanja socialnih transferov bodo v programe javnih del 
vključeni dolgotrajno brezposelni in upravičenci do denarnih 
nadomestil, denarnih pomoči in denarnih dodatkov na CSD. Zaradi 
izenačitve statusa z delavci v delovnem razmerju in omejenih 
finančnih virov občin in drugih naročnikov javnih del bo realna 
cena na udeleženca s strani zavoda za zaposlovanje večja kot v 
prejšnji ureditvi. Hkrati s temi spremembami je načrtovan tudi 
bistveno večji obseg prehajanja iz javnih del v redne zaposlitve. 
Predvideno število vseh udeležencev v teh programih je 9.000, 
oziroma 6.500 povprečno mesečno 

7032 Nadomestitev dela stroškov za 
ohranitev delovnih mest 650.000.000,00 SIT 

Sredstva bodo namenjena za: 
-vzpodbujanje razvojnih procesov v podjetjih, povezovanju malih 
podjetij v mrežne oblike organizacij z organiziranjem skupnih 
razvojnih in tržnih jeder, 
- dviganju usposobljenosti zaposlenih, 
- sofinanciranju razvoja novih delovnih mest pri samostojnih 

podjetnikih, malih in srednjih podjetjih in drugih oblikah organizacij 
Projekt sofinanciranja delovnih mest na področju malega 
gospodarstva bo potekal v povezavi z regionalnimi ali lokalnimi 
skladi za razvoj podjetništva in zaposlovanja. 

7265 Nadomestitev dela stroškov za 
ohranitev delovnih mest - izvozniki 650.000.000,00 SIT 

Sredstva bodo namenjena za: 
- vzpodbujanje razvojnih procesov v podjetjih, 
- dviganju usposobljenosti zaposlenih, 
- ohranjanju oz. večanju konkurenčnosti podjetij na mednarodnih 

trgih in s tem ohranjanju in povečevanju zaposlenosti. 

Program je namenjen gospodarskim družbam, ki so pretežno 
izvozno naravnane in si s prestrukturiranjem še niso zagotovile 
pogojev za uspešno konkurenčno poslovanje na tujih trgih, imajo 
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pa možnosti in pogoje za uspešno konkurenčno poslovanje v 
prihodnje. 

7871 Ukrepi aktivne politike zaposlovnaja - 
vladni projekt 700.000.000,00 SIT 

Projektni pristop kot pomoč podjetjem pri preprečevanju prehoda 
presežkov v odkrito brezposelnost je bil v 12 podjetjih začet v 
letu 1996. Do konca leta 1997 so podjetja pripravila poslovne 
načrte in programe kadrovske prenove, ves čas pa so tudi 
intenzivno potekali programi prekvalifikacij, dokvalifikacij, 
samozaposlitev, prezaposlitev in drugih oblik razreševanja 
presežnih delavcev. V razreševanje so vključeni tudi invalidi. V 
drugi polovici leta 1997 je bilo v projektni pristop vključenih 10 
novih podjetij. V letu 1998 predvidevamo, da se bo v različne 
programe v 22 podjetjih vključilo več kot 15.000 presežnih 
delavcev. 

Sredstva bodo namenjena za: 
- kadrovsko prenovo podjetij, 
- investicijam v človeške vire, 
- razreševanju invalidske problematike in vzpostavljanju 

invalidskih podjetij, 
- aktivno razreševanje presežnih delavcev in delavcev iz podjetij 

v stečaju. 

Vlada RS je v letu 1996 v vladni projekt vključila 12 podjetij, v 
katerih je projekt kadrovske prenove v zaključni fazi, v letu 1997 
pa je dodatno vključila še 10 podjetij, katerih večji del sofinanciranja 
se prenese v leto 1998 in manjši del v leto 1999. Po objavi razpisa 
Slovenske razvojne družbe se pričakuje še dodatno vključevanje 
podjetij in skupni pristop k revitalizaciji podjetij. 

8664 izvajanje sanacij in prestrukturiranja 
podjetij (SRSP) 35.000.000,00 SIT 

Sredstva bodo namenjena za razreševanje trajno presežnih 
delavcev v Rudniku svinca in cinka Mežica v zapiranju d.o.o. in 
sicer: 
- v okviru razreševanja invalidske problematike - prilagoditev 

delovanih mest za invalide, ki bodo ostalli v podjetju in za odpiranje 
delovnih mest za invalide; 

- za odpiranje novih delovnih mest oz. za prezaposlitve; 
- prekvalifikacije in dokvalifikacije oz. izobraževanje 

8674 Pomoč pri samozaposlovanju 705.000.000,00 SIT 

V letu 1998 predvidevamo, da bo ostala stopnja samozaposlovanja 
na ravni iz preteklih obdobij, kar pomeni, da bo ob koncu leta 
1998 realiziranih približno 2.300 samozaposlitev. Tudi v letu 1998 
bosta ostali dve temeljni področji pospeševanja samozaposlo- 
vanja, to sta usposabljanje in svetovanje ter finančna pomoč ob 
začetku poslovanja. Izobraževanje in svetovanje vključuje 
informativne seminarje, uvodne in poglobljene oblike usposabljanj 
ter individualno svetovanje. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Republiški zavod 
za zaposlovanje sta na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije 
z dne 3.10.1997 razpisala Javno naročilo za eksperimentalno 
izvedbo programa finančne pomoči za podjetnike začetnike in 
odpiranje novih delovnih mest na področju malega gospodarstva, 
s ciljem samozaposlovanja in prezaposlovanja presežnih delavcev 
in nezaposlenih. Projekt se bo eksperimentalno izvedel v 
Regionalnem podjetniškem centru Murska Sobota. 

Na podlagi rezultatov izvedbe projekta bosta ministrstvo in 
Republiški zavod za zaposlovanje predložila ustrezne sistemske 
rešitve za prenos in uveljavitev tega programa na območje cele 
Slovenije, kjer bodo s sredstvi sodelovali tudi drugi partnerji kot 

so banke, lokalne skupnosti, delodajalske zbornice itd. Prehod 
na nov sistem v obliki povratnih sredstev predvidoma v letu 1998 
še ne bo vplival na višino potrebnih sredstev. 

11 Drugi odhodki 

9 Drugi odhodki 

2200 Vladna komisija za grobišča in 
medresorski gradbeni odbor 1.620.000,00 SIT 

Pri Vladi Republike Slovenije deluje Komisija za razreševanje 
vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v 
Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji. Komisija 
je bila imenovana s Sklepom Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije št. 021-06/90-28/1-8 z dne 24.10.1990, 
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. 

Nadalje pri Vladi Republike Slovenije deluje Medresorski gradbeni 
odbor za izgradnjo sakralnega objekta v Kočevskem Rogu in 
spominskega parka naTeharjih na podlagi Sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 402-4/93-25/7-8 z dne 20.4.1995. 

Predlagana sredstva v proračunu za leto 1998 vsebujejo sredstva 
za tekoče delovanje navedene komisije za grobišča in 
medresorskega gradbenega odbora. 
Vključena pa so tudi sredstva za izvedbo javnega natečaja za 
pridobitev idejne rešitve za spominsko znamenje za označitev 
ostalih grobišč v Sloveniji. 
Predlog za vključitev sredstev za navedene namene v proračunu 
za leto 1998 je ministrstvo prejelo s strani Komisije za razreševanje 
vprašanj, povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v 
Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih grobišč v Sloveniji z dopisom 
št. 021-06/90-28 z dne 25.9.1997. 

2201 Pokojninska reforma 20.000.000,00 SIT 

Planirana sredstva so namenjena pripravi novih zakonov in 
tiskovin za izvedbo pokojninske reforme, kritju stroškov za 
pripravo simulacijskih modelov, obveščanja javnosti in drugo. 

4124 Sofinanciranje zveze društev invalidov 
vojn Slovenije 2.660.000,00 SIT 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l.RS št.63/95, 19/97 in 
pop.21/97) se vojni invalidi združujejo v društva vojnih invalidov, 
zato je temu ustrezno nastala tudi potreba po zagotavljanju 
sredstev v državnem proračunu za zvezo društev invalidov vojn 
(področje civilnih invalidov vojne) kot eno izmed društev vojnih 
invalidov. 
Predlagana sredstva za sofinanciranje zveze društev invalidov 
vojn Slovenije za leto 1998 vključujejo sredstva za področje 
posebnega programa dela zveze, to je za mednarodno 
sodelovanje, katerega smo prejeli od te zveze z dopisom št.228/ 
97/K z dne 30.9.1997. 

4433 Sofinanciranje PHARE programov 31.750.000,00 SIT 

V letih 1997 in 1998 bodo v okviru PHARE programa v teku 
projekti, sprejeti oziorma 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 modernih programov za spodbujanje prestrukturiranja 
in zmanjševanja brezposelnosti (pilotski center za poklicno 
svetovanje in informiranje v Ljubljani, Sklad za razvoj kadrov in 
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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 155.574.000,00 SIT 

Na podlagi zakona o financiranju Zveze združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojne Slovenije (Ur.l.RS št. 8/90) se sredstva 
za delovanje zveze zagotavljajo v proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti. Sredstva za financiranje zveze 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 leto 1998 je sestavljena na podlagi 
ovrednotenega programa dela Zveze združenj borcev in 
udeležencev NOB Slovenije in navodil Ministrstva za finance 
Republike Slovenije 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 združenj borcev narodnoosvobodilne 
vojne Slovenije z dne 1.10.1997. 

6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo 45.260.000,00 SIT 

Pravna podlaga je določena z Zakonom o društvih (Ur.l.RS 
št.60/95 ) ter na njegovi podlagi izdanim Pravilnikom o kriterijih za 
podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
vojnih veteranov in urejanju vojnih grobišč (Ur.l.RS št. 68/96). 
Združenje veteranov vojne za Slovenijo je organizacijsko v skladu 
s Statutom razdeljeno na 13 pokrajinskih odborov in 48 območnih 
odborov. 

V predlagani višini sredstev za leto 1998 so vsebovana sredstva 
za izvajanje letnega programa dela, delovanje pokrajinskih - 
predvsem pa tudi območnih odborov in pomoč pri uveljavljanju 
pravic upravičencem in njihovim svojcem na podlagi veljavnih 
predpisov. 

6181 Sofinanciranje veteranskih 
organizacij slovenske policije 3.704.000,00 SIT 

Postavko preimenujemo v Sofinanciranje združenja. "SEVER", 

Pravna podlaga za predlagani obseg sredstev v tej postavki je 
enako kot v predhodni točki te obrazložitve. 
Predlagana višina sredstev za leto 1998 predstavlja sredstva za 
izvajanje delnega sofinanciranja dejavnosti združenja oziroma 
letnega programa in sicer: sodelovanje z veteranskimi 
organizacijami, spominska srečanja, projekt "Policija med vojno" 
In podobno. 

6846 Druge organizacije žrtev vojnega 
nasilja 5.508.000,00 SIT 

Pravna osnova za predlagani namen sofinanciranja zveze društev 
mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko je v povezavi z Ustavo 
Republike Slovenije In novo sistemsko zakonodajo, konkretno 
je to Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l.RS št. 63/95, 8/96 in 44/ 

96). Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko je 
ena izmed zvez društev s področja delovanja žrtev vojnega 
nasilja. 

V navedeni postavki so predlagana sredstva za sofinanciranje 
delovanja Zveze društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 
1941-1945 za leto 1998, ki jih je predstavila navedena zveza 
pismeno dne 29.9.1997 in sicer so sredstva planirana za: 
funkcionalne stroške, stroške sodnih postopkov za uveljavljanje 
odškodninskih zahtevkov, stroške obnove inventarja pisarn in 
računalniške opreme, izvajanje socialnih pomoči in članarine 
"VDK". 

6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev 
Slovenije 4.622.000,00 SIT 

Pravna osnova za predlagani namen sofinanciranja zveze 
društev izgnancev Slovenije smiselno izhaja iz posebnega varstva 
žrtvam vojnega nasilja po ustavi Republike Slovenije in novo 
sistemsko zakonodajo, konkretno je to po Zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja (Ur.l.RS št. 63/95, 8/96 in 44/96). Zveza društev 
izgnancev Slovenije ji ena izmed zvez društev s področja 
delovanja žrtev vojnega nasilja. 
Iz te postavke se bodo financirale programske naloge, ki so 
predvidene za leto 1998 na podlagi Programa dela Društva 
izgnancev Slovenije 1941-1945, ki ga je sprejela volilna 
konferenca društva v juniju 1997, ter finančnega načrta Društva 
izgnancev za leto 1998. 

7190 Prizananja socialnega varstva 3.400.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. 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. Od leta 1995 minister vsako leto na podlagi predloga 
komisije za izbor kandidatov za nagrade in priznanja na področjuu 
socialnega varstva sprejme sklep o podelitvi nagrad in priznanj. 

7193 Sofinanciranje društev 1.879.000,00 SIT 

Sredstva so planirana v realno enaki višini kot doslej. Namenjena 
so sofinanciranju posameznih projektov, ki jih izvajajo društva z 
različnih področij dela ministrstva in se sicer ne financirajo iz 
proračuna. / 

7197 Vzdrževanje grobov v RS 23.779.000,00 SIT 

Pravno podlago za financiranja navedenega področja predstavlja 
Zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov 
pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji 
(Ur.l.SFRJ,št. 60/75). 
V okviru te postavke se bodo financirale potrebe vzdrževanja, 
obnov, odkup zemljišč ter določene intervencije in komemoracije 
za pokopališča in grobove v Republiki Sloveniji po zakonu. 

7198 Vzdrževanje grobov v tujini 2.590.000,00 SIT 

Pravno podlago za financiranje navedenega področja predstavlja 
Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini (Ur.l.SFRJ št. 29/ 
73 In 29/76). 
V okviru te postavke se bodo financirale potrebe vzdrževanja, 
obnov, ter komemoracij za pokopališča in grobove borcev v 
tujini. 

7874 Sofinanciranje zveze vojnh invalidovi 1.340.000,00 SIT 

Postavko preimenujemo v Sofinanciranje zveze društev voinlh 
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invalidov Slovenije in zveze voinih invalidov v zamejstvu. 4441 CSD - zamenjava avtomobilov 10.920.000,00 SIT 

Na podlagi Zakona o vojnih invalidih (Ur.l.RS št.63/95, 19/97 in 
pop.21/97) se vojni invalidi združujejo v društva vojnih invalidov, 
zato je temu ustrezno nastala tudi potreba po zagotavljanju 
sredstev v državnem proračunu. 
Ta postavka vključuje tudi sredstva za delovanje zveze vojnih 
invalidov v zamejstvu - v Republiki Italiji na podlagi Sklepa Vlade 
Republike Slovenije št.590-12/90-1/3-8 z dne 16.12.1992 ter 
predloga programa dejavnosti in finančnega načrta za leto 1998, 
ki ga je Zveza vojnih invalidov predložila 29.9.1997, za" zvezo" 
vojnih invalidov v Republiki Avstriji pa postopek obravnave in 
odobritve delovanja v tem času še teče. 

Predlagana sredstva za sofinanciranje zveze vojnih invalidov 
Slovenije za leto 1998 zajemajo sredstva za sofinanciranje 
programov društev vojnih invalidov (vojaški vojni invalidi in vojaški 
mirnodobni invalidi) na področju socialno zdravstvenega varstva, 
pomoč socialno šibkim vojnim invalidom pri letovanju, sodelovanje 
z vojnimi invalidi NOB v sosednjih državah. Za zvezo vojnih 
invalidov v zamejstvu pa predlog sredstev za leto 1998 vsebuje 
sredstva za delovanje zveze in izvajanje in dodeljevanje različnih 
socialnih pomoči zelo starim in socialno ogroženim upravičencem. 

13 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

105 Investicije - javni zavodi in ustanove 

1288 Računalniška oprema centrov za 
socialno delo 30.541.000,00 SIT 

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 112.864.000,00 SIT 

V skladu z dolgoročnimi cilji o zagotavljanju ustreznih materialnih 
pogojev dela Republiškemu zavodu za zaposlovanje, planiramo 
za leto 1998 sledeča investicijska vlaganja: 
- dokup prostorov za Urade za delo v Ljubljani 
- nakup poslovnih prostorov UD Ribnica 
- nakup poslovnih prostorov Centra <za poklicno informiranje in 

svetovanje. 

Dokup prostorov za urade za delo v Ljubljani pomeni postopen 
prehod vodstva in Centralne službe na novo lokacijo in 
organiziranje večjega števila uradov za delo v Ljubljani na različnih 
lokacijah. Predvidena organizacija uradov v Ljubljani bo prispevek 
k večji možnosti posredovanja zaposlovanja in sodelovanja z 
delodajalci kot ene glavnih razvojnih povdarkov Republiškega 
zavoda za zaposlovanje. 

Urad za delo Ribnica opravlja delo v najetih prostorih Riko Hold- 
ing iz Ribnice, ki je v stečajnem postopku. V septembru 1997 je 
RZZ prejel obvestilo o odpovedi najemnega razmerja. Občina 
Ribnica je ponudila možnost najema oziroma odkupa poslovnih 
prostorov, ki so lokacijsko in prostorsko primerni za delo 
omenjenega urada. 

V letu 1998 je predviden začetek delovanja Centra za poklicno 
informiranje in svetovanje v okviru programa PHARE. 

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 153.930.000,00 SIT 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve iz te proračunske 
postavke ni uspelo sfinancirati vseh predvidenih investicijskih 
vlaganj predvsem glede na to, da je sredi leta stopil v veljavo 
Zakon o javnih naročilih. 
Tako se iz programa za leto 1997 v leto 1998 prenesejo: CSD 
Lenart - nakup opreme, CSD Murska Sobota - nakup opreme, 
CSD Novo mesto - nakup zemljišča, CSD Jesenice in CSD Gornja 
Radgona - nakup prostorov. 

4443 Poslovni prostori in oprema VDC 183.090.000,00 SIT 

Koncem leta sprejet proračun in sredi leta uveljavljen Zakon o 
javnih naročilih sta tudi na tej postavki prispevala k nerealizaciji 
zastavljenega programa. 
Tako se bodo iz programa 1997 v letu 1998 financirale naslednje 
investicije: VDC Lenart - nakup opreme, VDC Kranj - nakup 
zemljišča, VDC Postojna - adaptacija, VDC Murska Sobota - 1. 
faza adaptacije objekta, VDC Črnomelj - izdelava investicijske 
dokumentacije. 

V letu 1998 bodo pričete naslednje nove investicije: VDC Nova 
Gorica - nakup zamljišča in pričetek gradnje, VDC Šentjur - 1. 
faza nakupa prostorov, VDC Domžale - odkup zemljišča, VDC 
Slovenske Konjice - izdelava investicijske dokumentacije. 

4444 Poslovni prostori in oprema zavodov 
za usposabljanje 407.570.000,00 SIT 

Program investicij za leto 1997 tudi na tej proračunski postavki ni 
bil realiziran, zato se v leto 1998 prenesejo naslednje investicije: 
Dom Matevža Langusa v Radovljici - dobava in montaža dvigala, 
Zavod Miha Pintar v Dobrni - investicijska dokumentacija, Zavod 
za usposabljanje dr. Marijana Borštnarja - enota Maribor - začetek 
adaptacije, Zavod za usposabljanje črna na Koroškem - adaptacija 
objektov, Center Dolfke Boštjančič - enota Škofljica - nadaljni 
postopki za pridobitev projektne dokumentacije, lokacijskega in 
gradbenega dovoljenja ter pričetek adaptacije. 

V letu 1998 je predvidena gradnja Zavoda za varstvo in 
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja v Dornavi. 

6996 Stanovanjske skupnosti 40.000.000,00 SIT 

Postavko preimenujemo v Stanovanjske skupnosti, 

Predviden je nakup dveh stanovanj za izvajanje dejavnosti bivalnih 
skupin za populacije, kje- je to strokovno utemeljeno. 

6190 Dom upokojencev Šentjur 153.500.000,00 SIT 

Izgradnja doma zaključena v letu 1997. Planirana sredstva za 
leto 1998 zadoščajo polovični predračunski vrednosti potrebne 
opreme, inventarja in obrtniških del, zato bo dom dokončno vseljiv 
v letu 1999. 
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6191 Dom upokojencev Trebnje 170.000.000,00 SIT 

V letu 1997 je bil objekt zgrajen do III. gradbene faze. Dokončanje 
izgradnje doma je predvideno (pogodba) za leto 1998, vendar 
planirana sredstva ne zadoščajo za izvedbo pogodbene dinamike. 

6661 Grobišča - Teharje, Kočevski Rog 75.760.000,00 SIT 

V letu 1997 je bila zaključena 1. faza izgradnje spominskega 
parka Teharje. V letu 1998 se v skladu z odločitvijo Komisije za 
razreševanje vprašanj povezanih z namembnostjo in ureditvijo 
grobišč v Kočevskem Rogu in drugih tovrstnih gobišč v Sloveniji 
nadaljuje fazna izgradnja parka. 

f 
6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in 
oprema posebnih socialnovarstvenih 
zavodov 44.700.000,00 SIT 

Planirana sredstva za leto 1998 se bodo namenila sanaciji objektov 
Prizma Ponikve, adaptaciji objekta na Stari gori, vzdrževalnim 
delom v Centru slepih Škofja Loka. 

7875 Terapevtski center 20.000.000,00 SIT 

Planirana sredstva so namenjena ureditvi terapevtskega centra 
v slovenskem prostoru. 

7884 Program mreže domov za 
starostnike 400.000.000,00 SIT 

Oblikovanje republiškega proračuna za leto 1998 na področju 
investicij v institucionalno varstvo odraslih je v tesni povezavi s 
Programom razvoja varstva starejših oseb do leta 2005. 
Program bo kot sestavni del koalicijskega sporazuma predložen 
v obravnavo in sprejem na Vlado RS letos. 
Sedemnajst idejnih projektov iz sedemnajst slovenskih občin, ki 
so v lanskem in predlanskem letu prispeli na Ministrstvo, od katerih 
jih pet izhaja iz srednjeročnega obdobja za leto 1986-1990 bo 
potrebno 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 izenačevanja 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, določenim nalogam. 

108 Investicije - državni organi 

2910 Manjše investicije 3.570.000,00 SIT 

Nakup treh klimatskih naprav za poslovne prostore ministrstva 
in treh GSM. 

Sredstva te proračunske postavke so namenjena vzdrževalnim 
delom v domovih starejših občanov, varstveno delovnih centrih, 
centrih za socialno delo ter zavodih za usposabljanje. 
Glede na to, da se iz te postavke financira veliko število 
vzdrževalnih del je pri izvajanju programa za leto 1997 prišlo do 
zastoja zaradi nesprejetega proračuna in določil novega Zakona 
o javnih naročilih. 
Planirana dela se tako iz programa za leto 1996 in 1997 prenašajo 
v leto 1998 in sicer: 
Domovi starejših občanov: Domžale - sanacija strehe, Ljubljana- 
Moste - sanacija jedilnice in kuhinje -1. faza, Sežana - sanacija 
dvigal, Izola - sanacija objekta; projektna dokumentacija, Metlika 
- sanacija kotlovnice, Radovljica - sanacija kuhinje, Grmovje - 
čistilne naprave, Kamnik - sanacija objektov, Ljubljana-Šiška - 
adaptacija kuhinje, Celje - sanacije strehe in fasade 1. faza. 
Centri za socialno delo: Celje - sanacija tlakov, Ljubljana-Center - 
ureditev prostorov. 

6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ 61.290.000,00 SIT 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje RZZ v letu 1998 bodo 
namenjena adaptaciji prostorov UD Cerknica, nakupu opreme 
za UD Hrastnik, zamenjavi računalniške opreme. 

7139 Razvoj in vzdrževanje računalniške podpore za izvajanje 
Zakona o družinskih prejemkih 

Postavko združujemo v novo postavko 2198 Vzdrževanje in razvoj 
informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov v ekonomskem namenu 53 Plačilo storitev javnim 
zavodom in ustanovam. 

7881 Intervencije socialnega varstva 44.410.000,00 SIT 

Planirana sredstva so namenjena interventnemu zagotavljanju 
sredstev ob nepričakovanih in neplaniranih situacijah s področja 
investicijskega vzdrževanja socialno varstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je država. 

2612 URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

2 Materialni in drugi stroški 

4527 Materialni stroški 4.924.000,00 SIT 

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 959.000,00 SIT 

205 Investisijsko vzdrževanje - javni zavodi in ustanove 

2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč 
v RS in tujini 11.739.000,00 SIT 

Dela investicijskega značaja pričeta v letu 1997 se bodo 
nadaljevala v letu 1998 na območju Sežane ter Gonarsa in Raba. 

6195 Investicijsko vzdrževanje socialno- 
varstvenih zavodov 208.314.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za sodelovanje z mednarodnimi sorodnimi 
organi in institucijami, kar je za uspešno delo in razvoj tega področja 
predpogoj. 

108 Investicije • državni organi 

2912 Manjše investicije 150.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za nabavo nujne dodatne opreme za potrebe 
Urada. 
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2613 INŠPEKTORAT RS ZA DELO 

2 Materialni in drugi stroški 

4528 Materialni stroški 51.840.000,00 SIT 

Pri planiranju sredstev je upoštevana realna poraba sredstev za 
kritje materialnih stroškov Inšpektorata, za katerega je značilno 
terensko delo inšpektorjev in s tem povezanih stroškov upravnega 
organa, ki deluje na 36 lokacijah in ima 96 zaposlenih. 
Znotraj materialnih stroškov se povečujejo v letu 1998 sredstva 
obveznih zdravniških pregledov inšpektorjev, nezgodnega 
zavarovanja delavcev s posebnimi pooblastili, stroški selitev enot 
ali izpostav Inšpektorata, stroški dnevnic zaradi povečanega 
obsega inšpekcijskega dela na področju preprečevanja črnega 
zaposlovanja, stroški pisarniškega materiala zaradi sprememb 
Zakona o inšpekciji dela in Zakona o preprečevanju črnega 
zaposlovanja ter stroški najemnin in garažnin. 

7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu 2.592.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o varstvu pri delu. 

V sredstvih je planirana minimalna varstvena oprema delavcev s 
posebnimi pooblastili zaradi narave opravljanja njihovega dela. 

7889 Izobraževanje 1.944.000,00 SIT 

Pravna podlaga je Zakon o inšpekciji dela. 
V letu 1998 je nujno potrebno realizirati izpite za inšpektorje za 
delo in dokončati izvedbo izpitnega roka iz leta 1997. Nova 
zakonodaja predvideva poostritve vseh vrst nadzora, kar pomeni 
povečanje nalog s področja inšpekcijskega nadzora zaradi 
sprememb zakonov, ki so v pripravi: 
1. Zakona o delovnih razmerjih 
2. Zakona o črnem zaposlovanju 
3. zakonodaje s področja zaposlovanja 
4. Zakona o zdravju in varnosti pri delu. 

108 Investicije - državni organi 

7890 Manjše investicije 2.280.000,00 SIT 

Sredstva so planirana za nabavo nujne dodatne opreme za potrebe 
Inšpektorata. 

PLAČE - OBRAZLOŽITEV 

2611 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE 

3011 Plače 
3119 Drugi osebni odhodki - prejemki 
3227 Prispevki in davki delodajalca 

Predlog razdelitve sredstev za plače proračunskim uporabnikom 
ne zagotavlja Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
potrebnega obsega sredstev za plače, delovno uspešnost ter 
prispevke in davke. Manjkajoča razlika pomeni celoten obseg 
sredstev za delovno uspešnost in polovico sredstev za prispevke 
in davke. V potreben obseg sredstev je ministrstvo upoštevalo 
stanje ob koncu oktobra 1997, že izdana soglasja za kadrovske 
spremembe, sredstva za minulo delo v prihodnjem letu in sredstva 
za razporeditev pripravnikov - štipendistov. 

2612 URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

5986 Plače 

Sredstva ne zadoščajo za planiran obseg sredstev po enakih 
kriterijih kot pri ministrstvu. 

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

2711 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

I. PREDSTAVITEVTEiVIELJNIH SMERI POLITIKE 
MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO ZA LETO 1998 

Ministrstvo za zdravstvo bo s proračunskimi sredstvi v letu 1998 
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 
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. 

* Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega varstva 

V skladu s prenosom javnih pooblastil na Zdravniško zbornico 
Slovenije in na Lekarniško zbornico Slovenije bo ministrstvo tudi 
v letu 1998 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 1998 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. 
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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. 

V skladu s predlaganimi spremembami Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o financiranju občin bo ministrstvo izvajalo 
svoje pristojnosti v smislu tega zakona. 

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 Ministrstvo za zdravstvo 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 intenziviral svoje delo, ker bi bilo za 
izvajanje nadzora potrebno zaposliti dodatne inšpektorje. 

V letu 1998 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 1998 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 
- zbirke podatkov s področja zdravstva in zdravstvenega 

zavarovanja v katerih bodo določene podlage za zbiranje 
obveznih podatkov s področja zdravstva in zdravstvenega 
zavarovanja 

- zdravstvene inšpekcije 
- 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. 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. 

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH 
POSTAVK 

Uresničevanje programov, ki bodo v letu 1998 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. 

3347, 3671 Materialni stroški In drugi odhodki 
za delo na drugih področjih 90.396.000 SIT 

1.296.000 SIT 

Pri višini materialnih stroškov za leto 1998 smo izhajali iz podatkov 
o višini porabe materiaiiih stroškov ministrstva za leto 1997, 
upoštevali nove dejavnosti, ki izhajajo iz sklepov Vlade Republike 
Slovenije ter potrebno povečanje materialnih stroškov zaradi 
odobrenih in realiziranih novih zaposlitev za izvajanje novih 
dejavnosti v pristojnosti ministrstva. 

6138 Sredstva za delo Odbora za investicije 
v javne zdravstvene zavode 3.916.000 SIT 

Ministrstvo za zdravstvo iz proračunske postavke Sredstva za 
delo Odbora za investicije v javne zdravstvene zavode, katerega 
naloga je po zakonu priprava letnega programa investicij ter 
nadzorovanje in spremljanje izvajanja programa investicij in 
omogoča plačilo sejnin za delovanje Odbora za investicije v 
javne zdravstvene zavode, ekspertne naloge pri oceni in 
vrednotenju ponudbenih rešitev, v letu 1998 tudi ekspertno pravno 
podporo temu odboru. 

7891 - Zdravstveni svet 1.836.000 SIT 

Minister za zdravstvo s soglasjem Državnega zbora imenuje 
člane Zdravstvenega sveta in njegovega predsednika. V skladu 
z določili 75. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom 
o sestavi, načinu imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta 
je sestavljen iz predstavnikov razširjenih strokovnih kolegijev, 
Medicinske fakultete in pristojnih zbornic. V skladu s pravilnikom 
Ministrstvo za zdravstvo poravnava sejnine in najnujnejše 
materialne stroške delovanja tega organa. 

7892 Verifikacija prostorov za zasebno 
zdravstveno delo 5.396.000 SIT 

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 1998 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 
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v proračun. Njihova višina bo v letu 1998 približno enaka planiranim 
odhodkom za izvedbo verifikacije prostorov zasebnikov. 

7893 Strokovni izpiti 2.160.000 SIT 

V skladu s Pravilnikom o opravljanju strokovnih izpitov delavcev 
na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/ 
96) izvaja ministrstvo strokovne izpite za zdravnike in druge 
zdravstvene delavce, s tem so povezana plačila za predsednike 
in člane izpitnih komisij. 

8730 Medresorska komisija za ravnanje z 
nevarnimi snovmi 2.460.000 SIT 

Pri Ministrstvu za zdravstvo v skladu s sklepom Vlade Republike 
Slovenije 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. 

7085 432 Svet za zdravje - Programi krepitve 
zdravja 8.640.000 SIT 

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 
letih in jo bomo nadaljevali tudi v letu 1998. 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 71.396.000 SIT 

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 
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 975.426.000 SIT 

Skladno s tretjim odstavkom 34. člena in po prvem odstavku 98. 
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92) 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 refundacijo plač, prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje v skladu 
z določbo 3. odstavka 34. člena ZZVZZ, poravnava državni 
proračun. 

V skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/95), zdravniki opravljajo pripravništvo 
v času sekundariata v skupnem trajanju 2 let. V letu 1998 bo 
predvideno povprečno mesečno število zdravnikov sekundarijev 
322. Izračunani povprečni strošek za zdravnika sekundarija pa 
znaša 239.646 SIT mesečno. Proračunska sredstva za 
sekundarije za leto 1997 niso zadoščala za refundacijo plač za 
12 mesecev, zato planirana sredstva vključujejo tudi neplačane 
obveznosti do javnih zdravstvenih zavodov za refundacijo plač 
zdravnikov sekundarijev iz leta 1997. 

5218 432 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi 
sevanji 22.000.000 SIT 

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 1998 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. 

5617 432 Programi preprečevanja zasvojenosti 
z mamili 23.412.000 SIT 

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 1998 namenjali sredstva te postavke za razvojno 
raziskovalne programe na tem področju, za preventivne ter 
izobraževalne programe, medijske akcije in 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 letih 1997 in 
1998 v okviru planiranih povečanih sredstev za te namene 
finančno podprli predvsem delo nevladnih organizacij na področju 
preventive, 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 programov preprečevanja uživanja drog 
ter programov zmanjševanja škode, ki jo droge povzročajo. 
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" 5.980.000 SIT 

V 7. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je določeno, da RS zagotavlja finančna sredstva za 
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znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstva. 
Ministrstvo bo v letu 1998 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 1998 bo ministrstvo strokovno in finančno sodelovalo 
v ciljnem raziskovalnem projektu "Zdravje". 

6855 Nacionalni programi boja proti AIDS 6.480.000 SIT 

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 6.480.000 SIT 

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 1998 v skladu s projektom 
organizacije službe NMP zagotavljalo usposabljanje izvajalcev 
NMP. 

7075 Raziskovalne naloge in študije 21.366.000 SIT 

7077 432 Univerzitetne naloge 11.380.000 SIT 

Ministrstvo bo financiralo naloge v zvezi z oblikovanjem doktrine 
in opredeljevanjem dejavnosti na terciarni ravni, ki jih bodo izvajali 
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 14.117.000 SIT 

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 11.960.000 SIT 

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 79.960.000 SIT 

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 1998 na osnovi javnih razpisov zagotavljalo 
financiranje najprimernejših zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv 
in evalvacije nekaterih dosedanjih projektov. 

7084 432 Spremljanje zdravstvenega stanja 
prebivalstva 1.019.245 SIT 

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 in medicinsko fakulteto 
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. 

Pri vrednotenju nacionalnega programa so upoštevani naslednji 
elementi: plače, materialni in nematerialni stroški, amortizacija, 
regres in zakonsko predpisane obveznosti izvajalcev. 

7121 Plačilo obveznega psihiatričnega 
zdravljenja 27.409.000 SIT 

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, 
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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 48.600.000 SIT 

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 38.000.000 SIT 

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 1998 financiralo strokovni 
nadzor in druga javna pooblastila na osnovi sprejetega letnega 
programa. 

Za vrednotenje javnih pooblastil so na podlagi potrebnega števila 
izvajalcev določena sredstva za plače in druge osebne prejemke, 
materialne stroške in amortizacijo. 

7124 442 Obrambne priprave zdravstva in 
katastrofne medicine 4.320.000 SIT 

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 zadelovanje 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 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 756.000 SIT 

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 10.000.000 SIT 

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. Za 
nemoteno delovanje mreže centrov sta bili imenovani Koordinacija 
centrov in Komisija za nadzor nad delom centrov. 

V letu 1998 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. 

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. 

7896 Preventiva zastrupitev 22.000.000 SIT 

Glede na sklep Vlade RS, sprejet 25.julija 1996 ob odločitvi za 
ustanovitev medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi 
snovmi o preventivi zastrupitev, načrtujemo v letu 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 Programme 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 
je potrebno za zavarovmje 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 9.000.000 SIT 

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, 
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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 11.112.000 SIT 

Skladno z Zakonom o povrnitvi škode osebam okuženim z 
virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (Ur.l. 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. 
Proračunska sredstva za leto 1998 predstavljajo mesečne 
obveznosti za "rente" upravičencev. 

4083 Konvencija o kemičnem orožju 5.000.000 SIT 

Naloge, ki izhajajo iz konvencije o kemičnem orožju se že izvajajo 
in se bodo nadaljevale tudi v letu 1998 in vključujejo pripravo 
zakona o izvajanju konvencije kemičnega orožja, priprava 
predpisov, ki izhajajo iz zakona, ugotovitev stanja v Republiki 
Sloveniji, priprava ustreznega informacijskega sistema, 
evidentiranje inšpektorjev za nadzor izvajanja konvencije, uvedba 
izvozno uvoznih dovoljenj ter sodelovanje z Mednarodno 
organizacijo za izvajanje konvencije. 

4084 Monitoring pesticidov 13.000.000 SIT 

Pristojnosti za republiški monitoring so določene v 69. členu 
Zakona o varstvu okolja. Pristojnosti za izvajanje monitoringa 
zdravstveno ekoloških razmer ima Ministrstvo za zdravstvo v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Po pregledu 
obstoječega stanja v Republiki Sloveniji se je pokazala dodatna 
potreba po sistematičnem nadzoru pitne vode. Ministrstvo za 
zdravstvo bo v letu 1998 pričelo z republiškim monitoringom nad 
živili in pitno vodo, ki sta del monitoringa zdravstveno ekoloških 
razmer in bo v prvi fazi v skladu s sklepom vlade obravnaval 
samo pesticide v pitni vodi in v živilih. 

6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega 
varstva 4.000.000 SIT 

V letu 1998 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 7.492.000 SIT 

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 Zdravstvo - Demografsko ogrožena 
območja 33.071.000 SIT 

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 domovom na demografsko ogroženih območjih. 

7195 467 Sofinanciranje društev s področja 
zdravstva 7.052.000 SIT 

Skladno z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju zagotavlja ministrstvo sredstva za 
aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih In drugih društev 
in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdravstvenega 
varstva. Ministrstvo bo na podlagi predloženih delovnih načrtov 
in programov društev in organizacij na področju zdravstvenega 
varstva zagotovilo sifinanciranje aktivnosti teh društev v letu 1998 
na podlagi javnega razpisa. 

7284 432 Mednarodno sodelovanje 14.000.000 SIT 

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 ria 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. 

13 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V 
ZDRAVSTVU 

Ministrstvo za zdravstvo bo v letu 1998 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, obveznostih po sklepih Vlade, ki se 
nanašajo na investicijska vlaganja in po letnem programu 
investiranja po določilih Zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo 
nove Pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK). 

Na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in drugih 
tovrstnih obveznosti predlagamo za proračun v letu 1998 za 
vsako investicijo oz. ustrzno obveznost posebno postavko: 

106 Investicije - zdravstvo 1.401.909.000 SIT 

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 izvajajo po letnih programih 
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investicij, ki jih določa Vlada Republike Slovenije. Za vsako 
investicijo po tem zakonu je predlagana posebna proračunska 
postavka. 

V programu za leto 1998 predvidevamo v pretežni meri na osnovi 
že sklenjenih pogodb in izvedenih javnih razpisov: 

- nadaljevanje dograditve in prenove Kliničnega centra Ljubljana, 
Onkološkega inštituta Ljubljana, 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, 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Zavod za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto), 

- delno prenovo psihiatričnih oddelkov v Republiki Sloveniji 
(Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Psihiatrična bolnišnica Ormož, 
Psihiatrija Splošne bolnišnice Maribor) 

4085 Kardio - kirurška oprema za KC 
Ljubljana 280.000.000 SIT 

Z nakupom kardio - kirurške opreme bodo opremljeni dodatni 
operacijski prostori in bistveno skrajšana čakalna doba bolnikov 
na operacijo (sedaj znaša že več kot letno dni), s tem pa 
zmanjšana smrtnost bolnikov na čakanju oz. odhod bolnikov na 
operacijo v tujino. 

6385 Odplačilo kreditov za Univerzitetni 
Klinični center 6.500.000 SIT 

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 leta 1995, 
1996 in 1997 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 kredit še ni 
odplačan, predlagamo tudi za leto 1998 to postavko v znesku kot 
ga ocenjujemo za odplačilo kreditov Kliničnega centra Ljubljana. 

6515 Sofinanciranje PHARE programa 524.000 SIT 

V okviru sodelovanja RS v mednarodnem PHARE - projektu so 
predvidene finančne obveznosti za programe S/ffodročja 
zdravstva, ki so v teku, še posebej pa za program postavitve 
standardov prostorov in opreme v zdravstvu, za katerega bomo 
kandidirali. 

6936 Odplačilo obveznosti po sklepih vlade 12.867.000 SIT 

V preteklih letih je Vlada Republike Slovenije sprejela sklepe glede 
zagotavljanja sredstev iz proračuna za pokrivanje kreditnih 
obveznosti nekaterih javnih zdravstvenih zavodov za nakup 
opreme. Vse te obveznosti še niso v celoti plačane in bodo nekatere 
zapadle v plačilo v letu 1998. 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. 

4157 Izgradnja nove Pediatrične klinike 
v LJubljani 268.000.000 SIT 

Gradnja nove Pediatrične klinike v Ljubljani se bo izvajala na 
podlagi letnega programa Investiranja po določilih Zakona o 
zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v 
Ljubljani (Ur.l. št. 54/96) z dinamiko, ki bo omogočena glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva v letu 1998. 

4172 Medicinska oprema za neonatalni oddelek 
KC Ljubljana 30.000.000 SIT 

V Republiki Sloveniji se vsako leto rodi okrog 180 otrok z manjšo 
telesno težo od kilograma. S primernimi aparati je možno te otroke 
obdržati pri življenju, če so pravilno zdravljeni in negovani, so ti 
otroci zdravi. Z nakupom transportnega monitorja, intenzivnega 
inkubatorja, HP monitorja In respiratorja za neonatalni oddelek 
Kliničnega centra Ljubljana, kjer se rodi večina nedonošenih otrok, 
bomo zagotovili nujno potrebno opremo za ohranitev njihovih 
življenj. 

14 KAPITALSKE NALOŽBE 

4156 Splošna bolnišnica Nova Gorica 104.000.000 SIT 

Vlada Republike Slovenije je s svojim sklepom št.402-04/93-22/ 
22/1-8 prevzela obveznosti iz kreditne pogodbe, sklenjene med 
splošno bolnišnico dr. Franc Derganc Nova Gorica in Ljubljansko 
banko - Komercialno banko Nova Gorica d.d. za stalna obratna 
sredstva splošne bolnišnice. Ministrstvo za zdravstvo z 
navedenimi sredstvi zagotavlja pospešeno odplačilo sprejetih 
obveznosti dolgoročnega kredita. 

2713 ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS 

4530 Materialni stroški 78.163.000 SIT 

Pri višini materialnih stroškov za leto 1998 za Zl RS so upoštevana 
kvantitativna izhodišča Ministrstva za finance, to je ocenjeno letno 
rast cen v višini 8 % v primerjavi s povprečjem leta 1997. V okviru 
tako planiranih sredstev za materialne stroške v Zdravstvenem 
inšpektoratu Republike Slovenije nimamo nikakršnih možnosti 
za plačevanje dodatnih najemnin za poslovne prostore na lokalni 
ravni, za kar so zagotovljena sredstva pri Servisu skupnih služb 
Vlade. 

Upoštevanoč sedanje število zaposlenih v inšpektoratu, je na 
delavca planirano 43.136,30 SIT mesečno za materialne stroške. 

6135 Meritve in analize imisij onesnaženosti 6.480.000 SIT 

Zdravstveni inšpektorat RS bo nadaljeval z 2. Fazo projekta 
"Ocena vnosa nitratov in težkih kovin preko živil domače 
proizvodnje v človeški organizem". Projekt je osredotočen na 
določene kontaminante: kadmij, svinec, živo srebro ter nitrati. 
Izsledki študije bodo predstavljeni javnosti. 

Del sredstev bo namenjenih tudi za meritve imisij onesnaženj iz 
tal in zraka glede na ekološke razmere. 

6136 Analize vzorcev 47.747.000 SIT 

Na podlagi Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe (Ur. I. SFRJ, št. 55/78 in 58/85) bodo zdravstveni 
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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. V skladu z Zakonom o 
omejevanju uporabe tobačnih izdelokov bo Zdravstveni inšpektorat 
izvajal tudi analize na vsebnost katrana v cigaretah. 

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 ionizirna sevanja 3.132.000 SIT 

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. 28/00), 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).V letu 1998 bomo nadaljevali 
z meritvami radona in kratkoživih potomcev v sevalno najbolj 
obremenjenih šolah in vrtcih. Nadaljevali bomo z vzpostavljanjem 
računalniške baze podatkov sevalne obremenjenosti delavcev, 
ki delajo z viri inonizirajočih sevanj. 

2712 URAD RS ZA SODELOVANJE Z WHO 

Urad RS za sodelovanje z WHO kot organ v sestavi ministrstva 
bo v letu 1998 usklajeval in vodil programe WHO. Na podlagi 
srednjeročnega programa o sodelovanju med WHO in 
Ministrstvom za zdravstvo 1998-1999 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 1998 delovali predvsem na področju 
promocije zdravja in preprečevanja motenj, poškodb in obolenj 
na vseh nivojih. 

Urad bo v letu 1998 skrbel za ustrezno medresorsko povezavo 
pri uresničevanju kompleksnih nalog, skrbel za neprekinjeno 
prisotnost slovenskega zdravstva v WHO in v spremljajočih 
mednarodnih institucijah ter sodeloval z ustreznimi vladnimi in 
nevladnimi Institucijami doma in v tujini. 

2714 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA 

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 1998 bo obsegalo: 

- registracijo zdravil skupin A, B, C in D, 
- 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 1998 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 ŠOLSTVO IN 
ŠPORT 

3311 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

V letu 1998 se bo na področju izobraževanja nadaljevalo 
uresničevanje politike, začrtane v novosprejeti šolski zakonodaji 
ter politike, opredeljene v nacionalnih programih, ki se v letu 1997 
oblikujejo za področje visokega šolstva ter izobraževanja odraslih. 
S sredstvi državnega proračuna bodo podprti naslednji cilji: 
- Na področju osnovnega izobraževanja bo ob izvedbi obveznega 

programa poudarek na kurikularni prenovi, ki bo dala strokovno 
podlago za postopen prehod na 9-letno šolanje. 

- Na področju srednjega šolstva bo potrebno zagotoviti nekaj 
več učnih mest za dijake višjih letnikov (3, 4 in 5 letniki) 
izobraževalnih programov, zaradi obsežnejšega vpisa v dalj 
časa trajajoče programe v preteklih letih ter zagotoviti več 
šolskega prostora z boljšo opremljenostjo šol, da bi postopno 
lahko znižali sedanji visok koeficient izmenskosti pouka. 

- S potrebami gospodarstva prilagojeno ponudbo višješolskih 
programov se bo to izobraževanje po obsegu še okrepilo, saj 
so se prvi študenti vpisali v te programe v šolskem letu 1996/ 
97. 

- V visokem šolstvu bo potrebno kriti stroške povečanega obsega 
dejavnosti zaradi povečanega števila študijskih mest v šolskem 
letu 1996/97. Ob širitvi programske ponudbe, povečani študijski 
učinkovitosti ter nadaljnjem povečanju števila študirajočih (rednih 
in izrednih), bodo potrebna nadaljnja investicijska vlaganja, saj 
šolskega prostora na tem področju najbolj primanjkuje. Na ta 
način bi bilo omogočeno postopno sproščanje omejitev vpisa 
ter dolgoročno povečanje deleža generacij, ki so vključene v 
visoke strokovne in univerzitetne programe. 

- Področje izobraževanja odraslih postaja prioritetno izobraže- 
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valno področje, saj je kratkoročno v Sloveniji ob nadaljnjem 
prestrukturiranju gospodarstva ter nujnosti povečanja 
produktivnosti dela potrebno preusposobiti mnoge iskalce 
zaposlitve, mladim odraslim brez poklica pa nuditi možnost 
vključitve v programe, ki jim bodo omogočili pridobiti prvi poklic. 
Ministrstvo si bo prizadevalo postopno uveljaviti strategijo 
vseživljenskega izobraževanja, ki se bo odražala v večji 
dostopnosti izobraževalnih programov za odrasle ter tudi v 
priznavanju pomena neformalnega izobraževanja, ki dopolnjuje 
ponudbo programov formalne dejavnosti. 

- Šolstvo brez vlaganj v razvoj ne more napredovati, zato so za 
njegovo posodobitev ključnega pomena: 

- izobraževanje in usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev, 

- vlaganje v informatizacijo, računalniško opismenjevanje in učno 
tehnologijo, 

- mednarodna dejavnost in učenje tujih jezikov. 
- Ker športno udejstvovanje močno vpliva na kvaliteto človeškega 

faktorja kot produkcijskega tvorca (povečevanje fizičnih in 
umskih sposobnosti človeka) ter na kvaliteto življenja, bo politika 
ministrstva na področju športa tudi v naslednjem letu usmerjena 
v nuđenje pogojev za čim večje zajetje otrok, mladine, študentov 
in odraslih v razne oblike športnih aktivnosti, ter v nadaljnjo 
podporo (strokovno in finančno) vrhunskim športnikom, ki s 
svojimi športnimi rezultati v mednarodnem merilu vplivajo na že 
doslej hitro povečevanje števila športno aktivnega prebivalstva. 

V nadaljevanju utemeljujemo proračunski predlog za leto 1998 po 
programskih sklopih, pri čemer v obrazložitvi posebej 
izpostavljamo predvsem realno povečanje sredstev za 
posamezne naloge. 

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 vzgojnoizobraievalnih 

zavodih (Ur.l. RS št. 16/92, 42/93) 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 

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). 

1. Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki izvajalskih 
organizacij na področju izobraževanja: 

6672 Plače - osnovno šolstvo 44.516.433 tisoč SIT 
6679 Prispevki delodajalca - osnovno 
šolstvo 8.075.281 tisoč SIT 
6678 Drugi osebni prejemki - osnovno 
šolstvo 6.051.300 tisoč SIT 
V osnovne šole je bilo v šolskem letu 1997/98 vpisanih 199.221 

učencev v 444 centralnih in samostojnih podružničnih šolah. V 
novem šolskem letu je značilen nadaljnji upad števila učencev in 
zmanjšanje števila oddelkov in sicer za 39 na skupno 9.797, kar 
predstavlja 0,6 % vseh oddelkov. Predvsem se je zmanjšalo število 
oddelkov v 2. izmeni , povečalo pa se je v prvi izmeni. Ob tem 
beležimo rahlo nadaljnje povečanje števila oddelkov podaljšanega 
bivanja v nižjih razredih osnovne šole, ki so se povečali za 43 na 
skupno 1.259 oddelkov. V 53 glasbenih šolah je bilo v novem 
šolskem letu vpisanih 327 otrok več kot leto poprej, tako da se jih 
letos izobražuje 21.049. V osnovnem šolstvu je po statističnih 
podatkih sredi leta 1997 za izvedbo obveznega osnovnošolskega 
programa 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. 
Ker spremembe zakona o napredovanju učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v plačilne razrede in sprememb panožne 
kolektivne pogodbe v letu 1997 niso bile uveljavljene za celo leto 
1997, temveč za krajše razdobje, je za celoletno izplačilo plač po 
stanju oktober 1997 v letu 1998 potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva. Ob nespremenjeni izhodiščni osnovi za plače se 
sredstva povečujejo za 7.6%. 

6676 Plače- srednje šolstvo 19.822.922 tisoč SIT 
6534 Prispevki delodajalca- srednje 
šolstvo 3.647.417 tisoč SIT 
6533 Drugi osebni prejemki - srednje 
šolstvo 2.621.500 tisoč SIT 
Na področju srednjega šolstva vzgojnoizobraževalne programe 
izvaja 128 srednjih šol in 10 koncesionarjev. V šolskem letu 1996/ 
97 je bilo v teh programih vpisanih 106.606 dijakov v 3.926 
oddelkih, v šolskem letu 1997/98 pa je v srednje šole vpisanih 
107.613 dijakov v 4019 oddelkih. Povečano število oddelkov (39 
ali 1,9% več) je bilo oblikovano predvsem na račun podaljševanja 
trajanja izobraževanja v diferencialnih programih in programih po 
modelu 3+2, ki omogočajo nadaljevanje študija po končani 3-letni 
poklicni šoli in opravljenih diferencialnih izpitih. V novem šolskem 
letu je bilo teh programih vpisanih 5.047 dijakov (ali 19,6%) več 
kot leto poprej. V srednjem šolstvu je v letu 1997 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. Ob povečanem obsegu dejavnosti bo za srednje 
šolstvo v letu 1998 potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plače 
(skupaj 7,3% več). Razlogi so isti kot v osnovnem šolstvu; 
dokončno je potrebno uveljaviti spremembe zakona o plačah in 
kolektivne pogodbe. Na tem področju pa so se v letu 1997 pričele 
izvajati tudi nekatere nove zakonske naloge, kot so financiranje 
učiteljev-pripravnikov (v bistveno manjšem obsegu od 
povpraševanja po teh delovnih mestih), nekaj šol je bilo 
reorganiziranih po zakonu o gimnazijah, kar je zahtevalo 
ustanovitev ločenih organizacijskih enot z lastnim vodstvom, 
uvedene so bile nekatere manjše normativne spremembe, ki 
zahtevajo dodatna sredstva. Zaradi povečanja dejavnosti se 
potrebna sredstva za plače v srednjem šolstvu povečujejo 
nekoliko bolj kot v osnovnem šolstvu. 

6674 Plače - zavodi za usposabljanje 1.761.968 tisoč SIT 
6538 Prispevki delodajalca - zavodi za 
usposabljanje 320.678 tisoč SIT 
6677 Drugi osebni prej. - zavodi za 
usposabljanje 277.900 tisoč SIT 
V 18 zavodov za izobraževanje in usposabljanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami je v povprečju leta vključenih 
810 otrok in mladine, pri čemer nekateri v zavode hodijo le v šolo, 
nekateri v njih tudi bivajo. V globalu bo za plače delavcev v zavodih 
za usposabljanje v letu 1998 namenjenih za 6,9 % več sredstev 
kot v preteklem letu. Tak porast je predvsem odraz povečanja 
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plač v letu 1997 iz že omenjenih razlogov ( zakon o plačah in 
kolektivna pogodba); nekatere spremembe, ki tudi v letu 1998 
zahtevajo dodatna sredstva, pa so bile specifične samo za to 
področje, kot na primer zmanjšanje pedagoške obveznosti za 
vzgojitelje v vzgojnih zavodih ter spremembe v organizacijski 
strukturi enega zavoda, ki se je sredi preteklega leta preoblikoval. 
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. 

6673 Plače- dijaški domovi 1.209.276 tisoč SIT 
6540 Prispevki delodajalca - dijaški 
domovi 217.669 tisoč SIT 
6539 Drugi osebni prejemki - dijaški 
domovi 169.000 tisoč SIT 
V dijaških domovih prebiva 9483 dijakov v 346 vzgojnih skupinah 
v 39 dijaških domovih in pri treh koncesionarjih. V tekočem šolskem 
letu 1997/1998 je bilo oblikovanih 15 vzgojnih skupin več kot 
doslej, kar predstavlja 3,2 % povečanja dejavnosti. V dijaških 
domovih financiramo le vzgojno in nastanitveno dejavnost, ki jo 
opravlja 592 zaposlenih, od tega 350 vzgojiteljev. V domovih je 
predvideno 8,5 % povečanje sredstev za plače zaposlenih, kar 
je odraz večjega obsega dejavnosti in uveljavitve sistemskih 
sprememb v plačah. 

8733 Plače - višje šolstvo 185.341 tisoč SIT 
8735 Prispevki delodajalca - višje šolstvo 34.652 tisoč SIT 
8734 Drugi osebni prejemki - višje šolstvo 5.880 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 šolskem letu 1997/98 pa se ti 
programi izvajajo še tudi v drugem letniku, kar zahteva bistveno 
povečana sredstva. V letu 1998 je predvidena tudi ustanovitev 3- 
4 novih višjih šol, kamor bi se lahko dodatno vpisalo cca 310 
študentov, vendar vsi postopki še niso izpeljani. Zaradi teh razlogov 
se potrebna sredstva za ta segment v letu 1998 skoraj podvojijo. 

6675 Plače - visoko šolstvo 12.073.967 tisoč SIT 
6536 Prispevki delodajalca - visoko 
šolstvo 2.281.980 tisoč SIT 
6535 Drugi osebni prejemki - visoko 
šolstvo 1.149.000 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 je bilo tudi ob vpisu v šolsko leto 1997/98 
število študentov močno povečano, saj je bilo v visoke šole 
vpisanih 40.169 rednih študentov, kar je 7.6% več kot v 
predhodnem šolskem letu. Tako se skupaj z izrednimi študenti v 
tem šolskem letu izobražuje kar 54.188 kandidatov. V šolskem 
letu 1998/ 897 so se pričeli pri obeh slovenskih univerzah izvajati 
novi programi in sicer: 
* na Univerzi v Ljubljani: 
- prevajalstvo (univerzitetni program na FF), 
- operna šola (visokošolski strokovni program na AG), 
- fizkalna merilna tehnika (visokošolski strokovni program na 

FMF), 

- rudarstvo - geotehnologija (visokošolski strokovni program na 
NTF), 

* na Univerzi v Mariboru: 
- pedagogika (univerzitetni program na PeF), 
- po tri nove smeri pri univerzitetnem programu strojništvo. 

Poleg tega se v drugem letniku nadaljujejo tisti programi, ki so se 
na novo pričeli izvajati v preteklem šolskem letu in sicer: 
* na Univerzi v Ljubljani: 
- kitara in restavratorstvo (univerzitetna programa na AG in ALU), 
- praktična matematika (univerzitetni program na FMF UL), 
- tehnologija prometa (univerzitetni program na FPP UL), 
- konfekcijska tehnika in grafična tehnika (visokošolski strokovni 

program na NTF UL), 
- zdravstvena nega - porodniško in ginekološka smer 

(visokošolski strokovni program na VŠZ UL), 
* na Univerzi v Mariboru: 
- kmetijstvo (univerzitetni program na FK) 
- matematika in računalništvo (univerzitetni program na PeF UM) 

ter 
- gospodarsko inženirstvo - tekstilna smer (univerzitetni pro- 

gram EPF in FS). 

Poleg tega se v tretjem 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 Ljubljani: 9 semester programi za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe na: Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti 
za računalništvo in informatiko, Fakulteti za farmacijo, 4. letnik 
vzhodnoazijske študije (FF) ter 

* na Univerzi v Mariboru: 4 letnik slovenski jezik in književnost 
(PEFMB). 

V študijskem letu 1997/98 koncesionarji prvič izvajajo 2. letnik 
programa management na VŠM in 3. letnika programa hotelirstvo 
in turizem, ki ga izvaja VŠHT. Tudi v visokem šolstvu se sredstva 
za plače ob nespremenjenih izhodiščnih osnovah za izračun plač 
povečujejo (za 4,1%), predvsem na račun povečanega obsega 
dejavnosti, ki ga izvajajo novozaposleni pedagoški delavci, ter 
zaradi učinkovanja sprememb kolektivne pogodbe, ki ima učinek 
na povečana sredstva tudi v letu 1998. 

8736 Plače - pripravniki PVŠ 45.702 tisoč SIT 
8738 Prispevki delodajalca - pripravniki 
PVŠ 8.119 tisoč SIT 
8737 Drugi osebni prejemki - pripravniki 
PVŠ 8.406 tisoč SIT 
Zaposlovanje in usposabljanje pripravnikov v predšolskem 
izobraževanju je bila v letu 1997 nova naloga, opredeljena z 
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
Na področju predšolske vzgoje se bo v letu 1998 število 
pripravnikov ohranjalo v obsegu, kot je bil realiziran v letu 1997 
(cca 42). 
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2. Materialni in drugi stroški izvajalskih organizacij na področju 
izobraževanja: 

8228 Materialni stroški in nabava učil za 
osnovne šole 3.780.000 tisoč SIT 
7004 Materialni stroški, vzdrževanje in 
oprema srednjih šol 4.284.360 tisoč SIT 
6541 Materialni stroški, vzdrž. in 
oprema zavodov za usposabljanje 561.600 tisoč SIT 
6542 Materialni stroški, vzdrž. in 
prema dijaških domov 168.480 tisoč SIT 
6537 Materialni stroški, vzdrž. in 
oprema visokega šolstva 2.880.000 tisoč SIT 
8739 Materialni stroški, vzdrž. in 
oprema višjih šol 62.600 tisoč SIT 
Sredstva za materialne stroške in opremo javnih vzgojnoizobraže- 
valnih zavodov so razen za višje in visoko šolstvo predvidena v 
realno enakih zneskih kot za leto 1997.To ob naraščajočem obsegu 
dejavnosti v srednjem in visokem šolstvu ne omogoča 
izboljševanja materialnega stanja v izvajalskih organizacijah.V 
visokem šolstvu se je na primer povečal delež študentov na 
1000 prebivalcev in v zadnjem šolskem letu znašal že 27%, 
medtem ko v letu 1991/92 znašal 18,3%. Temu pa ni sledila rast 
prostorskih kapacitet ter materialnih sredstev za delo s študenti. 
Predvsem pa se zaradi tega zmanjšuje možnost raziskovalnega 
dela študentov. Da bi preprečili poslabšanje materialnega položaja 
v visokem šolstvu, je s proračunom za leto 1998 predviden 
minimalni dvig sredstev za kritje materialnih stroškov. 

3. Socialni transferi v izobraževanju: 

5491 Štipendije 410.000 tisoč SIT 
V letu 1998 v proračunu MŠš niso zagotovljena transferna 
sredstva občinam za kritje njihovih obveznosti iz v letu 1996 
sklenjenih pogodb s štipendisti. Predvideno je, da bodo sreastva 
za kritje teh obveznosti prenešena nazaj na občine in bodo 
vključena v finančno izravnavo občin. Sredstva na tej postavki 
se v letu 1998 večinoma namenjajo kadrovskim štipendijam za 
deficitarne poklice v izobraževanju. Te štipendije se povečujejo 
zaradi povečevanja števila štipendistov na področju osnovnega 
izobraževanja. Pristojnosti razpisovanja teh štipendij so se namreč 
v letu 1996 od občin prenesle na državo, in so bile v preteklem 
letu izplačane pretežno za prve in druge letnike- za 3 mesece. 
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 1.438.619 tisoč SIT 
Sredstva za izplačilo tega regresa se bodo v letu 1998 povečala 
le za 4%. To ob zagotovitvi plačila obveznosti po zapadlih računih 
za mesec december leta 1997 (v višini cca 80 mio SIT), ob 
povečanem številu študentov ter pričakovani realni rasti cen 
prevoznih storitev ne bo zadoščalo za nespremenjeno financiranje 
v obsegu 20% cene mesečne vozovnice. Razpoložljiva sredstva 
zahtevajo zmanjšanje subvencij na 17% polne cene vozovnic. 

8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo 200.000 tisoč SiT 
Obveznost se nanaša na kritje stroškov brezplačnega prevoza 
otrok v osnovni šoli 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 so potekali tja do konca leta 1997. S proračunom 
zagotovljena sredstva v letu 1997 niso zadoščala za pokritje 
vseh naknadno ugotovljenih obveznosti. Tako samo na podlagi v 
mesecu novembru prispelih zahtevkov občin po izplačilu sredstev 

(ki vsebujejo poračune za celo pretočeno leto) ugotavljamo, da 
bo potrebno cca 200 milijonov SIT obveznosti za leto 1997 plačati 
v letu 1998, kar je v proračunu za to leto tudi predvideno. Ni pa 
predviden nadalnji transfer sredstev občinam za leto 1998. Ker ti 
prevozi predstavljajo del prevozov osnovnošolskih otrok, ki se 
sicer že organizirajo in plačujejo v občinah, in se lahko ta 
problematika racionalno ureja le na lokalni ravni, je z vladnimi 
ukrepi predvidena tudi sistemska sprememba v virih financiranja 
te obveznosti. 

8638 Regresirana prehrana učencev 
in dijakov 1.255.700 tisoč SIT 
Sredstva za regresirano prehrano učencev in dijakov se v letu 
1998 realno povečujejo, predvsem zaradi prenosa plačila 
obveznosti regresirane prehrane za mesec december 1997 v 
mesec januar 1998. Sicer pa ostaja število upravičenih do regresa 
nespremenjeno. 

7909 Subvencije za šolo v naravi 25.000 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 število otrok, ki v šolah prejemajo tudi 
regresirano prehrano, v višini 10% vrednosti programa, ki ga 
šolam financiramo. 

4. Plačila storitev in dotacije javnim zavodom na področju 
izobraževanja: 

6862 Preverjanje znanja in vpis 
v srednje šole 20.000 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 ter stroške priprave 
in usposabljanja predstavnikov šol za uporabo programske 
opreme, s katero je ta projekt podprt. V letu 1998 so zagonska 
sredstva za osnovnošolsko področje zmanjšana, projekt pa naj 
bi razširili še na dijaške domove. 

7096 Študentski domovi 420.896 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 so bile v letu 1997 razpisane koncesije za 
pridobitev dodatnih ležišč, kar bo v letu 1998 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 realno višji stroški. 

7097 Strokovna literatura in mladinska 
periodika 55.000 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 17.000 tisoč SIT 
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). Glede na zelo omejena sredstva 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. 
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4830 Računalniško opismenjevanje 924.000 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 pri 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 in zamenjava 
obstoječe računalniške opreme. Z nabavo računalniške in 
programske opreme bo omogočeno poenotiti metode in končno 
tudi standard pouka na šolah. 

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. V letu 1998 bo 
sofinanciranje tečajev tujih jezikov omejeno, prednost bo na 
jezikovnem usposabljanju učiteljev. 

4832 Odkup in zalaganje učbenikov 250.000 tisoč SIT 
V letu 1998 se bodo sredstva v okviru tega projekta namenjala 
ohranjanju učbeniških skladov v osnovnem šolstvu, nadaljevalo 
se bo tudi vlaganje v srednješolske knjižnice. Ministrstvo bo ob 
tem zagotavljalo tudi odkup avtorskih pravic za učbenike, krilo 
bo stroške njihove distribucije na šole, subvencioniralo bo 
učbenike z nizko naklado ter odkup učbenikov za slovenske 
otroke v zamejstvu in učbenike šolstva narodnosti. 

6247 Centri za mlajše odrasle 17.000 tisoč SIT 
V letu 1997 je bila predvidena razširitev delovanja centra za mlajše 
odrasle (kot predpriprava mladih na nadaljevanje izobraževanja, 
iz katerega so predčasno izstopili) od enega na tri centre za 
mlajše odrasle, vendar so sredstva zadoščala le za manjšo 
širitev, zato je napovedana razširitev predvidena za prihodnje 
leto. 

6250 Priprave na uvedbo poklicnega 
izobraževanja 3.000 tisoč SIT 
Sredstva so namenjena razvoju izobraževalnih programov 
poklicnega izobraževanja. 

6252 Projekt prenove slovenskega jezika 7.000 tisoč SIT 
je projekt, ki se izvaja že nekaj let. Po predvidevanjih bo v letu 
1998 v sklepni fazi, kar sovpada tudi 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 4.000 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. V 
preteklem letu je bila minimalna, zato je delež javnih sredstev za 
leto 1998 nekoliko povečan. 

6869 Visokošolski študij na daljavo 4.000 tisoč SIT 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za oblikovanje 
učnih gradiv in izdelavo strokovnih podlag za uveljavitev te oblike 
študija tudi na drugih področjih, ne samo na ekonomsko 
poslovnem, kjer se je uveljavljala doslej, saj je ta oblika študija 
razvojno perspektivna in tudi cenejša. 

6870 Strokovni sveti in kurikularne 
komisije 185.000 tisoč SIT 
Strokovno delo pri pripravi prenovljenih predmetnikov in učnih 
načrtov se v letu 1997 končuje samo za gimnazijske programe, 
medtem ko se za poklicne, ki jih je tudi daleč največ, šele prav 
začenja. V letu 1998 bo potrebno finančno podpreti tudi izdelavo 
katalogov znanj, ob tem ko bodo strokovni sveti za splošno, 
poklicno in strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih 
še vedno delovali, prav tako pa tudi predmetne komisije in 
ekspertne skupine. 

6872 Center poklicnega izobraževanja 98.000 tisoč SIT 
Center je v preteklem letu zaposlil nekaj novih kadrov, čeprav je 
število zaposlenih glede na obseg nalog, povezanih s poklicnim 
izobraževanjem (sooblikovanje nomenklature poklicev, priprava 
novih izobraževalnih poklicnih in strokovnih programov, 
vključevanje v mednarodne povezave na področju izobraževanja 
za poklic) še vedno premajhno. Postopna širitev te institucije še ni 
bila dokončno izpeljana. 

7153 Izobraževanje učiteljev 200.000 tisoč SIT 
Izobraževanje učiteljev je temelj kvalitetne prenove osnovnega in 
srednjega šolstva. S proračunom predvidena sredstva so bila v 
letu 1997 zaradi reševanja težav pri izplačilu plač zmanjšana, 
tako da bo v letu 1998 najprej potrebno plačati obveznosti za leto 
1997, druga sredstva pa bodo namenjena financiranju tekočih 
programov, s posebnim poudarkom na pripravi učiteljev na 
spremenjene vsebine in metode dela v osnovnem in srednjem 
šolstvu. 

7154 Dopolnilni pouk slovenskega jezika 
v tujini 83.000 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. Sredstva se realno 
ohranjajo na ravni preteklega leta. 

7155 Učbeniki in učna tehnologija 25.000 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 50.000 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). Stroški za te 
preglede se iz leta v leto močno povečujejo, saj so odvisni 
predvsem od hitrorastočih cen zdravstvenih storitev, tako da se 
vsako leto srečujemo z vprašanjem njihovega pokritja. 

7160 Inovativni projekti, interesne 
dejavnosti 55.000 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. 
Pokrivajo se tudi vsakoletni stroški testiranja in obdelave podatkov 
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v okviru projekta Telesnovzgojni karton. Financirajo se projektne 
naloge, ki jih pripravljajo dijaki v osnovnem in srednjem šolstvu in 
so izbrani na razpisu. V letu 1998 je predvidena širitev te dejavnosti 
še na predšolsko vzgojo. 

7162 Lektorati 82.000 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. Sredstva so večja zaradi povečanih 
obveznosti do slovenskega lektorata v Avstraliji, ki bi ga v večjem 
obsegu morali financirati že doslej, že dalj časa pa so izražene 
tudi potrebe po financiranju novih slovenskih lektoratov v tujini (v 
Belgiji, na Poljskem...) 

7163 Podiplomski študij 100.000 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 
preteklih letih tega sklepa zaradi proračunskih krčenj ni bilo 
mogoče realizirati. Zaradi postopnega doseganja ciljev oziroma 
izhodišč nacionalnega programa visokega šolstva pri tem študiju 
ter prilagajanja evropskim razmeram je potrebno ta segment 
postopno finančno okrepiti, kar se izraža tudi v predlogu proračuna. 

7164 Asistenti stažisti 190.000 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 bilo v letu 1997 predvidenih še 
dodatnih 64 asistentov, kar zahteva rahlo povečanje sredstev. 

7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna 
mreža 50.000 tisoč SIT 
Postavka vključuje kritje materialnih stroškov za dejavnost 
računalniških centrov obeh univerz ter najnujnejšo amortizacijo 
računalniške opreme in nabavo programske opreme obeh 
centrov. 

7166 Visokošolske knjižnice 497.600 tisoč SIT 
V financiranju visokošolskih knjižnic v letu 1998 ni novosti, čeprav 
vsekakor obstajajo povečane potrebe po finančnih sredstvih 
zaradi podaljševanja časa odprtosti in povečevanja izposoje knjig. 
Sredstva za knjižnice ostajajo na ravni preteklega leta. 

7167 Mednarodna dejavnost 90.000 tisoč SIT 
V to postavko je vključena mednarodna dejavnost obeh univerz, 
sodelovanje na mednarodnih olimpiadah znanja, kritje stroškov 
tiskanja Glasnika Unesco, mednarodno strokovno sodelovanje 
na področju srednjega šolstva, bilateralno institucionalno 
sodelovanje, 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). 

7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva 5.000 tisoč SIT 
S sredstvi na tej postavki se sofinancirajo projekti, ki se izvajajo 
v osnovnih šolah, kot Zdrava šola, projekt o drogah, projekt o 
varnosti v prometu. 

7169 Raziskovalne in strokovne naloge 100200 tisoč SIT 
V okviru te postavke se financirajo raziskovalne naloge na osnovi 
razpisanih tem, ki so za področje šolstva razvojno najbolj 
pomembne. Obseg raziskova iega 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 katerekoli druge 
postavke. 

7229 Izobraževanje odraslih 298.900 tisoč SIT 
Izobraževanje odraslih postopno postaja prioritetno področje, zato 
so zanj predvidena tudi realno povečana sredstva, ki bodo 
usmerjena predvsem: 
- v izobraževanje odraslih (zaposlenih in brezposelnih) za 

zvišanje izobrazbene ravni in usposobljenosti po končani 
osnovni šoli, 

- v izobraževanje za preventivno in socialno reintegracijo odraslih, 
ki imajo manj kot 10 let šolanja, 

- v izobraževanje odraslih z manj kot 12 leti šolanja za pridobitev 
prvega poklica, 

- v izobraževanje za ohranjanje, posodabljanje in poglabljanje 
znanja in usposobljenosti za delo in poklic ter v izobraževanje 
za razvoj in uporabo inovacijskega znanja na področjih, ki so 
pomembna za gospodarski napredek Slovenije, 

- v splošno neformalno izobraževanje za zvišanje kvalitete 
življenja. 

Ministrstvo izobraževalne akcije sofinancira v manj kot 30% 
deležu. 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, redišče 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 290.000 tisoč SIT 
Zaradi predvidenega povečanega obdavčenja pogodbenega in 
avtorskega dela je v prihodnjem letu pričakovati povečane stroške 
dela pri ocenjevanju maturitetnih nalog, ki ga opravljajo zunanji 
ocenjevalci, stroške dela republiške maturitetne in predmetnih 
maturitetnih komisij ter stroške priprave izpitnih vprašanj, ki se 
izplačujejo iz te postavke. 

7910 Projekti Evropske Unije 40.000 tisoč SIT 
S podpisom asociacijskega sporazuma z Evropsko Unijo se je 
Sloveniji odprla možnost sodelovanja v projektih s področja 
izobraževanja. Leto 1997 je bilo pripravljalno leto za sodelovanje 
pri treh projektih: 
- Socrates za področje splošnega izobraževanja 
- Leonardo za področje poklicnega izobraževanja 
- Mladi za Evropo za področje mladine. 
Te priprave so se konec leta šele prav pričele, zato bo glavno 
delo prenešeno v leto 1998, ko se bo pričelo tudi konkretno 
sodelovanje šol v posameznih projektih, ki jih bomo dolžni v skladu 
s pogodbo tudi 25% sofinancirati. 

7914 Izobraževanje mladih odraslih 
za poklic 140.000 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 'akih, ki si niso pridobili poklica, ali niso 
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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. 
Glede na proračunske težave v letu 1997 bo možno intenzivno 
delo na tem projektu šele v letu 1998, zato so predvidena sredstva 
tudi realno močno povečana. 

8165 Zavod RS za šolstvo 905.000 tisoč SIT 
Dejavnost zavoda se financira v skladu s potrjenim letnim delovnim 
načrtom ter zasedbo sistemiziranih delovnih mest. Sredstva se 
zavodu realno ne povečujejo, kljub pomembnim nalogam, ki jih 
opravlja na področju programske prenove. 

8630 Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti 480.000 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 bivše vojaške objekte, pri 
čemer je v letu 1997 trinajst domov že delovalo, od tega so bili 
konec leta usposobljeni štirje novi objekti. Ob dosedanjih 121 se 
je zato v drugi polovici leta dodatno zaposlilo še 17 pedagoških in 
drugih delavcev, za katere se iz javnih sredstev zagotavljajo 
plače in osebni prejemki in njihovo celoletno financiranje v letu 
1998 zahteva dodatna sredstva. Zamrznitev zaposlovanja bo 
onemogočila nadalje odpiranje in zagon novih prenovljenih objektov. 
Del sredstev, ki so planirana na tej postavki je namenjen tudi 
kritju stroškov ogrevanja in drugih fiksnih stroškov v domovih in 
centrale v Ljubljani ter stroškov projektnih nalog. 

8631 Šola za ravnatelje 63.000 tisoč SIT 
Šola. za ravnatelje v letu 1998 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, 
zato sedaj šola gosteje v hotelskih prostorih. V letu 1998 se 
povečujejo stroški za izobraževanje lastnega predavateljskega 
kadra. 

8632 Slovenski šolski muzej 27.000 tisoč SIT 
Muzej bo v prihodnjem letu deloval v nespremenjenem obsegu. 

8633 Projekt informatizacije šolstva 45.000 tisoč SIT 
Zaradi relativno skromnih sredstev se ta projekt izvaja že nekaj 
let, postopno prihaja v fazo implementacije kadrovsko 
informacijskega sistema ŠKIS v šole. 

8634 Državni izpitni center 233.000 tisoč SIT 
Državnemu izpitnemu centru je postopno potrebno zagotoviti 
sredstva za zamenjavo tiskarskega stroja in druge iztrošene 
opreme. Prevzel pa bo tudi novo nalogo vsebinske priprave in 
tiskanja izpitnih vprašanj. 

9136 Stroški individualnega znanstvenega 
in umetniškega dela v visokem šolstvu 350.000 tisoč SIT 
Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov 
individualnega znanstvenega in umetniškega dela pedagoškega 
kadra obeh univerz. 

9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje 
odraslih 83.000 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 49.000 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. Ob tem se sofinancirajo tudi šolnine 
pedagoškega kadra za izredni študij na deficitarnih poklicnih 
področjih v izobraževanju. 

9142 Dopolnilni pouk maternega 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 19.520 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 8.000 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 15.000 tisoč SIT 
Sredstva so namenjena predstavitvam izobraževalne dejavnosti 
predvsem na domačih sejmih, s posebnim poudarkom na Dnevih 
slovenskega izobraževanja. 

7915 projekti PHARE - lastna udeležba 3.000 tisoč SIT 
Ob 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, ki se plačajo iz te postavke. 

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 1998. 

5. Drugi odhodki v izobraževanju: 

7187 Nagrade v izobraževanju 7.600 tisoč SIT 
Se podeljujejo 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 54.000 tisoč SIT 
V letu 1997 je bilo sofinanciranje specifičnih materialnih stroškov 
šolstva narodnosti v skladu s specifičnimi normativi izvedeno v 
okviru postavk, ki se nanašajo na financiranje šol, sofinanciranje 
učbenikov pa se pokriva Iz postavke 4832. Sredstva na tej 
postavki so od preteklega leta namenjena predvsem kritju 
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stroškov šolstva narodnosti, kot so stiki šol z matičnim narodom, 
priprave romskih otrok na izobraževanje in razne akcije). Zadari 
delnega financiranja dejavnosti šolstva narodnosti iz postavk 
izvajalskih organizacij se v okviru te postavke delež sredstev za 
zamejstvo povečuje. Pri financiranju izobraževalne dejavnosti v 
zamejstvu 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. 

6. Investicije in investicijsko vzdrževanje v šolstvu: 

Skupno je za investicije v šolstvu v letu 1998 predviden znesek 
6.494.000 tisoč SIT. V okviru globalnih sredstev je predvideno, da 
bodo sredstva razporejena za investiranje v naslednje 
izobraževalne segmente in objekte: 

4827 - Centri za izobraževanje učiteljev: 20.000. tisoč SIT so 
namenjena Centru za permanentno izobraževanje; 

4828 - Priprava dokumentacije: 65.000 tisoč SIT je namenjeno 
izdelavi investicijske dokumentacije za investicije, ki so v pripravi; 

4829 - Intervencijska sredstva: 150.000 tisoč SIT so namenjena 
nujnim oziroma nepredvidenim posegom v šolski prostor; 

6317 - šolstvo narodnosti: v okviru planiranega zneska 95.000 
tisoč SIT je 65 milijonov namenjeno za OŠ Izola in 30 milijonov za 
OŠ Hrvatini (Koper); 

6318 - Srednje šolstvo-novogradnje: znesek 1.637.513 tisoč 
SIT je namenjen za: 
Srednjo turistično in ekonomsko šolo Bled - 234 milijonov SIT, 
Srednjo živilsko, tekstilno in frizersko šolo Maribor - 624 milijonov 
SIT, 
Srednjo zdravstvene šolo Ljubljana - 569 milijonov SIT, 
Srednjo agroživilsko šolo Nova Gorica - 150 milijonov SIT in 
Srednjo šolo Krško - 60 milijonov SIT; 

6320 - Izgradnja telovadnic: planirani znesek 560.290 tisoč SIT 
je namenjen za športne dvorane pri šolah: 
Srednji tehnični in zdravstveni šoli Novo mesto - 108 milijonov 
SIT, 
Gimnaziji Šentvid (z dozidavo šole) - 70 milijonov SIT, 
Gimnaziji Celje-Center - 212 milijonov SIT, 
Srednji šoli Zagorje - 90 milijonov SIT, 
Srednješolskemu centru Velenje - 20 milijonov SIT ip 
Srednji strojni šoli Trbovlje (z nadzidavo šole) - 60 milijonov SIT; 

8744 - Višje šolstvo: sredstva v višini 110.000 tisoč SIT so v 
celoti namenjena za Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem 
Bled; 

6321 - Visoko šolstvo: znesek 1.490.342 tisoč SIT je namenjen 
za naslednje visokošolske ustanove: 
Rektorat Univerze v Mariboru - 200 milijonov SIT, 
Fakulteto za družbene vede Ljubljana - 377 milijonov SIT, 
Visoko upravno šolo Ljubljana - 307 milijonov SIT, 
Fakulteto za organizacijo dela Univerze v Mariboru - 230 milijonov 
SIT, 
Fakulteto za šport Ljubljana - 102 milijonov SIT, 
Fakulteto za farmacijo Ljubljana 136 milijonov SIT, 
nakup Korotana (za potrebe Višješolskega središča Koper) - 88 
milijonov SIT in 
Univerzitetno športno dvorano v Ljubljani (UŠD) - 50 milijonov 
SIT; 

6322 - Študentski domovi: od zneska 414.000 tisoč SIT je 344 
milijonov namenjeno za obnovo Študentskega doma V. v Ljubljani 
in 70 milijonov za študentske domove v Mariboru; 

6323 - Zavodi za usposabljanje: sredstva v višini 40.000 tisoč 
SIT so v celoti namenjena za Prehodni mladinski dom Ljubljana; 

6324 - OŠ na demografsko ogroženih območjih: planirana 
sredstva v višini 481.000 tisoč SIT so namenjena za naslednje 
osnovne šole: 
Korena (Duplek) - 30 milijonov SIT, 
Grahovo (Cerknica) - 50 milijonov SIT, 
Sodražica (Ribnica) - 51,8 milijonov SIT, 
Kuteževo (Ilirska Bistrica) - 7,8 milijonov SIT, 
Destrnik - 45 milijonov SIT, 
Idrija -17 milijonov SIT, 
Dobravlje-Vipavski križ (Ajdovščina) - 60 milijonov SIT, 
Prevalje (Ravne na Koroškem) - 12 milijonov SIT, 
Podgrad (Novo mesto) - 32,9 milijonov SIT, 
Selnica ob Dravi (Ruše) - 16 milijonov SIT, 
Kobilje - 50 milijonov SIT, 
Šalovci (Hodoš-Šalovci) - 48,5 milijonov SIT in 
Rečica ob Savinji (Mozirje) - 60 milijonov SIT; 

6325 - Centri za šolsko in obšolsko dejavnost: 200.000 tisoč 
SIT je namenjenih obnovi objektov Centra za šolske in obšolske 
dejavnosti, po programu, ki ga potrdi svet centra. Okvirno je 
predvideno, da bo v letu 1998 možno vlagati v naslednje objekte: 
Dom Bohinj - 20 milijonov SIT, 
Dom Škorpojon, Ruše-Kozjak - 3 milijone SIT, 
Dom Kavka, Livške Ravne, Kobarid - 65 milijonov SIT, 
Dom Fara, Kočevje - 42 milijonov SIT, 
Dom Radenci, Radenci ob Kolpi -10 milijonov SIT, 
Dom Vojsko, Idrija - 43 milijonov SIT, 
Dom Lipa, Semič -17 milijonov SIT; 

6316 - Investicijsko vzdrževanje: sredstva v višini 30.000 tisoč 
SIT so namenjena najnujnejšim Investicijsko-vzdrževalnim 
posegom na šolskih objektih; 

6319 - Adaptacije in dozidave: planirani znesek 1.200.855 tisoč 
SIT je namenjen za: 
Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Brežice - 132 milijonov SIT, 
Gimnazijo Trbovlje - 22 milijonov SIT, 
Gostinska šola Celje - 426 milijonov SIT, 
Gimnazijo Kočevje - 40 milijonov SIT, 
Srednjo ekonomsko šolo Nova Gorica - 180 milijonov SIT, 
Gimnazijo Novo mesto - 276 milijonov SIT, 
mrežo mariborskih šol - 30 milijonov SIT in 
Steklarsko šolo Rogaška slatina - 95 milijonov SIT. 

II. MLADINSKI PROGRAM 
Izvedbo mladinskega programa načrtuje in delo koordinira Urad 
za mladino. V letu 1998 bodo 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 bo tudi na tistih novih nalogah, ki 
pomenijo inteziviranje mednarodnega sodelovanja na področju 
ukvarjanja z mladinsko problematiko. 
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7223 Mladinski program 115.000 tisoč SIT 
Na področju mladinskega programa bo v letu 1998 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. Povečanje sredstev gre na račun 
prenosa nekaterih obveznosti financiranja iz leta 1997 v leto 1998 
ter večje podpore preventivnih in razvojnih programov in 
sofinanciranja projektov prostega časa otrok, ki jih ni bilo možno 
podpreti v letu 1997. 

6234 Mladinski centri 12.960 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. Sredstva so namenjena 
financiranju tekoče dejavnosti. 

9131 Mladinske raziskave 4.500 tisoč SIT 
V letu 1998 se bo nadaljevalo delovanje na področju mladinskih 
raziskav, kot novost so izdelave nacionalnih poročil. 

9132 Mladinska prenočišča 45.000 tisoč SIT 
Izvajanje srednjeročnega programa izgradnje mreže mladinskih 
prenočišč - obseg sredstev se v zadnjih dveh letih prilagaja 
potrebam iz programa tako, da bo v letu 1998 mogoče financirati 
mladinska prenočišča v Ljubljani in na Ptuju. Mladinska prenočišča 
so izjemno pomembna, saj direktno vplivajo na možnosti izvajanja 
programov mobilnosti, izobraževanja in usposabljanja mladih in 
vplivajo na zniževanje stroškov dosedanjih mladinskih projektov. 
Brez obstoječe mreže se Slovenija ne bi mogla enakopravno 
vključiti v programe EU! 

9133 Mednarodna dejavnost mladih 6.500 tisoč SIT 
V letu 1998 bo prišlo do realizacije programov bilateralnega 
sodelovanja z Veliko Britanijo, Španijo, Avstrijo in Nemčijo, kar širi 
dosedanji obseg programov, ki so bili omejeni predvsem na 
multilateralne oblike sodelovanja. 

6235 Evropska mladinska akcija 14.000 tisoč SIT 
Nadaljevale se bodo aktivnosti v smislu podpore programov za 
razvijanje strpnosti in solidarnosti med mladimi, pri čemer bo obseg 
akcij prilagojen razpoložljivim sredstvom. 

9134 Informiranje in svetovanje za mlade 11.000 tisoč SIT 
V letu 1997 je bil predviden zaključek projekta z oblikovanjem 
funkcionalne mreže informacijskih pisarn in mladinskih 
informativno - svetovalnih centrov tako, da bodo vsem mladim 
dostopne hitre in brezplačne informacije v kraju bivanja. Zato je 
potrebno že izbranemu izvajalcu zraven dotacije za delovanje 
zagotoviti ustrezen delež za stroške vzpostavitve mreže, ki se v 
naslednjih letih zopet skrčijo samo na stroške vzdrževanja. 

7921 Mobilnost mladih - 
Servisne organizacije za mlade 12.000 tisoč SIT 
Na področju mobilnosti je potrebno prenesti pristojnosti 
organizacije in koordinacije programov in projektov na nevladne 
organizacije in sicer: 
- za mednarodne programe mobilnosti in vključitev v programe 

EU, so države dolžne ustanoviti ali zadolžiti posebno organizacijo 
(konvencija o mobilnosti Sveta Evrope in kriteriji za vključitev v 
program EUI). Te naloge bo opravljala izbrana nevladna 
organizacija, kateri je potebno zagotoviti dotacijo za izvedbo 
nalog; 

- podobno bo potrebno urediti na področju prostovoljne službe, 
bilateralne in multilateralne izmenjave prostovoljcev in Au - pair 
programov izvajalcev. Na tem področju ne bo možno izbrati le 
enega izvajalca. Zaradi racionalizacije bomo izbrali takšnega 

izvajalca, ki bo usposobljen izvajati več različnih nalog s področja 
mobilnosti in mednarodnih izmenjav (zagotoviti je potrebno servis 
za celotno populacijo mladih). 

- tudi za področje bilateralnih izmenjav, ki izhajajo iz krovnih 
meddržavnih sporazumov o sodelovanju v znanosti, kulturi in 
izobraževanju, ki so podpisani že z večino evropskih držav, je 
nujno potrebno koordinirati, pripravljati in izvajati program 
izmenjav. Ocenjujemo, da je to nujno potrebno še posebej s 
sosednjimi državami. Poseben obojestranski interes obstaja tudi 
s Španijo, Nemčijo, Belgijo, Veliko Britanijo in Baltskimi državami. 
Zgoraj opisane naloge v večini držav izvajajo s strani države 
financirane izvajalske (servisne) organizacije za mlade. 

7922 Regresiranje potovanj in mladinska 
kartica 50.000 tisoč SIT 
Gre za racionalizacijo dosedanjega sistema regresiranja potovanj, 
saj se bo z novo kartico razširil in povečal obseg ugodnosti, 
popustov in bonitet za mlade, po novih vsebinskih in ekonomskih 
izhodiščih. 

2221 EU - Mladi za Evropo 15.000 tisoč SIT 
Predvidoma oktobra 1998 bo Sloveniji omogočeno polnopravno 
sodelovanje v programu Mladi za Evropo. Komisija EU bo Sloveniji 
ponudila pogodbo in "vstopnico", ki bo po oceni za leto 1998 
zahtevala sredstva, predvidena na tej postavki. 

2222 Center Sever - Jug 5.000 tisoč SIT 
Obveznost izhaja iz sklepa Vlade (1996) o včlanitvi v Center za 
planetarno soodvisnost in solidarnost Sveta Evrope. Znesek 
zajema članarino in sofinanciranje aktivnosti, pri katerih bo 
sodelovala tudi Slovenija. 

2223 Evropska mladinska fondacija 2.600 tisoč SIT 
Sredstva so namenjena plačilu članarine. 

8654 Mladinski Svet Slovenije 8.640 tisoč SIT 
Sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja tega centra. 

III. ŠPORT 

Socialni transferi v šport1 j: 

7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih 
športnikov 5.000 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. 

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom na področju 
izobraževanja: 

7100 Program vrhunskega športa 643.500 tisoč SIT 
Dobri rezultati slovenskih športnikov zahtevajo 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 
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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 v letu 1997 uvrstilo 5 klubov (v letu 1996 le 
eden). Na podlagi letošnjih rezultatov predvidevamo v letu 1998 
še večjo udeležbo na vrhunskih tekmah. 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 omogočila slediti 
tehnologijam treniranja v športu, ki iz lete v leto bolj napredujejo. 

2216 Tekmovanja športnikov (olimpijada, univerzijada, Alpe- 
Jadran) 
Iz teh sredstev se financirajo priprave in nastop športnikov na 
olimpijskih igrah in drugih mednarodnih tekmovanjih. V letu 1998 
bomo iz te postavke sofinancirali udeležbo na zimskih olimpijskih 
igrah v Naganu na Japonskem. 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 Sofinanci? zavodov na področju 
športa 97.000 tisoč SIT 
Sredstva se za; i iiajo 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 vodpnje 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 panož >ih špotrnih 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 126.000 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 delo na projektih študentski šport, 
šport nadarjenil v srednjih šolah in ekperimantalih športnih 
programih. 

6238 Šport za vse 71.000 tisoč SIT 
Sredstva iz te postavkr zagotavljajo izvajanje programa, ki 
zajema pripravci novih in posodobitev obstoječih programov, 
propagando in sofinanciranje eksperimentalnih programov 
posebnih skupin prebivalstva (starostniki, družine, narkomani, 
alkoholiki...). Število redno športno aktivnega odraslega 
prebivalstva (rekreacija vsaj 2 krat tedensko) se je povečevalo 
od leta 1992, ko je znašalo 12% na skoraj 25% v letu 1997, 
število redno aktivnega prebivalstva (rekreacija vsaj enkrat 
tedensko) pa se je v istem obdobju povečalo za približno 60%. 

7159 Strokovne naloge športa 50.500 tisoč SIT 
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 5.300 tisoč SIT 
Sredstva so namenjena financiranju nastopov športnikov invalidov 
na uradnih mednarodnih tekmovanjih. 

Drugi odhodki v športu: 

7188 Priznanja Stanka Bloudka 4.500 tisoč SIT 
Kot vsako leto bodo priznanja podeljena zaslužnim na področju 
športa. 

Investicije na področju športa: 

2220 Investicije v športno infrastrukturo 
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 posodobljanje 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. Z načrtovanimi sredstvi se bodo 
nadaljevala dela pri sanaciji, obnovi in posodobitvi visokogorskih 
planinskih postojank, s posebnim poudarkom tudi na ekološki 
sanaciji. 

IV. PREDŠOLSKA VZGOJA 

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom na področju predšolske 
vzgoje: 

8875 Sofinanciranje strokovne literature za 
predšolsko vzgojo 600 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 16.500 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 vzgojo: 

8872 Predšolska vzgoja narodnosti 76.000 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. 
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8877 Sofinanciranje društev za predšolsko 
vzgojo 500 tisoč SIT 
Sredstva so minimalna, zato se podpre le posamezna vloga 
društev, povezana z dejavnostjo predšolske vzgoje. 

34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN 

TEHNOLOGIJO 

3411 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

UVODNO POJASNILO 

Predlog proračuna MZT za leto 1998 izhaja iz treh temeljnih 
podmen: 

a) Slovenija je dosegla razvojno stopnjo, 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 rfiodelirati 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)Uveljavljena bo za I. 98 predvidena novost: sistemizacija 
raziskovalne sfere. To bo prelomnica v kratki zgodovini 

profesionalnega raziskovanja v Sloveniji. Z njo bomo dosegli 
kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, ki se jih drugače 
sploh ne da doseči. Kratkoročni cilj je: takojšnja zaustavitev 
padca v vlaganju v raziskovalno sfero, kar se konkretno kaže 
tudi v dejstvu, da iz leta v leto manj raziskovalcev, še posebej 
profesionalnih, financira država za izvajanje svojega 
nacionalnega raziskovalnega programa (NRP). Dandanes 
evropske države, in tudi številne druge po svetu, ki so znane 
po svojem uspešnem uveljavljanju na svetovnem tržišču, 
poznajo in tudi za ceno omejevanja drugih področij upoštevajo 
že dalj časa znano empirično dejstvo, da je neposredna 
povezava med potrebno količino denarja, ki ga daje država 
za svoj nacionalni raziskovalni program in za nadaljnje 
izobraževanje, ter med njeno dolgoročno gospodarsko rastjo 
(OECD, UNDP - Poročilo o človeškem razvoju, 1991). Izkazalo 
se je namreč, da dosežejo dolgoročno gospodarsko rast le 
tiste vlade, ki vlagajo v nacionalni program raziskav toliko, da 
število raziskovalcev, ki delajo na teh programih, dosega in 
presega kritično gostoto. Za Evropo velja, da je kritična gostota 
med 5 in 6 raziskovalcev na 10.000 prebivalcev, ki jih finansira 
država za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa 
(osnovne in aplikativne razikave). Sedanje stanje v Sloveniji je, 
da zadnja leta financiramo NRP podkritično, v njem sodeluje le 
4 FTE raziskovalcv (s fakultetno izobrazbo) na 10.000 
prebivalcev (pri ceni raziskovalne ure, ki bi morala biti vsaj 50 
mark, da je še evropsko primerljiva). Srednjeročni cilj: v nekaj 
letih doseči kritično mejo 5 raziskovalcev na 10.000 
prebivalcev in jo"stabilizirati"pri vsaj 6 raziskovalcih (FTE) 
na 10.000 prebivalcev, ki v Sloveniji izvajajo nacionalni 
program osnovnih in aplikativnih raziskav. Razen tega pa 
moramo imeti v proračunu predvidenih za izvajalce projektov, 
ki jih izbere razpis MZT, vsaj toliko dodatnih raziskovalnih ur, 
kot je 20% sistemiziranih kapacitet. 

c)Eden od pomembnih vzrokov slovenskega zaostajanja za 
razvitimi državami predstavlja upad proračunskih sredstev za 
znanost in tehnologijo. Prikazujeta ga spodnji primerjavi, ki 
kažeta gibanje proračunskih sredstev MZT (vključeni so uradi, 
brez kupnin in tujih donacij) v odstotku bruto domačega 
proizvoda (BDP) in v odstotku vseh proračunskih sredstev 
RS. 

Gibanje sredstev MZT v prorač. RS 
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Gibanje sredstev MZT kot % BDP 

m—% BDP 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 
predlog 

1998 
predlog 

Oba grafa kažeta podobno preteklo drsenje - z izjemo leta 1997, 
kjer je predvideno rahlo izboljšanje. Vendar ta sredstva niso 
zadostna za uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega 
programa (NRP), ki ga je sprejel Državni zbor v letu 1995. NRP 
predvideva 10% letno realno rast proračuna za znanost in 
tehnologijo do leta 2.000. Če bi to hoteli doseči, bi potrebovali v 
letu 1997 25,8 milijard SIT (po izračunu Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj). Za leto 1998 pa so - po 
osnovnem predlogu MZT - potrebna sredstva v znesku 30,0 
milijard SIT. Na ta način bi leta 2000 lahko dosegli kritično gostoto 
raziskovalcev, izvajalcev NRP, ki jo načrtujemo: 5,8 raziskovalcev 
na 10.000 prebivalcev v R Sloveniji. 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. Zaradi 
zgoraj navedenega MZT predpostavlja, da bo državni proračun 
v letu 1998 - v okviru usklajenih razvojnih politik med pristojnimi 
ministrstvi - prepoznal in potrdil strateško vlogo naložb v znanost 
in tehnološki razvoj ter povečal sredstva MZT na okoli 0,9% 
kosmatega družbenega proizvoda (BDP) v letu, kar bi skupaj s 
podobnimi sredstvi v proračunih drugih ministrstev pomenilo 
približevanje 1% BDP in s tem začetek prestrukturiranja 
proračuna v razvojno smer. NRP predvideva, da bodo I. 2000 
javni viri zagotavljali za znanost in tehnologijo 1,25% BDP (vsi viri 
pa 2,50% BDP!). MZT namerava v letu 1998 ohraniti programsko 
strukturo, ki izhaja iz Nacionalnega raziskovalnega programa, 
hkrati pa jo prilagoditi napovedanim spremembam, ki jih prinaša 
sistemizacija: glavnino programa, okoli 80% dosedanjega obsega 
projektov NRP, bodo izvajali sistemizirani raziskovalci preko 
dolgoročno evaluiranih in verificiranih programskih skupin, okoli 
20% dosedanjega obsega projektov NRP pa bodo kot 
kratkoročnejši projekti z najaktualnejšo vsebino preko razpisa 
MZT namenjeni vsem raziskovalcem. Osnovni sklopi programov, 
ki jih bo MZT financirala ali sofinancirala iz proračunskih sredstev 
v letu 1998, so: 
- dolgoročni znanstveni programi (temeljne in aplikativne 

raziskave), ki jih bodo izvajale verificirane programske skupine, 
- kratkoročni in srednjeročni znanstveni projekti, 
- ustanoviteljske obveznosti države do raziskovalnih organizacij, 

kjer programske skupine izvajajo NRP - kot rezultat verifikacije 
raziskovalnih programskih skupin in raziskovalnih organizacij, 
kjer so ti raziskovalci zaposleni, 

- podiplomsko usposabljanje raziskovalcev, 
- tehnološko razvojne spodbude, 
- raziskovalna informatika z infrastrukturo, 
- raziskovalna oprema, 
- mednarodno sodelovanje, 
- 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. 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA MZT ZA LETO 
1998 PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH - ZGOŠČENA 
VERZIJA: 

3411 MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO 

5 - DOTACIJE JAVNIM ZAVODOM 

6140 Ustanoviteljske dejavnosti - 3.290.076 

Raziskovalne organizacije (2.047.669 ur): 
izplačila po kolektivni pogodbi 
upravna režija zavodi 
infrastrukt. režija enote 
amortizacija nepremičnin 

(v 000 SIT) 

262.147 
681.258 

1.915.172 
131.251 

Skupaj: 2.989.828 

Instrumentalni centri (neposredni stroški in storitve) 192.576 
Infrastrukturne zbirke (neposredni stroški in storitve) 41.707 
Veliki računalniški centri (neposredni stroški in storitve) 65.965 

Skupaj: 300.249 

Pokrivajo se fiksni stroški delovanja in poslovanja: javnih 
raziskovalnih zavodov, (katerih program je sprejela vlada) in 
raziskovalnih inštitucij 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) 
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ter v skladu z vladnim sklepom o pogojih dodeljevanja 
proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti 
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 16/94 
in 33/96) se javnim raziskovalnim zavodom priznava kot fiksne 
stroške delovanja in poslovanja povprečno 26% normiranega 
prihodka. Raziskovalna kapaciteta vseh javnih raziskovalnih 
zavodov in raziskovalnih inštitucij obeh univerz za leto 1998 se 
ocenjuje na 2,047,700 ur. Zato so potrebna sredstva za pokrivanje 
ustanoviteljskih obveznosti v višini 3,290 mio SIT. K temu je treba 
prišteti še 300 mio SIT obveznosti do instrumentalnih centrov 
(unikatna velika raziskovalna oprema), infrastrukturnih zbirk in 
velikih računskih centrov, ki tudi sodijo v ustanoviteljske 
obveznosti, in smo jo zato prenesli in postavke 4494 : tehnološko 
razvojni in drugi ciljni programi. V letu 97 ta postavka še ni bila 
premeščena, od tod povečanje indeksa na postavki ustanovitelj- 
ske obveznosti. 

6141 Temeljne in aplikativne raziskave 1998 - 7.276.258 

Program temeljnih in aplikativnih raziskav - Univerza v Ljubljani 
(642.411 ur) 

plače 432.148 
zakonske obveznosti 108.425 
amortizacija opreme 381.464 
materialni stroški in storitve 1.458.698 

Skupaj: 2.380.735 

Program temeljnih in aplikativnih raziskav - Univerza v mariboru 
(119.675 ur) 

plače 54.395 
zakonske obveznosti 13.648 
amortizacija opreme 66.834 
materialni stroški in storitve 286.859 

Skupaj: 421.736 

Program temeljnih in aplikativnih raziskav - Javni raziskovalni 
zavodi (777.709 ur) 

plače 1.288.875 
zakonske obveznosti 323.377 
amortizacija opreme 524.611 
materialni stroški in storitve 1.220.885 

Skupaj: 3.357.746 

Program temeljnih in aplikativnih raziskav - Raziskovalni zavodi 
(194.913 ur) 

plače 323.024 
zakonske obveznosti 81.046 
amortizacija opreme 127.975 
materialni stroški in storitve 297.606 

Skupaj: 829.651 

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 1200 projektov). Povečanje 
sredstev izhaja iz zakonskih in podzakonskih obveznosti pri 
določanju cene raziskovalne ure, ki se je v letu 1997 povečati za 
30% - glede na ceno iz jan. 1995 (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). V letu 
1998 ostaja realna višina sredstev na postavki nespremenjena. 

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 je 
izviralo iz predvidene korigirane vrednosti cene raziskovalne ure, 
jz programa podoktorskega usposabljanja ter štipendij za 
magistrski in doktorski študij. V letu 1998 ostaja realna višina 
postavke nespremenjena. 

6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov v letu 1998 
- 3.859.159 

Mladi raziskovalci - Univerza v Ljubljani (292 ef. število MR) 
plače 574.770 
zakonske obveznosti 144.209 
amortizacija opreme 228.582 
materialni stroški in storitve 527.163 

Skupaj: 1.474.725 

Mladi raziskovalci - Univerza v Mariboru (65 ef. število MR) 
plače 128.007 
zakonske obveznosti 32.117 
amortizacija opreme 50.907 
materialni stroški in storitve 117.404 

Skupaj: 328.435 

Mladi raziskovalci - Raziskovalni zavodi (100 ef. število MR) 
plače 196.934 
zakonske obveznosti 49.410 
amortizacija opreme 78.319 
materialni stroški in storitve 180.622 

Skupaj: 505.285 

Program temeljnih in aplikativnih raziskav - Gospodarske službe 
(59.964 ur) 

plače 0 
zakonske obveznosti 0 
amortizacija opreme 0 
materialni stroški in storitve 0 

Skupaj: 0 

Mladi raziskovalci - Gospodarske družbe (28 ef. število MR) 
plače 55.141 
zakonske obveznosti 13.835 
amortizacija opreme 21.929 
materialni stroški in storitve 50.574 

Skupaj: 141.480 

Podoktorski projekti so vključeni v postavko temeljne in aplikativne 
raziskave (135 M) - 6141 

Mednarodne raziskave (neposredni materialni stroški) 
pristojbine 8.500 
sofinanciranje stroškov raziskav 65.000 
potni stroški in bivanje 212.890 

Skupaj: 286.390 

Izvajanje podiplomskega prorgrama na univerzah 
(neposredni materialni stroški in storitve) 

70.000 
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Slovenska znanstvena fundacija: 234.536 
podiplomske štipendije in šolnine: 

štipendije 147.641 
šolnine 46.575 

dodiplomske štipendije: 7.812 
usposabljanje v tujini: 

štipendije 10.546 
festival znanosti: 

neposredni materialni stroški in storitve 14.470 
upravljanje in poslovanje (plače) 7.493 

Gibanje "Znanost mladini" (neposredni materialni stroški in 
storitve) 39.000 

Skladi: 
Minda (štipendije) 
Trstenjak (štipendije) 

6143 Znanstveno informiranje in komunikacije 
Knjižnice 

nabava knjižnega gradiva: 
Univerza v Ljubljni in NUK 
Univerza v Mariboru 
Javni raziskovalni zavodi 
Javni zavodi 

skupne baze podatkov 
bibliografije - subvencije 60 knjižnic 

4.600 
3.400 
1.200 

1.543.440 

426.132 
153.141 
73.241 
13.317 
25.002 
42.710 

Skupaj: 733.545 

Domači znanstveni tisk 
izdaja 113 periodičnih publikacij - sofinanciranje 
stroškov tiskanja 202.815 
izdaja 89 monografij - sofinanciranje stroškov 
tiskanja 69.985 

Skupaj: 272.800 

Znanstveni sestanki 
neposredni materialni stroški in storitve: 

Univerza v Ljubljani 
Univerza v Mariboru 
Javni raziskovalni zavodi 
Javni zavodi 
Gospodarske družbe 

28.120 
18.377 
22.064 
20.746 
18.493 

Skupaj: 107.800 

Specializirani informacijski centri za znanstveno informiranje (10) 
neposredni materialni stroški in storitve 88.550 

Izum (71% financiranje delovanja) 
plače 
zakonske obveznosti 
izplačila po kolektivni pogodbi 
upravna in infrastrukturna režija zavodov 
neposredni materialni stroški in storitve 
amortizacija opreme 

125.303 
31.438 

9.881 
16.289 

135.468 
22.365 

Skupaj: 340.745 

Sofinacira se izvajanje programa dejavnosti IZUM (Instituta 
informacijskih znanosti) v zvezi z delovanjem in razvojem sistema 
COBISS (Kooperativnega online bibliografskega sistema in 
servisov) ter sistema SICRIS za spremljanje raziskovalne 
dejavnosti v Sloveniji. Knjižnicam se sofinancira vodenje bibliografij 
raziskovalcev v okviru sistema COBISS ter nabava tuje 
znanstvene literature in baz podatkov. Specializiranim 
informacijskim centrom se sofinancirajo posebne naloge v okviru 
sistema znanstvenega informiranja. Poleg tega se sofinancirajo 
organizacije znanstvenih sestankov ter izdajanje oz. tiskanje 
domačih znanstvenih revij in monografij. Povečanje sredstev izhaja 
zlasti iz povečanih obveznosti pri nabavi tuje znanstvene in 
strokovne literature. 

7924 Raziskovalna oprema v letu 1998 - 700.000 
Raziskovalna oprema - Univerza v Ljubljani 250.000 
Raziskovalna oprema - Univerza v Mariboru 80.000 
Raziskovalna oprema - Javni raziskovalni zavodi 276.277 
Raziskovalna oprema - Raziskovalni zavodi 73.723 
Raziskovalna oprema - Gospodarske družbe 20.000 

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". Povečanje izhaja iz izostanka pri 
tehnološki posodobitvi raziskovalne opreme v zadnjih dveh letih, 
še posebej je izpad velik I. 1997 (kasno sprejetje proračuna). 

7925 Informacijska in komunikacijska infrastruktura 
- 758.640 
Arnes: 

plače 
zakonske obveznosti 
izplačila po kolektivni pogodbi 
upravna in infrastrukturna režija zavodov 
neposredni materialni stroški in storitve 
amortizacija opreme 

38.061 
9.549 
3.001 
5.329 

542.260 
100.800 

Skupaj: 700.000 

Oprema knjižnic 58.640 

Iz postavke 7925 se sofinancira delovanje omrežja ARNES, kar 
vključuje kritje stroškov vseh mednarodnih povezav in servisov 
(TEN-34, ZDA), povezav med vsemi večjimi kraji v Sloveniji ter 
kritje stroškov storitev 'avnega zavoda ARNES. Odhodki se 
bistveno povečujejo zaradi razširitve zmogljivosti omrežja in števila 
uporabnikov predvsem iz izobraževalne sfere. Iz te postavke se 
subvencionira tudi nabava informacijske in komunikacijske opreme 
knjižnicam, ki opravljajo storitve za uporabnike v raziskovalni 
sferi. 

9 - Subvencije 

4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi v letu 1998 
- 1.618.436 

Tehnološko razvojni projekti in centri - Univerza v Ljubljani 
(10.110 ur) 

plače 
zakonske obveznosti 4.204 
amortizacija opreme 8.828 
materialni stroški in storitve 19.237 

Tehnološki cenrti - centri znanja 
neposredni materialni stroški in storitve ter majhna 
oprema 18.472 

Skupaj: 67.495 

Tehnološko razvojni projekti in centri - Univerza v Mariboru 
(9.850 ur) 

plače 16.324 
zakonske obveznosti 4.096 
amortizacija opreme 8.600 
materialni stroški in storitve 18.741 

Tehnološki cenrti - centri znanja 
neposredni materialni stroški in storitve ter majhna 
oprema 18.472 

Skupaj: 66.233 
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Tehnološko razvojni projekti in centri - Javni raziskovalni zavodi 
(23.089 ur) 

plače 38.265 
zakonske obveznosti 9.601 
amortizacija opreme 20.160 
materialni stroški in storitve 43.932 

Tehnološki cenrti - centri znanja 
neposredni materialni stroški in storitve ter majhna 
oprema 18.472 

Skupaj: 130.439 

Tehnološko razvojni projekti in centri - Raziskovalni zavodi 
(12.539) 

plače 20.780 
zakonske obveznosti 5.214 
amortizacija opreme 10.948 
materialni stroški in storitve 23.858 

Tehnološki cenrti - centri znanja 
neposredni materialni stroški in storitve ter majhna 
oprema 0 

Skupaj: 60.799 

Tehnološko razvojni projekti in centri ter subvencije - Gospodarske 
družbe (173.036 ur) 

plače 398.830 
zakonske obveznosti 100.066 
amortizacija opreme 210.125 
materialni stroški in storitve 457.899 

Tehnološki centri - raziskovalna jedra in centri za 
prenos tehnologij 

neposredni materialni stroški in storitve 
ter majhna oprema 18.472 

Subvencije za plače novo zaposlenim doktorjem 
plače 21.718 

Subvencije za razvoj patentiranih prototipov 
neposredni materialni stroški in storitve 36.944 

Skupaj: 1.244.054 

Tehnološki parki: 
Tehnološki park Ljubljana 

plače 
vzdrževanje prostorov 

Štajerski tehnološki park Maribor 
plače 
vzdrževanje prostorov 

8.452 
16.256 

8.452 
16.256 

Skupaj: 49.415 

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 korekciji (navzgor) v letu 1997 
potrebno ohraniti znesek, ki bo omogočal spodbujanje razvojnega 
dela v gospodarstvu v letu 1998. 

Nujna je stabilnost in pravočasnost razpisovanja in podeljevanja 
sredstev. Od podjetij, institutov in univerz pričakujemo natančno 
izpolnjevanje pogojev. Tega se mora držati tudi država - ne pa da 
kasni (nesprejetje proračuna oz. podaljšano začasno financiranje) 
oz. njena pomoč slabi (padajoči proračun). 

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. 

Pomembna lastnost tehnoloških spodbud je njihovo posredno 
vračanje. Po analizah, opravljenih po koncu financiranja projektov, 
se sredstva za tehnološke spodbude v nekaj letih vrnejo v 
proračun s prometnim davkom na nove izdelke, nastalih v 
financiranih projektih. Ne gre torej samo za potrebo po podpiranju 
razvoja v gospodarstvu, ampak tudi za pokazano vračilo 
proračunskih sredstev. Ta program je torej hkrati potreben in 
relativno gospodaren. 

V letu 1998 bo začela delovati Inovacijska agencija. Inovacijska 
agencija bo pomagala pri novih projektih na področju tehnološkega 
razvoja s svetovanjem in financiranjem. V začetku bo pomagala 
priti do obstoječih virov in s časom razvila nove oblike. Delovanje 
Inovacijske agencije je posledica dveh projektov Phare Evropske 
unije, v katerih se je pokazala potreba po okrepljenem delovanju 
na področju inovacij, ter tretjega projekta iz programa Phare, ki je 
zagotovil pomoč svetovalcev ter sredstva za začetek delovanja 
inovacijske agencije. V gospodarstvu v Republiki Sloveniji je 
trenutno velik problem tehnološka zaostalost ter pomanjkanje 
inovativnih projektov. 

V letu 1998 je postavka 4494 računovodsko manjša za 300 mio 
SIT obveznosti do instrumentalnih centrov (unikatna velika 
raziskovalna oprema), infrastrukturnih zbirk in velikih računskih 
centrov, ki smo jih vmestili v postavko 6140: ustanoviteljske 
obveznosti. Zaradi tega je indeks povečanja postavke 4494 nižji 
kot bi bil brez tega prenosa. 

11 - Drugi odhodki (skupaj: 402.204) 

2290 Recenzije, evalvacije in ekspertize - 54.555 
MZT je za uresničevanje nacionalnega raziskovalnega programa 
dolžno zagotoviti profesionalno in kontinuirano spremljanje ter 
evalviranje znanstvenega raziskovalnja in razvoja. V ta namen 
se izvaja raziskovalni evalvacijski program, ki se nanaša na 
analitično spremljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti na 
Slovenskem, na dopolnjevanje raziskovalnega evalvacijskega 
sistema in evalvacijo politik, projektov ter instrumentov raziskovalno 
razvojnega sistema. Pokrivajo se predvsem stroški prilagajanja 
slovenske znanstvene raziskovalne sfere evropskim standar- 
dom. Gre za: stroške izdelave: analiz, recenzij in evalvacij 
posameznih raziskovalnih programov, ekspertne naloge, statistiko 
znanosti, evalvacijo programov tehnološkega razvoja in za interno 
evalvacijo raziskovalne dejavnosti v MZT (nacionalni svet, 
področni sveti, nacionalni koordinatorji). V letu 1998 bo delo še 
posebej zahtevno, ker se bo potrebno organizirati za evalvacijo 
in izpeljati verifikacijo programov skupin in raziskovalnih 
organizacij, kar je osnova za sistemizacijo raziskovalcev, 
tehnikov in strokovnih sodelavcev, ki je predvidena v prihodnjem 
letu. 

7058 Programi mednarodnega sodelovanja - 240.169 
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 1998 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 - 27.020 
Pokrivajo se finančne obveznosti pri podeljevanju državnih 
priznanj za najboljše dosežke na področju znanosti in raziskav 
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ter podeljevanja nagrad za ambasadorje znanosti. 

7926 Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti - 80.460 
Pokrivajo se stroški izdajanja publikacij: "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 brošure, sejemske prireditve, video 
kasete in filmi, ki promovirajo slovensko znanost. 

13 - Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani - 540.561 
Z dosedanjimi vloženimi sredstvi v priprave za izgradnjo UKL in z 
že izvedenim obsegom prenove NUK smo že v fazi realizacije te 
investicije. Predlog proračuna za loto 1998 upošteva zaključna 
dela priprav s finančnim planom iz leta 1997 z že nastalimi 
finančnimi obveznostmi in je osnovan na programu del za leto 
1998. Predlog upošteva že pridobljena zemljišča, možnosti 
pridobitve faznega lokacijskega in gradbenega dovoljenja. 

6147 Dom podiplomcev - 400.000 
Z izgradnjo Doma podiplomcev kot dela Družboslovnega središča, 
MZT v letu 1998 planira sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških 
in instalacijskih del celotne investicije. 

7927 Morsko biološko središče - 100.000 
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. Naloge središča so opredeljene v programih in se 
navezujejo na delovanje MZT (tu gre 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. 

7928 Univerza Maribor - 178.000 
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, da MZT sofinancira investicijo v letu 1997 
v višini 65 milj. SIT, v letu 1998 pa 178 milj. SIT, pri čemer MZT v 
letu 1997 ni zagotovilo sredstev v celoti. 

7929 Fakulteta za organizacijske vede - 40.000 
Po sklenjeni pogodbi za gradnjo stavbe Fakultete za organizacijske 
vede (FOV) v Kranju je MZT po dinamiki izgradnje dolžno 
sofinancirati izgradnjo in sicer: v letu 1998 40 milj. SIT, pri čemer 
MZT v letu 1997 ni zagotovilo sredstev v navedeni višini. MZT 
financira izgradnjo bodočih prostorov za potrebe Inštituta FOV, ki 
bo opravljal znanstveno - raziskovalno delo. 

2291 Družboslovno središče FDV - 259.800 
V pogodbi o zagotavljanju sredstev za izgradnjo Družboslovnega 
središča FDV je opredeljeno, da MZT v letu 1998 sofii.ancira 
izgradnjo Fakultete za družbene vede v višini 259,8 milj. SIT za 
potrebe znanstveno raziskovalne dejavnosti. 

3412 URAD ZA STANDARIZACIJO IN MEROSLOVJE 

I. Uvodna pojasnila in razlaga ciljev ter politik USM: 

S proračunskimi sredstvi USM izvaja s predpisi določene 
pristojnosti na področjih standardizacije, meroslovja, predmetov 
iz plemenitih kovin, akreditacije, ugotavljanje skladnosti, 
homologacije cestnih vozil ter kakovosti (poslovne odličnosti). 

Rezultati uspešnega dela se izkazujejo tako v Slovenji sami, kakor 
tudi pri njenih nastopanju na mednarodnih trgih. Krepitev tehnične 
kakovostne infrastrukture (kar je najkrajši izraz za dejavnosti 
USM), omogoča zvišanje ravni varovanja življenja, zdravja in 
okolja. Zunanji vidiki dejavnosti Urada pa se najbolje prikažejo v 
povezavi z nekaterimi ugotovitvami Strategije ekonomskih 
odnosov s tujino. V mislih imamo predvsem eno od izhodišč študije, 
ki govori o Sloveniji kot majhni državi, ki se lahko uspešno razvija 
le kot odprto, navzven usmerjeno gospodarstvo in da je s tem v 
zvezi zanjo edino možno, da oblikuje zunanjo trgovinsko politiko 
v skladu s cilji postopnega polnega integriranja v EU ter izpolnjuje 
prevzete obveznosti do WTO. Učinki izvajanja nalog USM se 

• bodo pokazali v odstranitvi nepotrebnih tehničnih ovir v trgovini in 
s tem povezanim lažjim pretokom proizvodov in storitev. Za 
Slovenijo kot izvozno usmerjeno državo to pomeni predvsem 
lažji dostop njenega blaga na tuje trge, saj bo po sklenitvi ustreznih 
mednarodnih sporazumov odpravljeno ponavljanje preskušanj in 
certificiranj proizvodov. Ocenjujemo, da bo uspešna izvedba nalog 
USM zaradi njihovega učinka na prost pretok blaga prispevala k 
rasti družbenega proizvoda. Opozoriti je treba še na sklep vlade 
RS z dne 31. 7.1997, s i' aterim je USM določila za nacionalnega 
koordinatorja na področju tehničnih predpisov. USM bo lahko 
dodeljeno funkcijo uspešno prevzel in opravljal le v primeru, če 
bo dobil na razpolago dodatna materialna in finančna sredstva, 
kakor tudi strokovnjake, ki bodo delali na tem projektu. Začetek 
izvajanja dodeljene vloge po odobritvi potrebnih sredstev s strani 
Vlade RS pa se bo nujno odrazil tudi v proračunu za leto 1998. 
/V nadaljevanju predstavljeni finančni načrt ne vsebuje potrebnih 
sredstev za realizacijo omenjenega sklepa vlade./ 

II. Obrazložitev finančnega načrta po postavkah 
(v 000 SIT): 

3424 Materialni stroški - 80.000 
Za nemoteno poslovanje je nujno potrebno zagotoviti bistveno 
večja sredstva. Med drugim se iz omenjene proračunske 
postavke poravnavajo domači potni stroški, katerih pretežni del 
predstavljajo potni stroški iz naslova overitev meril, ki jih izvajata 
območni enoti v Celju in Ljubljani. Potrebno je poudariti, da se 
omenjeni stroški povrnejo preko postopka overitev nazaj v 
proračun. 

2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah - 4.704 
Iz programa PHARE (COP 1996; Annex II, Aproximation of 
Irgislation, regulation and reinforcement) bo financirana nabava 
opreme za metrološke laboratorije v skupnem znesku 800.000 
ECU. Sredstva so namenjena plačilu prometnega davka. 

6150 Splošna služba - 28.000 
USM izdaja uradno glasilo Sporočila, ki je namenjeno gospodarstvu 
in državni upravi. V njem objavljamo informativno strokovne članke 
s področja standardizacije, meroslovja, ugotavljanja skladnosti in 
akreditacije. Seveda je prihodek, ki ga ustvarimo s prodajo 
Sporočil, prihodek proračuna. Poleg izdajateljske dejavnosti, 
vzdrževanja sistema kakovosti, se informacijskemu centru 
zagotavlja sredstva za nabavo strokovne literature, prevajanje, 
delo pri tematskih poizvedbah in notifikacijah itd. 

8566 Mednarodno sodelovanje - 40.000 
Delavci USM se udeležujejo dela predstavniških in delovnih teles 
številnih mednarodnih (WTO, ISO, IEC, OIML) in evropskih (CEN, 
CENELEC, ETSt) organizacij, kar je povezano s potnimi stroški 
in dnevnicami, članstvo v teh organizacijah pa je povezano tudi s 
potrebo po plačevanju članarine. 

4495 Meroslovje - 70.000 
Urad je z zakonom o meroslovju (Ur. list RS št. 1/95) dolžan 
postaviti in vzdrževati meroslovni sistem, ki ureja sistem merskih 
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enot, etalone in druga zakonska merila, odobritve tipa meril, 
njihovo overjanje, proizvodnjo, vzdrževanje in prodajo ter nadzor 
količin in označevanje predpakiranih proizvodov. Urad ureja tudi 
področje ustreznosti izdelkov iz plemenitih kovin. 

6149 Akreditacija - 23.000 
Sredstva so v okviru zadolžitve (opravljanje nalog nacionalne 
akreditacijske službe) namenjena vzpostavljanju sistema 
akreditiranja in izvajanju akreditacijskih postopkov. 

6151 Standardizacija - 30.000 
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. 

6152 PRSPO program za poslovno odličnost - 26.000 
Program kakovosti v RS bo prešel iz pilotne izvedbe in dobil 
končno obliko v Zakonu o priznanju RS za poslovno odličnost. 
Predlog zakona se nahaja v III. obravnavi. Vsebinsko temelji 
prinanje na Evropski nagradi za kakovost, ki je ključnega pomena 
za uveljavljanje meril kakovosti v RS in njene prepoznavnosti v 
tujini. 

7931 NIST lastna udeležba - 1.700 
Planirana sredstva v Višini 2 mio SIT za leto 98 izhajajo iz 
meddržavnega sporazuma med RS in ZDA. Letni znesek 
financiranja znaša 20.000$. Polovico zneska prispevajo ZDA 
(postavka 8180 - NIST - tuja donacija), polovico zneska v tolarski 
protivrednosti pa RS. 

9050 Manjše investicije - 2.000 
Sredstva so planirana v skladu z navodilom MF. 

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 in 1998 
predvideva Urad na področju svojih, z zakonom določenih 
pristojnosti, sledeča okvirna gibanja: 

A 

Leto 

1998 

B 

1998 

C 

1998 

1998 

PATENTI 
Nacionalne 
patentne 
prijave 
500 

ZNAMKE 

Nacionalne 
prijave 
znamk 
2500 

MODELI IN VZORCI 
Nacionalne prijave 
modelov 
in vzorcev 

200 

Letni pripad vseh zadev 

Razširitvene 
evropske 
patentne prijave 
3100 

Mad. sporazum 
Mednarodna 
registracija 
znamk 
5300 

Mednarodno 
deponiranje 
vzorcev po Haaškem 
sporazumu 
700 

Patentne 
prijave po 
PCT sporazumu 
32000 

Mad. protokol 
Mednarodna 
registracija 
znamk 
10000 

Skupaj 
pripad 
zadev 
35600 

17800 

900 

54300 

Za izvršitev nalog Urad pridobiva sredstva iz proračuna za 
materijalne 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 letih 1997 in 1998 v zgoraj 
navedenem predvidenem obsegu dejavnosti je prikazan v 
priloženi tabeli: Finančni načrt Urada RS za intelektualno lastnino 
za leto 1998. V finančnem načrtu je predvideno, da Proračun RS 
zagotovi sredstva za poslovanje Urada za leto 1998 v skupnem 
znesku 258,037,000 SIT. Razčlenitev teh zneskov na proračun- 
ske postavke in ocena sredstev za plače je prikazana v sledeči 
tabeli: 

PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI PREJEMKI 172.097.000 
PRORAČUNSKE POSTAVKE 

3425 Splošni materialni stroški oddelkov 58.060.000 
4498 Program prenosa pravic 5.267.000 
4499 Program mednarodne znamke Madrid 6.275.524 
4500 Program evropske patentne organizacije 4.717.152 
6153 Avtorsko pravo 4.462.115 
8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine 7.158.209 

Za materialne in druge stroške skupaj 85.940.000 

Postavka 3425 je namenjena financiranju stroškov Urada, vezanih 
na zagotavljanje osnovnih delovnih pogojev in tekoče standardne 
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materialne potroške, 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. 

PRIHODKI PRORAČUNA OD PRISTOJBIN ZA DEJAVNOSTI 
URADA: 
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: 

a)delovanje urada v ožjem pomenu - s postavkami: plače, 
materialni stroški in izvajanje programa UNESCO 

b) delovanje v medvladnih projektih - za katere so bili ustanovljeni 
posebni nacionalni komiteji 

1. Mednarodni geološki korelacijski program (IGCP): 
- raziskovalni projekti (335,360,393) in strokovni 
sestanki 2.020.000 
- materialni stroški za delo nacionalnega komiteja 70.000 
Skupaj IGCP 2.090.000 

1996 
Pristojbine za: 
Patente 52.132.888 
Modele 3.097.000 
Znamke 172.544.447 
Skupaj prihodki 
Proračuna RS 
od pristojbin 227.774.335 

1997 

85.000.000 
4.000.000 

178.000.000 

267.000.000 

1998 

93.500.000 
4.400.000 

195.800.000 

293.700.000 

3414 URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA 
UNESCO 

Proračunska sredstva urada ostajajo realno na nivoju leta 1997: 

2. Mednarodni hidrološki program (IHP): 
- raziskovalni projekti in strokovni sestanki 11.694.000 
- materialni stroški za delo nacionalnega komiteja 
in vodenja arhiva 300.000 
Skupaj IHP 11.994.000 

3. Mednarodna oceanografska komisija (IOC): 
- raziskovalni projekti, strokovni sestanki in 
usposabljanje 6.210.000 
- materialni srtoški za delo nacionalnega komiteja 100.000 
Skupaj IOC 6.310.000 

4. Človek in biosfera (MAB): 
- raziskovalni projekti, izobraževalni programi in 
sodelovanje na strokovnih sestankih 4.615.000 
- materialni stroški za delo nacionalnega komiteja 350.000 
Skupaj MAB 4.965.000 

> 
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PRORAČUN MZT 

1998 

Državni organi (1.39%) 

Urad za UNESCO (0  
Urad za intelektualno lastnino (0.92%) 

Urad za standarizacijo (2.38%) 

Investicij© (14.45%) 

Drugo (1 

Subvencije (7.54%) 

PRORAČUN MZT 3411 

1998 
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DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV RO 

1998 

Informiranje (7 86%) 

Mladi raz. (24.36%) 

Osnovne raz. (35.86%) 

Infrastruktura (5.57%) 
Oprema (7.05%) Ust. obveznosti (19.31%) 

Ustanoviteljske obveznosti 

1998 
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Ustanoviteljske obveznosti 

Raziskovalne organizacije 

1998 

Temeljne in aplikativne raziskave 
Nacionalni raziskovalni program 

1998 

Neposr.str. (35.76%) 

AMZ (15.22%) 

Plače (39.19%) 

Obveznosti (9.83%) 
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Temeljne in aplikativne raziskave 

1998 

Tehnološko razvojni in ciljni programi 

1998 

Subver 
Tehnološki parki in centri 

Projekti (89.08%) 
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Usposabljanje in razvoj kadrov 

1998 

Mladi raziskovalci 

1998 

i 
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* 

Tehnološko razvojni programi 

1998 

Informiranje, komuniciranje, infrastr. 

1998 

Oprema Cobiss (2.96%) 

Arnos (38.51%) 

(Zlim (124/%) 

Knjižnice (28 90%) 

Dometi bsl< (9.98%) 

Znanstveni sestanki (3.94%) 
informacijski centri (3.24%) 
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Temeljne in aplikativne raziskave 
Nacionalni in mednarodni raz. program 

1998 
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35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 3511 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

I. UVOD 

Kulturna politika države v prihodnjem triletnem obdobju se bo 
odvijala pod vplivom strategije vključevanja Slovenije v Evropsko 
zvezo. Kultura bo še bolj kot doslej postala temelj in ključni 
razpoznavni znak slovenske skupnosti, način njenega 
produktivnega vključevanja v evropske in svetovne integracije, 
bistvena sestavina kakovosti življenja in najširši razvojni dejavnik. 
Skladno z navedenim bo v tem obdobju potekalo ponovno 
opredeljevanje nacionalnih kulturnih ciljev in prilagajanje sistema 
potrebi po učinkovitem doseganju ciljev.Temeljne opredelitve ciljev 
in okvirne kvantifikacije za razporejanje sredstev ter drugih 
ukrepov države na področju kulture bodo podane v nacionalnem 
kulturnem programu, ki ga bo Državni zbor predvidoma sprejel v 
letu 1998. 

Tem namenom se postopno prilagaja že tudi kulturna politika za 
leto 1998. Na področju kulturne ustvarjalnosti se podpira tako 
profesionalno dejavnost kot ljubiteljsko dejavnost, v institucijah in 
prek fizičnih oseb, z dodatnim poudarkom na bolj učinkovitem 
razširjanju kulturne produkcije med prebivalstvo, predvsem z 
medsebojnim prepletanjem profesionalne in ljubiteljske kulture ter 
z utrjevanjem kulturne infrastrukture v vseh predelih Slovenije. 
Podpira se uveljavljanje novih kulturnih praks, pospešeno ureditev 
razmer v slovenskem filmu, povečano dostopnost slovenske 
knjige bralcu in razvija že prisotne prvine interkulturalizma kot 
vzvoda za rast in uspešno soočanje slovenske kulture z 
evropskimi, katerim pripada. 

Na področju kulturne dediščine se nadaljuje po strokovnih 
smernicah in načrtih opredeljeno varovanje ter revitalizacija 
nepremične in premične kulturne dediščine, s posebnim 
poudarkom na razreševanju problematike spomenikov najvišje 
kategorije in problematike sodelovanja zasebnikov, občin in države 
pri varovanju in uporabi spomenikov v zasebni lasti. Arhivi 
povečujejo obseg dela in sistematično uvajajo tehnične in 
organizacijske novosti, ki jim omogočajo čim bolj racionalno slediti 
naraščajočemu gradivu. 

Proračunska sredstva za kulturo se delijo po postavkah, ki imajo 
zakonsko podlago predvsem v naslednjih predpisih: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS 

št.71/94) 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 

(UL RS št.75/94) 
- Zakon o naravni in kulturni dediščini (UL SRS št.1/81), z dodatki 
- Zakon o filmskem skladu RS (UL RS št.17/94) 
- Zakon o skladu RS za ljubiteljske dejavnosti (UL RS št. 1-6/96) 
- Zakon o Prešernovi nagradi (UL RS št.29/91), 

deloma pa tudi v zakonodaji s področja avtorskih in sorodnih 
pravic, reproduktivne video in avdio dejavnosti, javnih medijev 
ipd. 

I 
Obseg proračunskih sredstev za leto 1998 je določen s tistim 
minimumom potrebnih sredstev za financiranje zaposlenih v 
Izvajalskih organizacijah in njihovih materialnih stroškov, ki pred 
sprejetjem nacionalnega kulturnega programa še ne poruši 
osnovnega jedra profesionalne dejavnosti v kulturi, dalje s komaj 
20 % (so)financiranjem projektnega dela kulturnih programov za 
leto 1998 prek razpisa iz leta 1997, kjer znaša skupni zahtevek 
vseh predlogov do Ministrstva za kulturo prek 27 mrd SIT, in s 
sredstvi za plače državne uprave za področje kulture, ki dosegajo 
okoli 3,2 % državnega proračuna za kulturo, pri čemer dobra 
polovica zaposlenih neposredno izvaja strokovne programe (zlasti 
v Arhivu In Upravi za kulturno dediščino Republike Slovenije). 

12 Plače - izvajalske organizacije 6.709.136.000 SIT 
22 Materialni stroški - Izvajalske 
organizacije 3.666.600.000 SIT 

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 programov v 70 javnih zavodih s področja 
kulture. 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, 6 arhivov, Narodna in univerzitetna knjižnica 
in Cankarjev dom. 

3349 Materialni stroški - državni organi 90.216.000 SIT 

Zakonska podlaga: Zakon o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (UL RS št. 71/94) 
Sredstva so planirana v okviru predvidene rasti. V postavki so 
zajeti splošni materialni stroški, stroški opravljanja administrativno 
operativnih nalog ministrstva, stroški povezani z denacionaliza- 
cijskimi postopki in stroški mednarodnega sodelovanja (udeležba 
na sestankih mednarodnih organizacij in njihovih teles, stroški 
udeležbe v vladnih in nevladnih organizacijah ter strokovnih 
posvetovanjih v tujini). 

2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor 99.000.000 SIT 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
določa v drugem odstavku 18. člena, da sklepa Ministrstvo za 
kulturo s kulturnimi Izvajalci pogodbe o financiranju oziroma 
sofinanciranju njihovih programov. Ta določba pomeni, da v kulturi 
ni pravna podlaga za financiranje ustanoviteljstvo, ampak 
nacionalni javni interes za program izvajalca. Nosilec tega interesa 
je ministrstvo, ki ga realizira prek sklepanja programskih pogodb 
na osnovi vsakoletnega javnega zbiranja predlogov. 

Tako je posebnost mariborskega primera v naslednjem: v SNG 
Maribor je prišlo zaradi napačnih poslovnih potez vodstva do 
velikih finančnih primanjkljajev. Ministrstvo za kulturo je bilo 
pripravljeno sodelovati pri iskanju rešitev pod pogojem, da se 
poslovne poteze brez finančnega kritja korigirajo in tako je bil 
prodan objekt, ki je bil ključna tovrstna poteza. S tem so nastali 
pogoji, pod katerimi je bilo ministrstvo pripravljeno oceniti, koliko 
je k izgubam prispeval premalo vrednoten oziroma podcenjen 
program in se je zavezalo v dogovoru z Mestno občino Maribor, 
da skupaj s SNG Maribor pripravi sanacijski program In na tej 
osnovi zagotovi sredstva za pokrivanje dela izgube. 

4 Socialni transferi 

7052 Štipendije 86.333.000 SIT 

Povečanje sredstev v okviru predvidene 8 % rasti bo zadostovalo 
za pokrivanje dosedanjega obsega vsako leto razpisanih štipendij 
in šolnin tudi za podiplomski študij. 

7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture 387.000.000 SIT 

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, nljhov dohodkovni položaj pa jim ne 
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zagotavlja normalnih pogojev za delo. Ministrstvo za kulturo bo v 
letu 1998 zagotavljalo plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko 
in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za približno 850 
ustvarjalcev na področju kulture. 

7285 Republiška priznavalnina 30.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena tistim upokojenim državljanom Republike 
Slovenije, ki so pomembno prispevali k slovenski kulturi, njihova 
pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku slovenski kulturi. 
Ocenjujemo, da bo Ministrstvo za kulturo v letu 1998 zagotavljalo 
republiško priznavalnino približno 68 upokojencem. 

5 Dotacije in plačila storitev javnim zavodom 

6154 Dotacije javnim zavodom 328.785.000 SIT 

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 449.237.000 SIT 

V letu 1998 se ne predvideva znatnega porasta potreb sredstev 
za delovanje Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, čeprav bo 
v tem letu Sklad dokončno organizacijsko vzpostavljen ter bo 
začel z izvajanjem nalog, ki mu jih narekuje Zakon o skladu za 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

1966 Enciklopedija Slovenije ,27.076.000 SIT 

Projekt Mladinske knjige je prav gotovo izjemnega nacionalnega 
pomena, s katerim se država Slovenija uvršča med tiste redke - 
glede na število prebivalcev in svoje ustvarjalne potenciale - 
nacionalne skupnosti, ki so sposobne izdajati svojo splošno 
enciklopedijo v skladu z zahtevami sodobne enciklopedistike. 
Povečanje sredstev ostaja znotraj dogovorjene 8 % rasti, saj so 
to sredstva, ki omogočajo nižjo prodajno ceno posameznega 
zvezka enciklopedije. 

2308 Stalni stroški neinstucionalnih izvajalcev 34.000.000 SIT 

Povečanje sredstev na tej postavki, ki presega predvideno 8 % 
rast, je utemeljeno z zagotavljanjem delnega kritja neprogramskih 
stalnih stroškov tistim neinstitucionalnim gledališkim, plesnim, 
lutkovnim in glasbenim skupinam, ki so se že potrdile s svojo 
kvaliteto tako doma kot v tujini. Zagotavljanje neprogramskih 
stalnih stroškov, ki je v skladu z 20. členom Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, zagotavlja 
tem skupinam (Gledališče Glej, Koreodrama, Plesni teater 
Ljubljana, En knap) vsaj minimalno izenačevanje pogojev dela s 
pogoji dela v javnih zavodih, ki delujejo na teh ustvarjalnih področjih. 

2312 Mednarodni festival in prireditve 
v Sloveniji 110.000.000 SIT 

Nova proračunska postavka bo zagotovila sistematično 
načrtovana namenska sredstva za udeležbo na najuglednjših 
mednarodnih festivalih in drugih stalnih prireditvah ter za 
organizacijo podobnih mednarodnih prireditev v Sloveniji. S tem 
bo omogočena boljša prisotnost Slovenije v tujini (Beneški blenale, 
Musicora, knjižni sejmi) in organizacija kvalitetnih prireditev doma 
(Vilenica, Blejsko srečanje PEN, Exodos, Meja na reki, Primorski 
poletni festival). 

6155 Knjižnično nadomestilo 153.131.000 SIT 

Kljub temu, da izračun potrebnih sredstev po primerljivih 
mednarodnih standardih še vedno ne dosega več kot 75 % 
potrebnega nadomestila, je povečanje sredstev v okviru 
predvidene rasti. 

7102 Scenske umetnosti 119.340.000 SIT 

Gledališka, plesna in lutkovna produkcija neinstitucionalnih skupin 
nezadržno raste in v svojem kvantitativnem skoku opozarja tudi 
na nesporno kvaliteto, ki se nemalokdaj potrjuje tudi na gostovanjih 
v tujini. Kljub temu pa je z upoštevanjem strogih kriterijev in meril 
mogoče to področje sofinancirati s sredstvi, ki se povečujejo v 
okviru predvidene 8 % rasti proračunskih sredstev. Vendar pa ta 
sredstva ne zadostujejo za pokrivanje stroškov gostovanj 
slovenskih poklicnih gledališč po Sloveniji in zamejstvu. 

7103 Glasbena dejavnost 86.170.000 SIT 

Povečanje nad dogovorjeno rastjo proračunskih sredstev je 
utemeljeno predvsem s pokrivanjem potreb glasbenega 
založništva, ki je sestavni del slovenske glasbene ustvarjalnosti 
in poustvarjalnosti. 

7104 Likovna dejavnost 112.000.000 SIT 

Tudi na tem področju je predvideno povečanje sredstev, ki bo 
krilo osnovne potrebe likovnega založništva, odkupa likovnih del, 
s čimer se bogatijo zbirke likovnih galerij, nadalje za podporo 
delovnim programom samostojnih likovnih ustvarjalcev ter 
sofinanciranje bienalnih in trienalnih likovnih prireditev, ki so v 
večini primerov z mednarodno udeležbo in morajo potekati 
kontinuientno, če želimo ohraniti že doseženo kvaliteto In 
mednarodni ugled. 

7105 Založništvo 448.511.000 SIT 

Vsakoletna rast sredstev za podporo slovenskim založbam pri 
izdajanju zlasti izvirnega leposlovja, esejistike in prevodov iz 
svetovne klasike se je izkazala kot nuja, saj samo tako lahko 
država zaščiti domačo knjigo pred nenadzorovanimi In neugodnimi 
učinki trga ter omogoči vsaj delno zniževanje prodajne cene 
domače knjige in jo tako stori dostopnejšo domačemu bralcu. Cilj 
200 subvencioniranih naslovov letno pri vsaj 70 % subvenciji je 
tisti, ki tudi v letu 1998 narekuje vsaj realno ohranjanje obsega 
sredstev iz preteklega leta. 

7106 Knjižničarstvo 555.120.000 SIT 

Kljub načrtovanemu povečanju v dogovorjenem okviru, bo to 
področje še vedno zaostajalo za minimalnimi standardi, ki jih 
predpisuje UNESC-o. Pri nakupu knjižnega gradiva za 
splošnoizobraževalne kr.jižnice, kar je osnovna naloga države 
na tem področju, bomo tako lahko pokrili le dobrih 20 % potreb 
splošnoizobraževalnih knjižnic. Del sredstev pa bo namenjen 
vzdrževanju sistema COBISS, ki omogoča sodobno bibliotečno 
poslovanje. 

7110 Filmski sklad Republike Slovenije 440.000.000 SIT 

Predlagano je povečanje sredstev za realizacijo nacionalnega 
filmskega programa, saj se bo samo z dodatnimi sredstvi lahko 
zagotovila tako kontinuiteta domače filmske produkcije v obsegu 
3,5 celovečernega filma, kar je tudi tisti obseg, ki upravičuje 
slovensko filmsko tehnično bazo (Filmski studio Viba film) ter 
njeno posodobitev in novogradnjo studia. Ocena višine sredstev 
je izračunana na osnovi potreb, ki so se izkazale že v letu 1997 
za realne. 
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7112 Raziskovalne naloge 25.680.000 SIT orkestra in bi nato ostalo v repertoarju določene hiše. 

Občutnejše povečanje sredstev je utemeljeno v potrebi po 
načrtnejšem in kontinuiranem raziskovanju kulturnih fenomenov 
in posameznih ustvarjalnih področij, še zlasti ker v Sloveniji 
nimamo nacionalne ustanove (kulturološkega inštituta), ki bi se 
sistematično ukvarjal z raziskavami na področju kulture v njenem 
najširšem pomenu, pa tudi v njenih specialnih izrazih. 

7113 RTV - snemanje gledaliških predstav 
in koncertov 11.772.000 SIT 

Načrtovana sredstva bodo lahko pokrila le dosedanji obseg 
sodelovanja kulturnih ustanov z javnim zavodom RTV Slovenija 
na področju TV snemanja gledaliških in opernih predstav ter 
koncertov (tudi za radio). 

7114 Mednarodno sodelovanje 429.337.000 SIT 

V letu 1998 bomo morali v okviru te postavke financirati naslednje 
nove oziroma dodatne dejavnosti: izvajanje kulturnih programov 
veleposlaništev RS v tujini, sistematično promocijo slovenske 
kulture v tujini in aktivno sodelovanje z Evropsko unijo. 

7199 Kulturni programi narodnih skupnosti, 
Romov in priseljencev v Republiki Sloveniji 101.000.000 SIT 

Občutno povečanje srec'stev je utemeljeno zaradi tega, ker so 
se od leta 1993 sredstva za to področje zmanjševala, poleg tega 
pa so se pojavile nove naloge, povezane s skrbjo za razvoj 
kulturnih dejavnosti avtohtonih etničnih manjšin. Tudi priseljenci 
morajo postalti most pri posredovanju najbolj kakovostnih 
dosežkov iz svojih kulturnih okolij v Slovenijo. Vodenje učinkovite 
multikulturne politike, ki je realnost današnjega časa, pa je 
povezano tudi s povečanjem finančnih sredstev. 

7202 Kulturna dejavnost Slovencev zunaj 
Republike Slovenije 150.875.000 SIT 

Skrb za Slovence in njihovo kulturno življenje zunaj matične 
domovine mora biti stalnica, ki terja tudi večja sredstva tako za 
Stalno slovensko gledališče v Trstu kot za posamezne kulturne 
programe Slovencev v Italiji, na avstrijskem Koroškem in 
Madžarskem. Pozabiti pa ne smemo tudi na Slovence, ki žive v 
državah nekdanje Jugoslavije in tudi tiste iz prekomorskih držaV. 

Prva dodatna naloga bo posledica imenovanja prvih kulturnih 
atašejev, ki jim bo treba zagotavljati ustrezen proračun za njihovo 
dejavnost v tujini. 

Tudi promocija slovenske kulture mora postati pomemben del 
dejavnosti ministrstva, ki pa jo je treba izvajati sistematično, poleg 
tega pa zahteva tudi večja sredstva kot sofinanciranje gostovanj 
in ostalih oblik mednarodnega sodelovanje, kjer gre praviloma za 
delitev stroškov z državo sprejemnico. 

Po ratifikaciji sporazuma o pridruženem članstvu v EU bo potrebno 
doma zagotavljati sredstva za pripravo projektov za konkuriranje 
v evropskih natečajih. 

13 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

V letu 1998 ne predvidevamo uvrstitev novih investicij v proračun, 
ampak le nadaljevanje že pričetih investicij: 

1862 Kulturni dom Lendava 74.646.000 SIT 
- nadaljevanje gradnje, 

6157 Bivša vojašnica na Metelkovi 136.499.000 SIT 
- nadaljevanje del pri izpeljavi programa obnove kompleksa bivše 

vojašnice za potrebe javnih zavodov v kulturi. 

2002 Narodna galerija 100.000.000 SIT 

11 Drugi odhodki 

4088 Članarine v mednarodnih nevladnih 
organizacijah in projektih 35.662.000 SIT 

Nova proračunska postavka zagotavlja sredstva za članarine 
za mednarodne nevladne organizacije, pri čemer gre za stalne 
obveznosti, ki ne sodijo v kategorijo akcij, zato je smiselno, da se 
jih vključi v novo postavko, ki bo omogočala sistemsko ureditev 
plačevanja. Po raetifikaciji sporazuma o pridruženem članstvu 
pa bo imela Slovenija možnost sodelovati tudi pri vseh projektih 
EU s področja kulture In avdiovizualne dejavnosti (Media II, 
Arianne, Raphael in Kaleidoscope) ter Sveta Evrope (Eurimages), 
kar bo zahtevalo dodatna sredstva. 

7182 Demografsko ogroženi 48.500.000 SIT 

Ministrstvo bo sredstva namenilo za dopolnilni nakup knjig za 
matične, osrednje knjižnice, ki so bile do nove ureditve lokalne 
samouprave občinske knjižnice. 

7105 Prešernov sklad 26.075.000 SIT 

V letu 1998 se bo na podlagi v prejšnjem letu pridobljene 
dokumentacije začelo z gradnjo povezovalnega dela Narodne 
galerije. 

2477 Investicije v kulturi 465.000.000 SIT 
- sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljevanju naslednjih 

najnujnejših naložb v javne zavode: gradnja knjižnice v Novem 
mestu in Novi gorici, nadaljevanje priprav na celovito prenovo 
Moderne galerije, prenova prostorov v gradu Fužine za 
Arhitekturni muzej, pripravljalna dela za gradnjo prizidka SNG 
Opere in baleta Ljubljana in prenova strehe in ostrešja 
Belokranjskega muzeja v Metliki ter celovita prenova stavbe 
SNG Drama Ljubljana. 

Akcija nabave računalniške opreme za arhive (2479 • 3.500.000 
SIT) in zavode za varstvo naravne in kulturne dediščine (2478 - 
3.500.000 SIT) je večletni projekt, ki se bo nadaljeval tudi v letu 
1998. 

6158 Bivša vojašnica Roška 120.000.000 SIT 
- dokončala se bo z obnova prostorov za potrebe Restavra- 

torskega centra R Slovenije. 

Povečanje sredstev na tej postavki nad predvideno 8 % rastjo je 
utemeljeno z novim konceptom praznovanja slovenskega 
kulturnega praznika oziroma Prešernove proslave, ki naj bi v 
prihodnje bila osredotočena ob podelitvi najvišjih državnih priznanj 
za umetniške dosežke tudi na praizvedbo domačega dramskega, 
glasbenega, baletnega ali opernega dela, ki bi nastalo po naročilu 
prav za to priložnost, izvedeno pa bi bilo z ansamblom enega od 
slovenskih gledališč, opere ali baleta oziroma simfoničnega 

6577 Viba film 95.000.000 SIT 

Ker je bil šele konec leta 1997 dosežen dogovor s Slovenskim 
odškodninskim skladom o višini dodatnih sredstev v skladu z 
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma dela 
kupnin, ki jih zagotavlja ta zakon (9. člen), za nakup ustreznih 
nadomestnih prostorov za Filmski studio Viba film, ki pa nikakor 
ne bodo zadostovala za adaptacijo že kupljenega objekta v 
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Stegnah 5 v Ljubljani in novogradnjo kot nadomestnih prostorov 
za -jezuitski samostan na Zrinjskega 9 v Ljubljani, Ministrstvo za 
kulturo v ta namen načrtuje v letu 1998 tudi lastna investicijska 
sredstva v višini 95.000.000 SIT. 

8596 Investicijsko vzdrževanje 258.600.000 SIT 

Potrebe po nujni modernizaciji in razširitvi prostorov javnih 
zavodov so izredno pereče, saj je onemogočeno izvajanje njihove 
dejavnosti, ki bi ustrezalo standardom. Zahteve po uvrstitvi v 
program 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 (Zakon o 
naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81, 42/86, Ur. I. RS, št. 
26/92)). 
V skladu z zakonom o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v 
družbeni lasti (Ur.l. 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 (Sklep 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 kulrturne dediščine (Ur.l. RS št. 31/96), je Uprava prevzela 
nove naloge in zadolžitve, ki so hkrati njene temeljne usmeritve v 
letu 1998. 

3360 Materialni stroki 

Planirana sredstva: 33.076.000.00SIT 

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

Obrazložitev: 
Sredstva za materialne stroške v višini 33.076.000,00 SIT smo 
planirali v skladu s kvantitativnim izhodišči za planiranje odhodkov 
državnega proračuna za leto 1998, služila pa bodo opravljanju 
administrativno operativnih nalog Uprave. 

6160 Kotizacije, članarine 

Planirana sredstva: 464.000,00 SIT 

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

Obrazložitev: 
Zaradi vsesplošne potrebe po sprotnem strokovnem izpopolnje- 
vanju in izobraževanju zaposlenih predvidevamo v letu 1998 
sredstva za kotizacije in sodelovanje v domačih organizacijah v 
višini 464.000,00 SIT, kar je za 8% več kot v letu 1997. Iz 
planiranega zneska so izvzeta sredstva za kotizacije in članarine 
organizacij v tujini. 

7941 IN DOK 

Planirana sredstva: 6.480.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dediščine 
(Ur.l. RS 26/95) 
Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne 
dediščine (Ur.l. RS 19/95) 
Nacionalni program statističnih raziskovanj 
Zakon o urejanju prostora (Ur.l. SRS 18/84 in 15/89) 
Opomba: Podatki Zbirnega registra (ZRD) ter z njim povezani 
drugi podatki in pripadajoča dokumentacija se uporabljajo tudi za 
učinkovito izvajanje vrste drugih predpisov, ki zadevajo 
denacionalizacijo, izdajanje mnenj po predpisih o urejanju naselij 
in drugih posegov v prostor, ipd. 

Obrazložitev: 
Proračunska sredstva so v grobem namenjena za tekoče 
vzdrževanje računalniško podprtega sistema Zbirnega registra 
kulturne dediščine na republiški ravni in na regionalnih zavodih, 
razvoj mrežne verzije sistema v WINDOWS okolju in proučitev 
povezav z drugimi javno dostopnimi podatkovnimi bazami. Nadalje 
so namenjena za manjšo dopolnitev obstoječega sistema zaradi 
izvedbe 10-letnega statističnega popisa kulturnih spomenikov v 
letu 1997. V okviru te proračunske postavke bomo (na podlagi 
pozitivnih rezultatov prototipnega projekta) s podatki zbirnega 
registra vzpostavili Geografski informacijski sistem kulturne 
dediščine zaradi priprave spremembe obveznih izhodišč 
prostorskega plana republike Slovenije in drugih podobnih nalog. 
Stroški vključujejo predvsem nabavo digitalnih geodetskih 
podatkov. 
Upoštevajoč restriktivna izhodišča za uresničevanje globalne 
politike javnega financiranja smo za leto 1998 planirali le 
6.480.000,00 SIT. 

7942 Mednarodno sodelovanje 

Planirana sredstva: 10.800.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (Sklep 
Vlade št. 014-01/96, z dne 17.7.1996) 
Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva 
in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM) (Ur. I. RS - Mednarodne 
pogodbe, št.2/96, (Ur. I. RS št.8/96)) 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado RS in vlado ZDA o 
zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih predmetov in dobrin (Ur. I. 
RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96, (Ur. I. RS št.57/96)) 
Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženih 
spopadov (Haaška konvencija), s Pravilnikom za njeno 
izvrševanje (Ur. I. FLRJ, 4/56 - Mednarodne pogodbe, VS, št. 29) 
Protokol k Haaški konvenciji (Ur. I. FLRJ, 4/56 - Mednarodne 
pogodbe, VS, št. 29) 
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 
(Ur. I. SFRJ št. 56/74) 
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (Ur. I. SFRJ 
- Mednarodne pogodbe,št.9/90,VS, št. 33) 
Konvencije o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Ur. 
I. SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/91) 

Obrazložitev: 
Sredstva v višini 10.800.000,00 SIT so v okviru te nove postavke 
načrtovana za vključevanje Uprave v mednarodne organizacije 
na področju kulturne dediščine (EKOVAS, Arbeltskreis fur 
Hausforschung - AHF, EUROPA NOSTRA, ICCROM, INTER- 
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NATIONAL CULTURAL PROPERTY SOCIETY, THE HISTORIC 
GARDEN FOUNDATION), za sodelovanje Uprave v mdnarodnih 
projektih ter za udeležbo delavcev Uprave RS za KD In drugih 
zunanjih ekspertov na mednarodnih seminarjih, konferencah, 
sestankih in posvetovanjih. 

7943 Popularizacija dediščine 

Planirana sredstva: 19.440.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (Sklep 
Vlade št. 014-01/96, z dne 17.7.1996) 
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov 
za zaposlene v dejavnosti na področju varstva kulturne dediščine 
(Ur.l. RS,št. 31/96) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 

Obrazložitev: 
Sredstva v okviru te postavke smo za leto 1998 planirali v skladu 
$ kvantitativnim izhodišči za planiranje odhodkov državnega 
proračuna za leto 1998, namenjena pa so izvajanju dejavnosti 
službe za promocijo kulturne dediščine - založništvo, mentorstvo, 
Izobraževanje, raziskovalne naloge, sodelovanje z mediji, šolami, 
društvi ter drugimi ministrstvi oz. državnimi organi, dnevom 
evropske kulturne dediščine ter dejavnosti delovne skupine 
Alpe-Jadran. Za opravljanje naštetih dejavnosti načrtujemo 
sredstva v višini 19.440.000,00 SIT. 

4089 Izvajanje zakona o arhivih - odkupi 

Planirana sredstva: 21.600.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.liRS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81, 42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
Zakon o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91) 

Obrazložitev: 
Sredstva so planirana za izvajanje prednostnih nalog na področju 
varstva premične kulturne dediščine: odkupi muzejskega gradiva, 
nadaljevanje potavitev stalih razstav in dogovorjenih občasnih 
ter izvajanja skupnih nalog muzejev (skupna nabava sredstev 
za konservatorske delavnice iz uvoza, uvajanje dokumetacijskuh 
sistemov, Valvasorjeve nagrade). 
Sredstva namenjena odkupom muzejskega gradiva za dopolnitev 
zbirk zadnja leta usihajo in so letos povsem izpadla iz programa. 
Zaradi prekupčevanja in nelegalne trgovine so muzejski predmeti 
ogroženi kot še nikoli doslej, zato v letu 1998 realno povečujemo 
sredstva na tej postavki. 

7108 Arhivski programi 

Planirana sredstva: 27.682.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivu (Ur. I. RS, št. 20/97) 
Zakon o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91) 
Dogovor o opravljanju arhivske dejavnosti Rimskokatoliške cerkve 
v Repubiki Sloveniji z dne 23.07.1997 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivu (Ur. I. RS, št. 20/97) 

Obrazložitev: 
Proračunsko postavko smo prenesli iz Ministrstva za kulturo 
(3511) in ustreza ekonomskemu namenu 5 Dotacije in plačila 
storitev javnim zavodom. Za leto 1998 smo na tej postavki planirali 
sredstva v višini 21.600.000,00 SIT, upoštevajoč torej 8%-no 
rast cen. 

6162 Odškodnina lastnikom kulturnih spomenikov 

Planirana sredstva: 20.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 

Obrazložitev: 
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 1998 planirali sredstva v 
višini 20.000.000,00 SIT. 
Sredstva smo planirali v skladu s kvantitativnim izhodišči za 
planiranje odhodkov državnega proračuna za leto 1998 

7107 Muzejska dejavnost 

Planirana sredstva: 158.460.000,00 SIT 

Obrazložitev: 
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 v višini 27.682.000,00 SIT 
je planiran skladno s kvantitativnimi izhodišči za leto 1998 ter v 
skladu z dogovorom o opravljanju arhivske dejavnosti Katoliške 
cerkve v Republiki Sloveniji, slenjenim leta 1993 med Ministrstvom 
za kulturo ter Slovensko škofovsko konferenco. 

7109 Programi zavodov 

Planirana sredstva: 3.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur.l.RS, št.1/81) 
Zakon o zavodih (Ur.l.RS, št.. 12/91) 

Obrazložitev: 
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT so planirana za letne razstave 
konservatorskih In restavratorskih posegov na področju vseh 
zavodov z izdajo kataloga in vsakoletnega zbornika ter podelitvi 
letne Steletove nagrade. 

7292 Arboretum Volčji Potok , 

Planirana sredstva: 19.829.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
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Obrazložitev: 
Sredstva v okviru te postavke so namenjena vzdrževanju parka 
Arboretum Volčji Potok, ki je razglašen za spomenik oblikovane 
narave. Sredstva smo planirali v višini 19.829.000,00 SIT, tj. v 
skladu s kvantitativnim izhodišči za planiranje odohodkov 
državnega proračuna za leto 1998 (8% letna rast cen). 

1974 Nujni posegi - intervencije 

Planirana sredstva: 45.462.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine {Ur.l.RS, št.:1/81) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 

Obrazložitev: 
Sredstva v okviru te postavke so namenjena za nujne posege, ki 
preprečujejo nastajanje večje škode na posameznih objektih 
kulturne dediščine oziroma preprečujejo porušenje le-teh. 
Upoštevajoč restriktivna izhodišča za uresničevanje globalne 
politike javnega financiranja smo za leto 1998 planirali le 
45.462.000,00 SIT. 

1975 Arheologija 

Planirana sredstva: 39.775.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (Ur. I. SFRJ 
- Mednarodne pogodbe, št.9/90,VS, št. 33) 

Obrazložitev: 
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 1998 v ta 
namen planiramo sredstva v višini 39.775.000,00 SIT. 

1976 Lesena plastika in restavratorstvo 

Planirana sredstva: 90.611.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
Zakon o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski center 
SRS (Ur. I. SRS, št.39/82) 

Obrazložitev: 
Sredstva v višini 90.611.000,00 SIT so načrtovana za nadaljevanje 
sistematičnega in interventnega reševanja izjemne ogroženosti 
srednjeveškega stenskega slikarstva in lesene plastike ter "zlatih 
oltarjev". Upoštevajoč restriktivna izhodišča za uresničevanje 
globalne politike javnega financiranja smo za leto 1998 planirali le 
5%-no povečanje sredstev glede na leto 1997. 

2313 Spomeniki - last RS 

Planirana sredstva: 69.000.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti 
(Ur.l. RS, št.: 16/96) 
Sklepom Vlade RS o kulturnih spomenikih in naravni znamenitostih, 
ki so postali last Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 46/96) 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 

Obrazložitev: 
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 
po oceni regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne 
dediščine ter Uprave je potrebno v letu 1998 zagotoviti 
proračunska sredstva v višini najmanj 129 mio tolarjev. 

2494 Projekt izmer 

Planirana sredstva: 12.798.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur.l.RS, št.: 1 /81) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 

Obrazložitev: 
Sredstva v višini 12.798.000,00 SIT so namenjena nadaljevanju 
meritev naše najpomembnejše stavbne dediščine ter spomenikov 
v lasti države, kar bo služilo za pripravo konservatorskih 
programov in projektov obnove. Sredstva smo glede na leto 1997 
povečali le za 7.5%. 

2495 Projekt Skansen 

Planirana sredstva: 21.500.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine (Ur.l.RS, št.:1/81) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81, 42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 

Obrazložitev: 
Tudi v letu 1998 se bo nadaljeval projekt "Mreža regionalnih 
muzejev na prostem na Slovenskem", za kar smo načrtovali 
sredstva v višini 21.500.000,00 SIT. Upoštevajoč restriktivna 
izhodišča za uresničevanje globalne politike javnega financiranja 
smo za leto 1998 planirali le 7.5% povečanje sredstev leta 1997. 

6381 Kulturna krajina 

Planirana sredstva: 18.652.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
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Obrazložitev: 
Sredstva v višini 18.652.000,00 SIT so namenjena uveljavitvi 
tega področja pod pristojnostjo varstva kulturne dediščine in sicer 
v letu 1996 predvsem varstvu dediščinske kultivirane in oblikovane 
krajine. Upoštevajoč restriktivna izhodišča za uresničevanje 
globalne politike javnega financiranja smo za leto 1998 planirali le 
7.5% povečanje sredstev leta 1997. 

8594 Spomeniki 

Planirana sredstva: 530.135.000,00 SIT 

Zakonska podlaga: 
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ur.l.RS, 
št. 71/94) 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS, št.1/81,42/86, Ur. 
I. RS, št. 26/92) 
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. I. SRS, št. 17/81, 18/ 
81, 42/86) 
Zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. I. SRS, št. 1/81,42/86) 
Zakon o Kobilarni Lipica (Ur. I. RS, št. 29/96) 

Obrazložitev: 
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 530.135.000,00 SIT (7%-no 
povečanje glede na leto 1997) so namenjena predvsem 
nadaljevanju v preteklih letih že pričetih del ter obnovi močno 
ogroženih drugih spomenikov. 

3513 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 

3362 Materialni stroški 43.545.000 SIT 

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. V letu 1998 bomo morali iz 
omenjene postavke plačevati novo najete arhivske depoje, ker 
objekt na Roški cesti še ne bo dokončno adaptiran. 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 33.000.000 SIT 

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 včlanjem v mednarodna 
arhivska združenja; odkupuje arhivsko gradivo itd. 
Večja akcija v letu 1998 je 30-letnica Slovenskega filmskega arhiva. 

8713 Odkupi filmskega gradiva 14.000.000 SIT 

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 giadivo originalni slikovni in tonski negativ 
filma in 1 filmsko kopijo. 

3514 INŠPEKTORAT RS ZA KULTURNO DEDIŠČINO 

4533 Materialni stroški 4.560.000 SIT 

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

36 MINISTRSTVO ZA MALO 

GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

3611 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN 
TURIZEM 

3984 Center za promocijo turizma - 484.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: V letu 1995 je vlada z uredbo ustanovila 
Center za promocijo turizma Slovenije (v nadaljevanju Center), ki 
je bil registriran novembra 1995, z resnim delom in ekipo 
usposobljenih turističnih delavcev pa je pričel v Aprilu 1996. Center 
izvaja vse aktivnosti na področju turističnega trženja doma in v 
tujini. Ob nezavidljivem položaju slovenskega turizma v vse ostrejši 
mednarodni konkurenci ter nerazpoznavnosti Slovenije in tudi 
njene turistične identitete na ciljnih tržiščih je aktivnost Centra 
izrednega pomena. V letu 1995 kot tudi 1996 ustvarja slovenski 
turizem še vedno 34% manj tujih nočitev kot leta 1990, zaradi 
odpiranja Slovenije navzven ter vnovičnega "boom-a" hrvaških 
destinacij pa je pričelo padati tudi število domačih nočitev. Tržna 
situacija slovenskega turizma zahteva nadaljna Izdatnejša 
vlaganja in učinkovite tržne aktivnosti na ciljnih tujih tržiščih 
(primarni trgi: Nemčija, Avstrija, Italija, Hrvaška, sekundami trgi: 
Države Benelux-a, Velika Britanija, Skandinavija, Madžarska, 
nekater vzhodnoevropske države) kot aktivnosti za ohranjanje 
domačega turizma. Zanemarjanje resnih tržnih aktivnosti v 
slovenskem turizmu v obdobju po osamosvojitvi, ko je Slovenija 
pričela nastopati v tujini kot popolnoma nova destinacija se mora 
nadoknaditi v naslednjih letih. Z aktivnim pristopom k trženju in 
predlaganimi sredstvi skupaj z vlaganji v razvojne aktivnosti in 
ponudbo lahko v petih letih dosežemo cca 9 milijonov nočitev (od 
sedanjih 5,8 mio) in 2 milijardi dolarjev deviznega priliva (od sedanjih 
1,16 mrd USD). Hkrati to pomeni zagotovitev nekaj tisoč novih 
delovnih mest, številne nove podjetniške priložnosti kot tudi 

poročevalec, št. 3/1 268 10. januar 1998 



dodaten trg za prodajo številnih predvsem živilskih izdelkov in 
storitev slovenskih proizvajalcev ter ponudnikov storitev. Natančen 
program tržnih aktivnosti slovenskega turizma je obdelan v 
"Izvedbenem načrtu trženja za leto 1997/98", ki ga je pripravil 
Center, v soglasju z vsemi subjekti slovenske turistične 
organiziranosti. Program dela Centra je tudi usklajen s slovenskim 
turističnim gospodarstvom na lokalni ravni tako iz vidika vsebinske 
koordinacije kot sofinanciranja skupnih aktivnosti in s tem 
multiplikacije vloženih sredstev v promocijo na nacionalni ravni, z 
njim pa je seznanjena tudi Vlada RS. V letu 1998 se bo CPTS 
preoblikoval v Nacionalno turistično organizacijo v skladu z 
Zakonom o pospeševanju turizma, kar bo zahtevalo tudi 
sofinanciranje promocijskih aktivnosti lokalnih turističnih 
organizacij oz. tesnejšo koordinacijo in sodelovanje med 
nacionalno in lokalno ravnijo tudi na promocijskem področju. 

Sredstva bodo namenjena predvsem za naslednje dejavnosti 
(zbirna varianta): 
- Funkcionalni stroški CPTS 67.000.000 SIT 
- Prodajni sistem (nujne akcije pospeševanja 

prodaje pri organizatorjih potovanj v tujini) 50.000.000 SIT 
- Predstavništva v tujini (funkcionalni stroški) 75.000.000 SIT 
- Odnosi z javnostmi v tujini in nujno 

oglaševanje 47.000.000 SIT 
- Informacijski sistem in prospektni material 140.000.000 SIT 
- Sejmi in borze 60.000.000 SIT 
- Pospeševanje prodaje na domačem trgu 45.000.000 SIT 

Opomba: Navedena projekcija stroškov pomeni 40 % zmanjšanje 
prvotnega predloga proračuna za promocijo slovenskega turizma 
v letu 1998. žal s tako višino sredstev, ki je daleč pod 1 % od 
deviznega priliva, kar je spodnja meja za vlaganje v promocijo 
turizma pri naših konkurentih (tudi priporočilo WTO), ne moremo 
zagotoviti uresničevanja že sprejetih strateških ciljev na področju 
turizma: 9 milijonov nočitev in 2 milijard USD deviznega priliva v 
obdobju petih let. 

2. Cilji dejavnosti: 
- Zagotoviti jasno razpoznavnost Slovenije kot turistične 

destinacije na ciljnih tujih tržiščih; 
- Povečati turistični promet in devizni priliv na kratek in dolgi rok; 
- Zagotoviti podporo tržnim aktivnostim lokalnega turističnega 

gospodasrtva pri tržnem komuniciranju in prodaji turističnih 
ponudb v tujini; 

- Preprečiti stagnacijo turističnega prometa glede na trende v 
nekaterih evropskih destinacijah; 

- Ustvariti privlačno podobo slovenske turistične ponudbe s 
sodobnimi tržnimi instrumenti in s tem zagotoviti konkurenčnost 
na mednarodnem tržišču; 

3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal: 30 % 
II. kvartal: 25 % 
III. kvartal: 15 % 
IV. kvartal : 30 % 

4. Zakonske in druge podlage: 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s 

programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur.l.RS, 
št.7/95); 

- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - druga 
obravnava); 

- Uredba o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Center 
za promocijo turizma Slovenije" (Ur.l.RS, št.21/95) 

- Zakon o igrah na srečo (Ur.l.št.27/95); 

4125 Pospeševalni center za malo gospodarstvo - 
99.630.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
- Organizacija in koordinacija aktivnosti v pospeševalni mreži za 

razvoj malega gospodarstva; 
- Izvajanje projekta lokalna organiziranost pospeševalne mreže 

za razvoj malega gospodarstva; 
- Izvajanje standardov na področju svetovanja, izobraževanja, 

podjetniškega usposabljanja; 
- Zagotavljanje pogojev za delovanje EURO INFO CENTRA in 

nuđenje poslovnih informacij podjetnikov; 
- Organiziranje poslovnih srečanj podjetnikov s ciljem sklepanja 

novih poslov; 

2. Cilji dejavnosti in učinki: V letu 1998 bo Pospeševalni center 
nadaljeval z aktivnostmi in projekti, začetimi v letu 1997. V projektu 
Razvoj lokalnih koalicij je bilo podprtih 48 tovrstnih lokalnih iniciativ, 
ki bodo v ustrezni pravni obliki izvajale storitve (izobraževanje, 
svetovanje, informacije...! za končne uporabnike - podjetnike in 
obrtnike. V letu 1998 bodo začeli delovati in izvajati storitve vsi 
lokalni pospeševalni centri. V letu 1997 je PCMG začel s standardi 
na področju svetovanja, v letu 1998 pa bo izvedena specializacija 
in kategorizacija svetovalcev, kar bo še dvignilo kakovost 
svetovalnih storitev. Z ostalimi partnerji v pospeševalni mreži 
(ostala ministrstva, skladi, itd.) bomo razvijali projekte v skladu z 
razvojem malega gospodarstva. 

3. Dinamika financiranja: Enakomerno preko celega leta, pri 
projektih odvisno od pogodbenih virov. 

4. Zakonske in druge osnove: Odlok o ustanovitvi PCMG in že 
sklenjene pogodbe oz. tiste, ki za posamezne projekte še bodo. 

3986 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo - 
140.400.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
- Nadaljevanje projekta lokalnih razvojnih koalicij, pri čemer je 

treba zagotoviti sredstva za izvajanje storitev, ki jih bodo za 
podjetnika izvajali lokalni podjetniški centri, skupaj z ostalimi 
izvajalci v pospeševalni mreži: 
- svetovanje: - generalistično 

- specialistično 
- informiranje. 

- Nadaljevanje projekta »Informacijski sistem za potrebe malega 
gospodarstva. 

- Razvoj finančnih instrumentov. 
- Razvoj domačih in tujih projektov. 

2. Cilji dejavnosti: V okviru LRK se bo tudi v letu 1998 izvajalo 
generalistično svetovanje, kamor štejemo osnovno svetovanje 
podjetnikom začetnikom, ki s podjetništvom šele začenjajo in jim 
je potrebno pomagati pri reševanju vprašanj s področja 
ustanavljanja podjetij, iskanja zagonskih sredstev, pomoč pri 
organizaciji poslovanja, postavitvi proizvidnje, itd. Začeli pa bodo 
delovati vsi lokalni podjetniški centri v Sloveniji - 50 LPC (v letu 
1997 načrtujemo 20 LPC), zato se bo obseg generalističnega 
svetovanja v letu 1998 bistveno povečal. Prav tako se bo v okviru 
LPC izvajalo specialistično svetovanje. MMGT bo uporabnikom 
sofinanciralo specialistično svetovanje v višini 30% določene cene. 
S tem bo podjetja v rasti, ki že delujejo, vzpodbudilo za vključevanje 
potrebnih sodobnih pristopov, kar bo povečalo njihovo 
konkurenčnost na domačem in tujem trgu. Specialistično 
svetovanje se bo v letu 1998 izvajalo v vseh 50 lokalnih 
podjetniških centrih in sicer bo to 132 ur specialističnega 
svetovanja mesečno v vsakem lokalnem centru, kar znese 6600 
ur specialističnega svetovanja na mesec oz. 79200 ur svetovanja 
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mesečno. Nadaljeval se bo program Pomoč pri finančni sanaciji 
malih podjetij. Na projektu Informacijski sistem za potrebe malega 
gospodarstva bomo nadaljevali z razvojem programa. Izvajali 
bomo že razvite oblike podpore malim podjetjem in obrtnikom, ter 
pričeli z izvajanjem projektov začetih v letu 1997. 

3. Dinamika financiranja: Enakomerno preko celega leta, oziroma 
odvisno od pogodbenih rokov, če gre za projekte. 

4. Zakonske in druge osnove: Zakon o razvoju malega 
gospodarstva in pogodbe ki so že sklenjene oziroma za 
posamezne projekte še bodo. 

4126 Promocija malega gospodarstva - 
30.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
- Sofinanciranje enot malega gospodarstva na domačih in tujih 

sejmih In ostalih predstavitvah; 
- Sofinanciranje udeležeb na domačih in mednarodnih 

konferencah in drugih srečanjih v zvezi z malim gospodarstvom; 
- Financiranje ali sofinanciranje promocijskih gradiv na 

nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju v zvezi z malim 
gospodarstvom. 

2. Opis dejavnosti: MMGT bo sofinanciralo udeležbo posmaznim 
podjetjem, zbornicam in ostalim na že uveljavljenih medanrodnig 
sejmih kot so Muncehnski sejem, specializirani sejmi v tujini in 
drugo, kar bo bistveno pripomoglo k promociji malega 
gospodarstva. Za uveljavitev Slovenije v mednarodnih institucijah 
je izjemnega pomena pogostejše povavljanje slovenskih dosežkov 
na mednarodnih srečanjih. Ravno tako bomo v letu 1998 
organizirati več mednarodnih srečanj in konferenc, skupno z 
nekaterimi mednarodnimi institucijami, v Sloveniji (financiranje malih 
podjetij na lokalnem nivoju. Skupno z OECD, mednarodna 
delavnica ob zaključku 1. Faze projekta UNIDO). V zadnjih letih ni 
bilo pripravljenih zadostno število prireditev, zato načrtujemo 
intenzivnejše publiciranje vseh doslej razvitih in v oraksi 
uveljavljenih projektov in njihovo promocijo doma in v tujini. 

3. Dinamika financiranja: Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: Zakon o razvoju malega gospodartva. 

4127 Usposabljanje za področje malega 
gospodarstva - 30.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
- Usposabljanje podjetnikov na programu Osnovno usposabljanje 

podjetnikov 
- Uvodno usposabljanje pred pričetkom poslovanja 
- Sofinanciranje podiplomskega študija podjetništva 
- Sofinanciranje uspšosabljanja svetovalcev za področje malega 

gospodarstva 

2. Cilji dejavnosti: V letu 1997 je PCMG skupaj s partnerji razvil 
standardne programe izobraževanja za podeja v rasti in uvodno 
usposabljanje pred pričetkom poslovanja. V skladu z zahtevanimi 
standardi se bodo programi izvajali na lokalnem nivoju v vseh 
institucijah, ki bodo zadostili pogojem v standardih, predvidoma 
se bo teh Izobraževanj udeležilo 1200 podjetnikov. Poleg tega bo 
MMGT sofinanciralo podiplomski študij 15 študentom. 

3. Dinamika financiranja: Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: Zakon o razvoju malega gospodarstva. 

4128 Sofinanciranje pridobivanja ISO standardov in 
uvajanja kvalitete In Inovacij v mala podjetja - 

50.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: 
- Sofinanciranje pridobivanja certifikatov ISO 9000 - uvajanje 

kakovosti po standardih ISO 900 V mala podjetja; 
- Sofinanciranje razvojnih aktivnosti z namenom osvajanja novih 

trgov in povečevanja zaposlovanja v enotah malega 
gospodarstva; 

- Sofinanciranje uvajana nagrajenih inovacij v proizvodnjo. 

2. Cilji dejavnosti: V letu 1996 in 1997 smo skupaj z Uradom za 
standardizacijo in meroslovje sofinancirali pridobitev certifikata 
kakovosti po standardih ISO 9000. V letu 1998 bo zaradi 
vključevanja Slovenije v EU in njihovih zahtev po kvalitetnih 
proizvodih in storitvah, zanimanje za pridobitev navedenaga 
certifikata še toliko večje. To potrjujejo tudi vlog podjetnikov iz 
dveh prteteklih let. Pospešeni razvoj in uvajne novih tehnologij 
zahteva občutno povečanje stroškov poslovanja enot malega 
gospodarstva. Stroški, ki nastanejo z razvojem niso le stroški 
povezani s financiranje tehničnih izboljšav in novih tehnologij, 
temveč tudi za iskanje in plasiranje novih proiszvodov na obstoječe 
in nove trge. Večina dobrih inovacij ne pride do proizvodnje, zaradi 
nezmožnosti financiranja preskoka iz faze prototipa do zagona 
redne proizvodnje. V Sloveniji ni razvitega trga rizičnega kapitala, 
ki bi ta preskok omogočal. Zato mora država na začetku poskrbeti 
za razvoj omenjenega trga kapitala, ter tako spodbuditi povezavo 
omenjenih dveh faz, tako «;e potencial dobrih inovacij ne bi izgubljal. 

3. Dinmika financiranja: Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: Zakon o razvoju malega gospodarstva. 

4129 SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV - 
100.000,000 SIT 

(seštevek spodaj navedenih predlaganih novih postavk) 

Znotraj te postavke se pokrivajo naslednja štiri področja: 

I. Sofinanciranje programov razvoja turizma na lokalni ravni - 
45.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Pospeševanje razvoja Inovativnih in 
konkurenčnih turističnih ponudb na lokalni ravni kot tudi ustreznih 
organizacijskih oblik za učinkovit razvoj in trženje turizma, je v 
prihodnjem obdobju ena najpomembnejših nalog. Turist namreč 
prihaja v stik s slovensko turistično ponudbo in njeno kvaliteto na 
konkretni lokalni ravni. V izogib nadaljjnega padanja konkuren- 
čnosti slovenske turistične ponudbe tako v razvitejših turističnih 
destinacijah (npr. Portorož, Bled, Rogaška Slatina, Bohinj, Bovec, 
Kranjska gora, ipd.), kot tudi podporo razvojnim aktivnostim manj 
znanim destinacijam, je potrebno pospešiti nastajanje privlačnih 
in sodobnih tržnih ponudb ter aktivnosti. To pa se bo lahko doseglo 
le z ustrezno organiziranostjo oz. povezavo vseh dejavnikov 
(občin, gospodarstva, društev,.,.), ki morajo sodelovati pri 
oblikovanju ponudbe določenega območja. S temi sredstvi se bo 
dosegel tudi bolj aktiven odnos občin do turizma z njihovimi 
dodatnimi vlaganji (pogoj za sofinanciranje) In multipliciralo razvojne 
učinke. Ob stagnaciji in padanju konkurenčnosti slovenske 
turistične ponudbe zaradi nekativnega odnosa do turizma in 
njegove neorganiziranosti je nujno, da intervenira država In z 
optimalnim vložkom spodbudi razvojne aktivnosti. Strateška in 
vsebinska podlaga za to je v Strategiji razvoja turizma, sprejeti v 
Državnem zboru in določilih predloga Zakona o pospeševanju 
turizma, ki bo v letu 1998 že sprejet in v izvajanju. Zakon 
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predvideva sofinanciranje lokalnih turističnih organizacij tudi pri 
njihovih razvojnih aktivnostih in v ta namen bodo uporabljena tudi 
ta sredstva. Predvidevamo, da bo v letu 1998 delovalo cca. 20 
lokalnih turističnih organizacij, kar pomeni, da bi iz tega naslova 
na vsako lokalno turistično organizacijo odpadlo v povprečju 9,5 
mio SIT razvojnih sredstev za sofinanciranje. Zraven teh sredstev 
pa bodo le-te pridobile tudi sredstva za sofinanciranje promocisjkih 
aktivnosti iz naslova nacionalne turistične organizacije (sedanjegta 
CPTS). 

Z zgoraj navedenimi sredstvi se bo po opravljenem javnem razpisu 
sofinanciralo naslednje aktivnosti: 
- strateško in operativno .marketinško načrtovanje; 
- pospeševanja turističnega prometa s pripravo novih turističnih 

ponudb; 
- izvajanje privlačnih turističnih programov in prireditev v skladu 

z značilnostmi turističnih območij; 
- vzpostavitev lokalnih turističnih organizacij na turističnih 

območjih, v katerih se povezujejo in koordinirajo občine, 
gospodarski subjekti in turistična društva; 

- razvojni in tržni programi tako nastalih lokalnih turističnih 
organizacij; 

- priprava tržnih projektov za investicije v večje in pomembnejše 
turistične privlačnosti oz. turistično infrastrukturo (kongresni 
centri, vodne atrakcije, turistični rekreacijski objekti, zabaviščni 
parki, muzejske postavitve za turiste,...), ki je namenjena 
uporabi celotnega turističnega območja in je nanjo vezanih več 
ponudnikov turističnih storitev. 

Prednost pri sofinanciranju navedenih aktivnosti bodo imela 
turistična območja, kot so zasnovana v Zakonu o pospeševanju 
turizma, ki zagotavljajo učinkovito upravljanje s turizmom v celoti. 
Sofinanciranje se bo izvajalo na podlagi javnega razpisa in 
ustreznih sklenjenih pogodb. 

2. Cilji dejavnosti: Temeljni cilji dejavnosti so spodbuditi in 
omogočiti hitrejše prilagajanje posameznih ponudb novemu 
povpraševanju in tako ustvariti pogoje za večje povpraševanje in 
turistični promet ter za večjo donosnost turizma v celoti. Predvsem 
pa zaustaviti negativne trende v rasti turističnega prometa na 
območjih večjih turističnih središč, na katerih so potrebne večje 
strukturne spremembe celovitega turističnega proizvoda kot tudi 
omogočiti hitrejši razvoj novonastajajočim turističnim destinacijam. 

3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal: 10% 
II. kvartal: 30 % 
III. kvartal: 50% 
IV. kvartal: 10% 

4. Zakonske in druge podlage: 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s 

programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur.i. RS, 
št. 7/95), 

- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva 
obravnava), 

- Zakon o igrah na srečo (Ur.l. RS, št.27/95). 

II. Sofinanciranje programov pospeševanja turizma na 
nacionalni ravni - 25.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Sredstva so namenjena sofinanciranju 
razvojnih in izobraževalnih programov na nacionalni ravni. 
Sredstva se bodo dodeljevala kot sofinanciranje nacionalnim 
organizacijam in institucijam (Gospodarska zbornica Slovenije- 
združenje za turizem in gostinstvo, Obrtna zbornica Slovenije- 
sekcija za gostinstvo, Turistična zveza Slovenije, Visoko in 
višješolski programi na področju turizma,...). Del sredstev bo 
namenjen financiranju projektov in aktivnosti Ministrstva za malo 

gospodarstvo in turizem zlasti na področju izvedbe projekta 
"Kakovosti v turizmu", ki mora dvigniti kakovost in tudi 
konkurenčnost turistične ponudbe skozi boljšo opremljenost 
nastanitvenih in infrastrukturnih objektov in še zlasti z kakovostnimi 
turističnimi storitvami, kjer bo usposabljanje turističnih delavcev 
kot odlučujočega faktorja kakovosti še zlasti pomembno. 
Povečevanje konkurenčnosti turistične ponudbe pa bo mogoče 
doseči tudi z večjim povezovanjem in sodelovanjem vseh 
organizacij in inštitucij, ki sooblikujejo slovenski turistični prostor. 
Zato bo potrebno posartiazne projekte na nacionalni ravni tudi v 
letu 1998 podpreti s proračunskimi sredstvi države, saj gre v 
večini primerov za organizacije oziroma projekte, ki jih ne Izvaja 
neposredno turistično gospodarstvo. 

Sredstva bodo v letu 1998 namenjena predvsem izvedbi nalog 
na naslednjih področjih: 
- pospeševanje internega komuniciranja na področju pospe- 

ševanja kakovosti in gostoljubnosti, 
- programi, ki jih izvajajo organizacije, ki delujejo na nacionalni 

ravni in katerih programi za področje turizma se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev ali nimajo lastnih sistemskih prihodkov, 
predvsem Turistična zveza Slovenije, 

- programi, ki pospešujejo razvijanje skupnih kulturnih, družabnih 
in informativnih aktivnosti za potrebe turistov, 

- projekti pospeševanja kakovosti na nacionalni ravni, 
- projekt dokončanja nove kategorizacije nastanitvenih gostinskih 

obratov. 
Sofinanciranje se bo izvajalo na podlagi javnega razpisa in 
ustreznih sklenjenih pogodb. 

2. Cilji dejavnosti: 
- spodbujati dvig kakovosti, 
- dvig konkurenčnosti, 
- vspostavitev učinkovitejše organiziranosti in skozi večje 

sodelovanje tudi večjo racionalnost in poslovno učinkovitost. 

3. Dinamika financiranja: 
1. kvartal: 30% 
2. kvartal: 30% 
3. kvartal: 20% 
4. kvartal: 20% 

4. Zakonske in druge podlage: 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s 

programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, 
št. 7/95), 

- Zakon o gostinstvu in podzakonski akti (Ur.l.RS, št. 1/95), 
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št.27/95). 

III. Usposabljanje v turizmu - 15.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Po sprejetju Resolucije o strateških ciljih na 
področju razvoja turizma v RS s programom aktivnosti in ukrepov 
za njeno izvajanje (Ur. I. RS, št. 7/95), Zakona o gostinstvu in 
podzakonskih aktov oziroma pravilnika o kategorizaciji in uvajanju 
znaka kakovosti in znaka specializacije bo potrebno na večih 
nivojih pričeti usposabljati, da bi dosegli resnično kakovost, tako 
turistične opremljenosti, kakor tudi turističnih storitev. Proces 
uvajanja kakovostnih standardov bo dolgotrajen, v letu 1998 pa 
bo potrebno usmeriti sredstva predvsem: 
- v tekoče izpopolnjevanje podjetniških svetovalcev za izvajanje 

kategorizacije in ocenjevanje kakovosti za podeljevanje znaka 
kakovosti in znaka specializacije v nastanitvenih obratih, 

- usposabljanje trenerjev, ki bodo usposabljali turistične delavce 
za neposredno uvajanje kakovostnih norm pri nuđenju 
kakovostnih turističnih storitev in za oblikovanje kakovostnih 
turističnih produktov, 

- tekoče usposabljanje upravnih delavcev po UE za izvajanje 
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pravilnika o kategorizaciji, uvajanju znaka kakovosti in znaka 
specializacije, 

- programi usposabljanja za management v turizmu in hotelirstvu, 
- sofinanciranje specializacij in dodatnih programov za 

izobraževanje vodstvenih turističnih delavcev v tujini, 
- sofinanciranje dodatnih programov na visokošolskih programih 

na področju turizma s poudarkom na izpopolnjevanju v tujini in 
gostovanju tujih ekspertov kot predavateljev. 

Sofinanciranje se bo izvajalo na podlagi javnega razpisa in 
ustrezno sklenjenih pogod. 

2. Cilji dejavnosti: 
- Doseči višjo usposobljenost, strokovnost in gostoljubnost 

turističnih in tudi vseh ostalih delavcev, ki nudijo svoje storitve 
turistom. 

- Oblikovanje novih, na slovenskih danostih temelječih turističnih 
produktov. 

- Višja konkurenčnost storitev slovenske turistične ponudbe. 

3. Dinamika financiranja: 
1. kvartal: 30% 
2. kvartal: 30% 
3. kvartal: 20% 
4. kvartal: 20% 

4. Zakonske in druge podlage: 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s 

programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, 
št. 7/95), 

- Zakon o gostinstvu in podzakonski akti (Ur. I. RS, št. 1/95), 
- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št.27/95). 

IV. Mednarodni projekti in članarine v mednarodnih 
turističnih organizacijah - 15.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Povezovanje in sodelovanje Slovenije v 
mednarodnih regionalnih, evropskih in svetovnih organizacijah 
predvsem na področju turizma, prinaša Sloveniji vse večje zahteve 
po kakovostnejši turistični ponudbi in tudi obveznosti. Hkrati pa 
mednarodne aktivnosti in članstvo v mednarodnih organizacijah 
zagotavljajo razpoznavnost Slovenije in dotok prepotrebnih 
informacij ter podatkov za odločanje ter vodenje turistične politike, 
kot tudi konkretnih tržnih in razvojnih aktivnosti. Sredstva bodo 
namenjena: 
- realizaciji projekta Alpe Adria "Informacijske mreže za okolje in 

turizem", ki ga vodi Bavarska II. komisija za gospodarstvo, 
promet in turizem. V projektu sodeluje tudi Center vlade za 
informatiko RS, 

- deležu sofinanciranja pri izvajanju programov Phare, Interreg 
na področju turizma, 

- sofinanciranju dopolnilnega izobraževanja turističnih delavcev 
na področju turizma v sosednjih državah, 

- obmejnemu sodelovanju z republikama Avstrijo in Italijo na 
področju projekta treh dežel, 

- plačilu članarine in aktivnosti Slovenije v Svetovni turistični 
organizaciji (WTO), katere članarino je dosedaj plačevalo 
Ministrstvo za zunanje zadeve, odslej pa je zadolženo za to 
pristojno Ministrstvo za malo gospodartvo in turizem, 

- organizaciji pomembnejših mednarodnih prireditev in srečanj 
na področju turizma v Sloveniji. 

Sofinanciranje se bo izvajalo za projekte na podlagi javnega razpisa 
in ustreznih pogodb, za članarine pa v skladu z že sprejetimi 
obveznostmi. 

2. Cilji dejavnosti: Osnovni cilji dejavnosti so vzpodbuditi 
mednarodno sodelovanje na področju turizma in s tem umestiti 
Slovenijo srednjeevropski oz evropski prostor kot prepoznavno 
destinacijo. Zagotoviti pretok. anja In informacij iz mednarodnega 
okolja za vodenje ustrezne razvojne in tržne politike slovenskega 

turizma. Zagotoviti turističnim destinacijam na lokalni ravni dostop 
do mednarodnih informacij in projektnih povezav pri razvoju in 
trženju turistične ponudbe. 

3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal: 10% 
II. kvartal: 20% 
III. kvartal: 50% 
I V. kvartal: 20% 

4. Zakonske in druge podlage: 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s 

programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, 
št.7/95), 

- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva 
obravnava), 

- Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št.27/95). 

4134 Sofinanciranje turističnih prireditev - 50.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Sofinanciranje prireditev turističnega značaja 
doma in v tujini (kulturnih, športnih, itd.). 

2. Cilj dejavnosti: S sredstvi ki bodo namenjena v ta namen 
želimo prispevati izvedbi prireditev in s tem tudi s turističnega 
vidika predstaviti našo državo. 

3. Dinamika financiranja: Enakomerno preko celega leta, oziroma 
odvisno od rokov izvedbe prireditev. 

4. Zakonske osnove: Predlog Zakona o pospeševanja turizma 
(druga obravnava). 

4137 Garancijski skladi - 500.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Projekt »Pomoč pri postavitvi in začetku 
delovanja garancijskih skladov« je Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem podprlo in projekt se je začel izvajati že 
v letu 1996. 

2. Cilji dejavnosti: V letu 1998 nameravamo po vzorcu pilotskih 
garancijskih skladov, ki bosta začela z delovanjem v letu 1997, 
postaviti garancijske sklade tudi v ostalih regijah, ki bodo projekt 
pripeljale tako daleč, da bo zrel za realizacijo. Priprave tečejo še 
v Kranju (Gorenjska regija), Ljubljani (Notranjska - Ljubljana z 
okolico), Novi Gorici (Primorska regija), Celju (Savinjska in del 
Štajerske) in Kopru (Primorska). Vzorec delovanja garancijskih 
skladov bo po celi Sloveniji enoten. 

3. Dinamika financiranja: Prva polovica leta 1998. 

4. Zakonske in druge osnove: Zakon o razvoju malega 
gospodarstva, in projekt »Pomoč pri postavitvi in začetku 
delovanja garancijskih skladov v Sloveniji«. 

4158 Finančne vzpodbude za posebne ciljne skupine enot 
malega gospodarstva - 255.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Sofinanciranje programov za začetnike, 
mlade, ženske podjetnice in obrtnice, usposobitev ustrezne 
prostorske infrastrukture. 

2. Opis dejavnistl: V Strategiji razoja malega gospodarstva smo 
posebno pozornost posvetili posebnim cilnjim skupinam, ki s 
svojimi projekti lahko vplivajo na pospešen razvoj malega 
gospodartva. V skladu s priporočili EU je potrebno intenzivneje 
sofinancirati programe podjetnikov začetnikov, mladih in drugih 
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bolj rizičnih skupin podjetnikov. Sredstva po tem programu so 
povratna. V tem smislu bo MMGT skupaj s še nekaterimi drugimi 
ministrstvi in zavodi, razvilo poseben program vzpodbud tem 
skupinam. 

3. Dinamika financiranja: Enakomerno preko celega leta. 

4. Zakonske osnove: Zakon o razvoju malega gospodarstva, 
Strategija razvoja malega gospodarstva. 

4159 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja - 
70.500.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: V skladu z Zakonom o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Ur. I. RS, št. 12/96) se v šolskem letu 
1997/98 uvaja dualni sistem poklicnega izobraževanja (vajenci) 
kot specifičen izobraževalni sistem kadrov, potrebnih za delo v 
obrtnih poklicih. V ta sistem naj bi bila konkretno vključena tri 
ministrstva: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve in Ministrstvo za malo gospodarstvo 
in turizem, ki naj bi sofinancirala stroške dualnega sistema 
izobraževanja najmanj v višini 10% stroškov delodajalca in 
stroškov Obrtne zbornice za vsako učno mesto. Predlagamo, da 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem sofinancira eno 
tretjino planiranih stroškov dualnega izobraževanja, kar znaša 
za drugo polletje šolskega leta 1997/98 in prvo polletje šolskega 
leta 1998/99 47 mio SIT (za tisoč vajencev). 

2. Cilji dejavnosti: Uresničevanje novega dualnega sistema 
poklicnega izobraževanja, s katerim naj bi si vajenci pri obrtnikih 
pridobili praktična znanja, ki ga bodo kasneje, kot obrtni mojstri, 
posredovali mlajšim generacijam. 

3. Dinamika financiranja: Ker gre za delno sofinanciranje 
poklicnega izobraževanja po dualnem sistemu pri Obrtni zbornici 
Slovenije, bo dinamika financiranja prilagojena letnemu šolskemu 
ciklusu in sicer za drugo polletje šolskega leta 1997/98 do 
30.06.1998 23,5 mio SIT in za prvo polletje šolskega leta 1998/99 
do 31.12.1998 23,5 mio SIT. 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, 

št.71/94), 
- Obrtni zakon (Ur.l. RS, št. 50/94), 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. I. RS, št. 

12/96). 

3987 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih 
objektov - 917.060.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti. Sredstva so namenjena sofinanciranju 
perspektivnih razvojnih programov na področju gostinstva in 
turizma ter pripadajoče infrastrukture. Analiza investicij na področju 
turizma v Sloveniji, iz katere je razvidno, da je v pripravi, izvajanju 
ali dokončanju 300 investicij (upoštevane so le investicije, katerih 
predračunska vrednost znaša najmanj 15 mio SIT) v skupni 
vrednosti 36 milijard tolarjev kaže, da ta predstavlja resno 
gospodarsko priložnost Slovenije, še posebej upoštevaje njene 
multiplikativne učinke (na zaposlovanje, izvoz in druge). Sredstva 
bodo namenjena tako investicijam v obnovo in razvoj turističnih 
objektov v večjih turističnih centrih, kjer se mora dvigniti 
kompetitivnost in kakovost storitev, kot tudi za zagon investicijske 
dejavnosti na turistično še nerazvitih območjih. Sredstva bodo 
namenjena za financiranje naslednjih aktivnosti: 
- Sofinanciranje obnove in izgradnje žičnic, umetno zasneževanje 

in zavarovanje okolja. Resolucija o strateških ciljih na področju 
razvoja turizma v RS s programom aktivnosti in ukrepov za 
njeno izvajanje med ekonomskimi ukrepi za doseganje 

zastavljenih ciljev za te namene zahteva takojšnja vlaganja v 
višini 450 mio SIT. S temi sredstvi bomo podprli realizacijo treh 
do petih projektov modernizacije smučarskih centrov, ki so že 
pripravljeni ali so že v teku. Razpoložljivi pogoji financiranja teh 
naložb, ki so infrastrukturnega značaja in zahtevajo razmeroma 
visoka vlaganja, so za investitorje destimulativni, kar ima za 
posledico vse večjo tehnološko zastarelost žičniških naprav, ki 
je dosegla že kritično raven, kar tudi lahko že vpliva na njihovo 
varnost. Pri tem v konkurenčnih turističnih državah (Italija, 
Avstrija), država oziroma posamezne dežele pri naložbah na 
tem področju zagotavljajo nepovratna sredstva v višini 15 do 
50 % vrednosti investicije. 

- Sofinanciranje investicij v izgradnjo in razvoj gostinskih obratov 
s prenočitvenimi zmogljivostmi. Sredstva bodo namenjena 
dodeljevanju kreditov oziroma subvencioniranju obrestne mere 
bančnih kreditov, namenjenih izgradnji in prenovi gostinskih 
obratov in kmetij s prenočitvenimi zmogljivostmi. 

- Sofinanciranje investicij obnove turistične infrastrukture na 
turističnih območjih, ki ima pozitivne multiplikativne učinke na 
širšem turističnem območju (prireditveni seminarski, kongresni 
centri, termalni vodni centri, rekreacijske površine,...) na 
zaokroženih turističnih območjih. 

2. Cilji dejavnosti: Cilj vlaganja proračunskih sredstev v razvoj 
turistične infrastrukture ter izgradnjo in obnovo gostinskih objektov 
je dvig kakovosti gostinske in turistične ponudbe kot pogoj za 
ohranitev in dvig njene konkurenčnosti na domačem in tujih 
tržiščih. 

3. Dinamika financiranja: 
I. kvartal: 25 % 
II. kvartal: 40% 
III. kvartal: 20 % 
IV. kvartal: 15% 

4. Zakonske in druge osnove: 
- Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v RS s 

programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje (Ur. I. RS, 
št. 7/95), 

- Predlog zakona o pospeševanju turizma (EPA 1471 - prva 
obravnava), 

- Zakon o Igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95). 

4138 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba - 
290.000.000,00 SIT 

1. Opis dejavnosti: Izvedba že začetih projektov v sodelovanju 
s tujo tehnično pomočjo, za katere je Vlada RS že podpisala 
pogodbe, prav tako pa odpiranje novih projektov. 

2. Cilji dejavnosti: S tujo tehnično pomočjo, bomo lahko 
nadaljevali že začete projekte (PHARE CROSSBORDER pro- 
gram in PHARE INDIKATIVNI program, ter program bilateralne 
tehnične pomoči), nameravamo pa odpirati tudi nove projekte 
tuje tehnične pomoči, ki bodo bistzveno prispevali k razvoju malega 
gospodarstva v RS. Horizontalni program Evropske Komisije za 
malo gospodarstvo in drugi program tuje tehnične pomoči 
predvideva sorazmerni finančni del slovenskega partnerja - MGD. 
Prednost tehprojektov ni le v prenosu znanja, temveč v 
sodelovanju tujega partnerja v investicijah pri nas on ne le 
sodelovanje v projektih. 

3. Dinamika financiranja: Odvisno od dinamike financiranja 
posameznih projektov (po pogodbi), predvidoma pa enakomerno 
preko celega leta. 

4. Zakonske in druge osnove: Pogodbe, ki so za določene 
projekte že podpisane, za projekte, ki se bodo začenjali v letu 
1997 pa bodo pogodbe podpisane v letošnjem letu. 
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39 SLOVENSKA AKADEMIJA 

ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

3911 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN 
UMETNOSTI 

41 VRHOVNO SODIŠČE RS 

4111 VRHOVNO SODIŠČE 

Postavka 1: Plače, prispevki delodajalca in drugi prejemki 

V tabelah, ki ste nam jih poslali, načrtujemo enako število zaposlenih 
(45). Pod druge osebne prejemke je vključena prehrana, prevoz, 
regres za letni dopust, 2 jubilejni nagradi za 20 let delovne dobe in 
2 jubilejni nagradi za 30 let delovne dobe, 1 solidarnostna pomoč 
ter 2 predvideni odpravnini (3 zadnje brutto plače). 

Postavka 2: Materialni in drugi stroški 

Materialni stroški so planirani v dovoljeni višini in razdeljeni po 
predvideni vsebini nastanka. Meddržavno sodelovanje obsega 
podpis 21 pogodb o sodelovanju z akademijami v tujini in s tem 
obveznosti do izmenjave znanstvenih delavcev. S soglasjemVlade 
Republike Slovenije in Ministrstva za znanost in tehnologijo se na 
SAZU v letu 1998 ustanovi Oddelek za spremljanje razvoja 
znanosti , ki bo za svoje delovanje potreboval 2 FTE (prenos iz 
MZT). Za fond upokojenih akademikov in za plačilo obveznosti 
SAZU pri Evropski znanstveni fondaciji, PUGVVASHU in ESEPu, 
načrtujemo sredstva v mejah dovoljene rasti. Stroški za spremljanje 
slovenske znanosti pa se spremenijo v novo postavko - Oddelek 
za spremljanje razvoja znanosti. 

Postavka 6: Plačilo storitev 

Plačilo storitev obsega celoletno pogodbo v programu SAZU 
Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda z ZRC SAZU 
ter tisk Letopisa in publikacij SAZU. 

Postavka 1: 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 brutto plače zaposlenih 
delavcev v R Sloveniji za obdobje zadnjih treh mesecev. 

Postavka 13: Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Šifra: 2476 
Od načrtovanih del za dokončanje prostorov okrepčevalnice, 
sanacije ploščadi na dvorišču Novi trg 4, beljenja oken, ureditve 
fasade in prostorov na Novem trgu 3a, 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. Za dokončanje 
del bomo v letu 1998 zato potrebovali SIT 416.813.000,00, kar je 
usklajeno tudi z Ministrstvom za znanost in tehnologijo. 

3377, 6880 Materialni stroški, Centralna 
pravosodna knjižnica 34.338.000 SIT 

Finančni načrt glede materialnih in drugih stroškov obsega 
potrebna sredstva v skupni višini 53.994.000 tolarjev. Osnova za 
izdelavo finančnega načrta je 8% povečanje glede na leto 1997, 
upoštevaje pri tem tudi sledeče obrazložene in nujne potrebe 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Povečan obseg sredstev 
glede na leto 1997 je potreben zaradi večjih potreb zaradi 
izobraževanja, predvsem strokovnih delavcev v Centru za 
informatiko, zaradi najema parkirnih prostorov in povečanja števila 
zaposlenih. Odpovedujemo se stroškov zaradi najema poslovnih 
prostorov, čeprav so prostorski preblemi sodišča akutni. Za 
mednarodno sodelovanje ocenjujemo potrebna sredstva v 
znesku 10.000.000 tolarjev. Ponovno jO potrebno poudariti, da je 
Republika Slovenija že nekaj časa samostojna država in da se v 
mednarodnih krogih pričakuje udeležba Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije v mednarodnih institucijah, srečanjih in obiskih 
in to na ravni, ki je enaka udeležbi najvišjih predstavnikov oblasti. 
V letu 1998 se bo delegacija Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije udeležila več mednarodnih konferenc in srečanj, 
zaenkrat pa je znano, da bo soidšče gostilo delegaciji vrhovnih 
sodišč Poljske in Češke. V letu 1999 bo predvidoma Slovenija 
organizator in gostitelj srečanja evropskih vrhovnih sodišč. Na 
novo smo planirali sredstva v višini 3.000.000 tolarjev za delo 
obeh disciplinskih sodišč, ki sta ustanovljeni na podlagi določil 
Zakona o sodniški službi in do sedaj nista imeli sredstev za svoie 
delo. 
Glede na stanje v letu 1997 se bo število zaposlenih povečalo iz 
66 na 72, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi 
zaradi povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7948 Manjše investicije 1.950.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA Investicije in investicijsko vzdrževanje 

4211 VIŠJE SODIŠČE CELJE 

Materialni in drugi stroški 

3379 Materialni stroški 5.790.000 SIT 

Glede na to, da se večina kazenskih zadev dejansko konča na 
višjih sodiščih se pojavlja vrsta vprašanj, ki jih posamezna višja 
sodišča obravnavajo različno. Predsedniki višjih sodišč so zato 
sklenili, da bo celjsko organiziralo posvet kazenskih in civilnih 
sodnikov vseh štirih višjih sodišč. 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, v letu 1998 bomo izvedli tri takšne sestanke, za vsako 
pravno področje posebej. 

Zelo so se povečali stroški kotizacij za izobraževanja, ki so 
organizirana na področju finančnega poslovanja, knjigovodstva, 
gospodarskega 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. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 13 na skupaj 
49, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2939 Manjše investicije 1.080.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4212 VIŠJE SODIŠČE KOPER 

Materialni in drugi stroški 

3380 Materialni stroški 6.990.000 SIT 

Glede materialnih stroškov deli Višje sodišče v Kopru usodo ostalih 
višjih sodišč, kar pomeni, da so ta sredstva premajhna za normalno 
poslovanje. K temu naj dodamo specifičnosti, ki so značilne samo 
za naše sodišče in ki bistveno dražijo naše poslovanje: 
- stroški računovodstva sodišča, ki jih druga posebej ne plačujejo, 

temveč so vključena v računovodstva okrožnih sodišč; stroški 
za dvojezično poslovanje (posebni napisi, obrazci, vodenje 
postopkov, tolmači, italijanska literatura, sodelovanje z 
italijanskimi sodnimi organi ob meji; oddaljenost od Ljubljane, 
kjer se odvijajo vsi sestanki, kar izredno poveča stroške za 
službena potovanja; večja potreba po leteraturi, ker za razliko 
od ostalih višjih sodišč nimamo lastne strokovne knjižnice. Vse 
naštete specifičnosti utemeljujejo nadpovprečno povečanje naših 
izdatkov. 

Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 1 na skupaj 51, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

2939 Manjše investicije 1.440.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4213 VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA 

Materialni in drugi stroški 

3381 Materialni stroški 19.908.000 SIT 

Materialne stroške smo planirali v skladu z navodili, kar pomeni, 
da smo za 8% povečali znesek odhodkov v primerjavi s predlogom 
proračuna za leto 1997, na ta znesek pa smo planirali še bistveno 
povečane potrebe po izdatkih za sprotne potrebe strokovnega 
izobraževanja. Omenjeno povečanje smo morali nujno upoštevati 
še zlasti zaradi povečanja potrebe Višjega sodišča v Ljubljani po 
nabavi strokovne literature, predvsem po izobraževanju sodnikov, 
strokovnih sodelavcev in sodniških pripravnikov. Povedano je 
posledica tega, da bodo v naslednjem letu sprejeti novi zakoni na 
vseh pravnih področjih dela višjega sodišča predvsem na področju 
civilnega in gospodarskega oddelka, ker bo v naslednjem letu 
spremenjena celotna civilna zakonodaja (Zakon o izvršilnem 
postopku, Zakon o pravnem postopku, Obligacijski zakonik); prav 
tako se bo prihodnje leto spremenila zakonodaja na kazenskem 
področju, v pripravi pa so tudi že komentarji k omenjenim 
zakonom, ki jih višji sodniki Višjega sodišča v Ljubljani pri svojem 
delu tudi redno uporabljajo. Poleg tega je pomembno tudi dejstvo, 
da se je bistveno spremenil sistem financiranja pravosodnih 
organov na področju izobraževanja sodnikov in sodnega osebja. 
V skladu s spremenjeno zakonodajo o izvrševanju proračuna in 
obvestilom Ministrstva za pravosodje bomo morali v naslednjem 
letu kriti vse stroške izobraževanja sami. Do sedaj je Ministrstvo 
za pravosodje povrnilo občuten del stroškov pravosodnih organov 
za izobraževanje, kotizacije, seminarje in ostala strokovna 
usposabljanja. Kritja omenjenih stroškov bomo morali s 1.1.1998 
prevzeti sami pravosodni organi, zato se bo občutno povečal 
obseg strokov - ocena 5.000.000 tolarjev. Ker ima Višje sodišče v 
Ljubljani 47 kazenskih, gospodarskih, civilnih sodnikov in 4 
strokovne sodelavce $e bo občutno povečala potreba po 
strokovni literaturi in dodatnem Izobraževanju sodnikov in 
strokovnih sodelavcev na zelo različnih nivojih in v različnih 
oblikah organiziranja od splošnih uvidnih razlag in novih predpisov 
do sprotnih problemskih obravnav in usklajevanja možnih različnih 
novih procesnih in materialnih tako civilnih kot tudi kazenskih 
zakonikov in zakonov. Večje bo tudi število različnih posvetov, 
seminarjev, izobraževanja, ki jih kot je že navedeno Ministrstvo 
za pravosodje v prihodnjem letu ne bo več povrnilo. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 13 na skupaj 
181, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7953 Manjše investicije 4.350.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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4214 VIŠJE SODIŠČE MARIBOR Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Materialni in druai stroški 

3382 Materialni stroški 13.420.000 SIT 

V letu 1998 načrtujemo povečanje sredstev zta materialne stroške 
za poslovanje sodišča za 58% glede na sredstva, zagotovljena 
za te namene v letu 1997. Vzrok za višje načrtovanje sredstev 
za materialne stroške je predvidena sprememba dogovora, 
sklenjenega z okrožnim sodiščem o pokrivnju skupnih stroškov, 
saj se delež višjega sodišča s 16% povišuje na 20%. Gre za 
pokrivanje deleža stroškov nabave čistil in sanitarnega materiala, 
električne energije, stroškov ogrevanja, komunalnih storitev, TK 
storitev, stroškov sprotnega vzdrževanja v sodni zgradbi. V sodni 
zgradbi ima Višje sodišče v Mariboru skupno, centralno knjižnico 
za vse pravosodne organe, planiramo nabavo literature v višini 
600.000 tolarjev. Na Višjem sodišču v Mariboru smo v letu 1996 
vzpostavili mednarodno sodelovanje med sodišči. Na povabilo 
avstrijskega deželnega sodišča v Grazu smo bili na dvodnevnem 
delovnem srečanju. Ker ocenjujemo kot zelo koristno s takimi 
srečanji nadaljevati, smo načrtovali v letu 1998 za ta namen 
600.000 tolarjev. Na Višjem sodišču v Mariboru je sistemiziranih 
60 sodniških pripravnikov z delovnim razmerjem in 30 mest 
pripravnikov z delovnim razmerjem pri drugem delodajalcu. 
Potrebno je kar največ storiti za primerne oblike izobraževanja 
tega kadra ter ponovno uvesti vsak mesec vsaj eno predavanje, 
kibi ga izvajali univerzitetni profesorji prava in izkušeni sodniki. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 2 na skupaj 95, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investiciisko vzdrževanje 

7958 Manjše investicije 2.430.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

2941 Manjše investicije 7.470.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4216 OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 

Materialni in druoi stroški 

3398 Materialni stroški 170.600.000 SIT 

Finančni načrt za materialne in druge stroške za leto 1998 zajema 
poleg Okrožnega sodišča Koper še Okrajna sodišča v sestavi. 
Glavni vzroki za večji Finančni načrt so naslednji: zaradi večjega 
števila zaposlenih sodnikov na kazenskem področju se bo obseg 
dela na kazenskem področju občutno povečal, temu pa bodo 
sledili večji stroški kazenskega postopka, ki že letos predstavljajo 
50% vseh materialnih stroškov našega sodišča; zaradi 
povečanega obsega dela se bodo povečali tudi PTT stroški. V 
skladu z zakonom mora biti večina naše pošte poslane 
priporočeno z vročilnico; v letu 1998 se nam bo pojavil novi strošek 
najemnine za nekatere poslovne prostore Okrajnih sodišč Ilirska 
Bistrica in Piran; zaradi velikega zaostanka dela v zemljiških knjigah 
vseh Okrajnih sodišč bomo morali plačevati pogodbena dela; 
zaradi skrajno restriktivnega poslovanja in pomanjkanja finančnih 
sredstev v letu 1997 bo potreba po strokovni literaturi, strokovnem 
izobraževanju sodnikov in sodnega osebja ter zaščitnih sredstev 
zaposlenih v letu 1998 še večja; ker delamo na dvojezičnem 
območju bomo morali v letu 1998 kriti stroške dodatnega 
izobraževanja zaposlenih v italijanskem jeziku. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 9 na skupaj 
211, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investiciisko vzdrževanje 

4215 OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 

Materialni in drugi stroški 

3397 Materialni stroški 216.690.000 SIT 

2942 Manjše investicije 5.730.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

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 v letu 1997, saj je 
bilo leto 1996 leto reorganizacije. Še zlasti proračunska sredstva 
obremenjujejo stroški izplačani zagovornikom po uradni dolžnosti. 
Podobno velja tudi za stroške izvedencev. V času sprjemanja 
novih zakonov ter novih obveznosti s strani zakonodajalca je 
nujno nosilce iri izvajalce sodne oblasti ustrezno izobraziti. 
Potrebno je opozoriti tudi na navodilo, ki ga je izdalo Ministrsvo za 
finance, da se najemnine za poslovne prostore ne planirajo več v 
okviru postavke Ministrstva za pravosodje, pač pa v okviru 
postavke materialnih stroškov posameznega sodišča. 
Ocenjujemo potrebna sredstva v višini 7.700.000 tolarjev. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 20 na skupaj 
272, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

4217 OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU 

Materialni in druai stroški 

3399 Materialni strošk' 182.570.000 SIT 

V našem finančnem načrtu so združeni tudi finančni načrti za 
delo Okrajnih sodišč v Kranju, na Jesenicah, v Radovljici in v 
Škofji Loki. V letu 1998 predvidevamo 12,5% večjo porabo za 
materialne stroške. Poleg upoštevanja rasti cen v višini 8% 
moramo upoštevati tudi predvideno zapolnitev še preostalih petih 
sodniških mest. 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 - rodno spremljanje sprememb in dopolnitev 
zakonodaje na vseh področjih. Specifičnost našega dela zahteva 
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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. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 16 na skupaj 
183, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2943 Manjše investicije 4.920.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4218 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 

Materialni in drugi stroški 

3400 Materialni stroški 659.954.000 SIT 

Finančni načrt zajema še finančne načrte okrajnih sodišč 
Cerknica, Domžale, Grosuplje, Litija, Ljubljana, Kamnik, Kočevje, 
Trbovlje in na Vrhniki. Pri načrtovanju za skupno 49,2% 
povečanega obsega finančnega poslovanja v letu 1998 je sodišče 
upoštevalo:izredno povečanje na postavki poštnina, ki v proračunu 
sodišča predstavlja cca. 21% vse porabe; enaka primerjava na 
postavki zagovorniki po uradni dolžnosti terja izrazito povečanje 
potrebnih sredstev za ta namen; iz naslova vključitve najemnin v 
proračune sodišč na podlagi Navodila Ministrstva za finance z 
dne 19.6.1996, se v finančni načrt za leto 1998 vključuje najemnina 
za novo najete poslovne prostore na Miklošičevi cesti v Ljubljani, 
pri čemer bodo stroški najemnine letno znašali 24.000.000 tolarjev. 
Že četrta najemna lokacija za prostore ljubljanskih sodišč zvišuje 
tudi ostale fiksne materialne stroške - varnostna služba, ogrevanje, 
poštne storitve in drugo; finančni načrt zajema tudi predvideno 
sklepanje leasing pogodb za poslovno opremo, mobilne telefone 
in telefonske centrale ter klimatske naprave v višini 10.000.000 
tolarjev ter spremembo obstoječih najemnih pogodb za opremo v 
leasing pogodbe; realizirali bi radi sklenitve pogodb o delu s 40 
strokovnimi sodelavci za odpravo zaostankov v zadevah 
gospodarskih sporov (20.000 nerešenih zadev) in s 30 delavci v 
zemljiških knjigah (10.000 nerešenih zadev), pri čemer pa 
načrtujemo tudi pogodbeno delo s sodnimi izvršitelji za odpravo 
zaostankov v izvršilnih zadevah; predvidevamo za 10% 
povečanje porabe iz naslova izobraževanja sodnikov, strokovnih 
sodelavcev, pa tudi sodnega osebja ( seminarji in posvetovanja, 
specializacija v ZDA, organizacija Kongresa evropskega 
sodniškega združenja itd). 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7965 Manjše investicije 18.960.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4219 OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU 

Materialni in drugI stroški 

3401 Materialni stroški 323.810.000 SIT 

Finančni načrt vsebuje zahtevke okrajnih sodišč v Mariboru, 
Slovenski Bistrici in Lenartu. V letu 1998 načrtujemo povečanje 
sredstev za materialne in druge stroške za 112,8% glede na 
sredstva, zagotovljena za te namene v letu 1997. Stroške nabave 
pisarniškega materiala in sodnih obrazcev, čistil, drobnega 
inventarja, nabave strokovne literature, vezave zemljiških knjig 
in etažnih listin, stroške sprotnega strokovnega izobraževanja 
zaposlenih, druge neproizvodne storitve, nabave službene in 
varstvene obleke, dnevnice in potne stroške smo načrtovali ob 
upoštevanju predvidenega obsega dela, dviga cen materiala in 
storitev v letu 1998 ter upoštevanju skrčenih nabav v letu 1997. 
Kar 26% vseh predvidenih materialnih stroškov predstavljajo 
poštni stroški; 50% vseh predvidenih materialnih stroškov v letu 
1998 pa predstavljajo stroški kazenskega posotpka - 92. člen 
Zakona o kazenskem postopku določa, da sodišča, ki vodijo 
kazenske postopke iz svojih sredstev poravnajo te stroške. 
Stroški kazenskega postopka so stroški za priče, za oglede, 
nagrade in stroške za izvedence, tolmače in strokovnjake, vozne 
stroške za obdolžence, stroške privodov obdolžencev,stroške 
bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja obdolžencev, dokler 
so v priporu, nagrade in potrebne izdatke zagovornikov. S 
spremembo kazenske zadonodaje so s prejšnjega 30% deleža 
vseh materialnih stroškov sodišča porasli na sedanjih 50% in so 
v letu 1997 glede na preteklo leto povprečno višji za 59%. Za 
sprotno strokovno izobraževanje zaposlenih ocenjujemo v letu 
1998 porabo v višini 3.700.000 tolarjev (udeležba sodnikov na 
strokovnih seminarjih za pridobitev specialnih znanj na posameznih 
področjih delovanja, za načrtovanje tedenske študijske obiske 
na prvostopenjskem sod.šču v Avstriji, za udeležbo na seminarjih 
za poglobitev informacijskih znanj, za udeležbo na seminarjih pri 
spremembi zakonodaje na področju zemljiške knjige in sodnega 
registra ter izvršbe. Po prvih, zelo uspešnih navezavah stikov s 
sodiščem v Avstriji, smatramo, da je zaradi izmenjave izkušenj 
na strokovnem področju smiselno poglobiti to sodelovanje. Želimo 
povabiti predstavnike avstrijskega sodišča na srečanje v našo 
državo in v ta namen smo planirali 500.000 tolarjev. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 2 na skupaj 
300, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2944 Manjše investicije 8.190.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4220 OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI 

Materialni in drugi stroški 

3402 Materialni stroški 91.840.000 SIT 

Plan odhodkov za leto 1998 zajema še Okrajna sodišča v Gornji 
Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in Murski Soboti. Višino potrebnih 
sredstev za materialne stroške v letu 1998 smo ocenili na podlagi 
porabe teh stroškov v letu 1997. Ob tem smo morali upoštevati 
nadpovprečno visoko rast odvetniških storitev za zagovore po 
uradni dolžnosti, storitev izvedencev in tolmačev, poštnih storitev, 
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poraba energije in tudi pisarniškega ter ostalega potrebnega 
materiala. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 20 na skupaj 
147, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

2945 Manjše investicije 3.570.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
7 navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4221 OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI 

Materialni in drugi stroški 

3403 Materialni stroški 121.300.000 SIT 

Plan zajema tudi finančne načrte okrajnih sodišč Nove gorice, 
Ajdovščine, Idrije inTolmina. Pri materialnih stroških predvidevamo 
16% rast glede na leto 1997. Takšno povečanje ob siceršnjih 
pričakovanih inflatornih gibanjih utemeljujemo z nadaljnjo 
kadrovsko konsolidacijo in s tem povezanimi stroški; največja 
postavka pa so slejkoprej stroški kazenskega postopka, pri katerih 
tudi beležimo stalno rast. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 10 na skupaj 
130, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2948 Manjše investicije 3.600.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4222 OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU 

Materialni in drugi strošKi 

3404 Materialni stroški 102.330.000 SIT 

Finančni načrt zajema tudi plane okrajnih sodišč v Črnomlju, 
Novem mestu in Trebnjem. 
Pri planiranju sredstev za materialne stroške smo upoštevali, da 
se bodo zaradi pridobitve novih prostorov za 40% povečali stroški 
za ogrevanje, komunalne storitve, porabljeno energijo in 
vzdrževanje. Hitreje kot rast drobnoprodajnih cen naraščajo tudi 
stroški postopka. Letos predvidevamo, da bodo kar za 23% višji 
kot v letu 1997. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 8 na skupaj 
121, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7972 Manjše investicije 3.300.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 

z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4223 OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 

Materialni in drugi stroški 

5663 Materialni stroški 78.570.000 SIT 

Finančni načrt zajema tudi plane okrajnih sodišč v Brežicah, 
Krškem in Sevnici. Pri postavki materialni stroški 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. Na novo smo upoštevali 
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. Precejšnji 
so tudi stroški, ki jih imamo sodišča s službenimi vozili. Izpostavili 
bi stroške poštnine, na katere ne moremo vplivati in predstavljajo 
30% vseh materialnih sredstev, pisarniškega materiala, obrazcev, 
strokovne literature, udeležbe na seminarjih. 

Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 10 na skupaj 
102, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

investicije in jnvegticijgKp vzdrževanje 

2969 Manjše investicije 2.490.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4224 OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU 

Materialni in drggi stroški 

5669 Materialni stroški 79.420.000 SIT 

Finančni načrt zajema tudi plane okrajnih sodišč na Ptuju in 
Ormožu. Pri načrtovanju odhodkov za leto 1998 smo izhajali iz 
podatkov o poslovanju Okrožnega sodišča na Ptuju v letih 1995, 
1996 in v prvih osmih mesecih leta 1997 z upoštevanjem novih 
zaposlitev. Najbolj se bodo povečali stroški kazenskih postopkov: 
porast stroškov zagovornikov po uradni dolžnosti, privodov in 
število rešenih zadev; močno se bodo povečali tudi stroški za 
izvedenine in izvedeniška mnenja ter za porotnike. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 9 na skupaj 81, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2972 Manjše investicije 2.010.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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4225 OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU 4412 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 

5670 Materialni stroški 60.360.000 SIT 

Finančni načrt zajema tudi plane okrajnega sodišča Slovenj 
Gradec. Predlog finančnega načrta smo pripravili po navodilih iz 
okrožnice Ministrstva za finance. Največji znesek predstavljajo 
poštni stroški, stroški pisarniškega materiala in stroški porabljene 
energije ob tipičnih stroških za pravosodje: stroški neprofesionalnih 
sodnikov porotnikov, stroški izvedenin, tolmačev, prevajalcev, 
stroški zagovornikov po uradni dolžnosti, stroški privodov v 
kazenskem postopku, stroški medicinskih storitev. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 11 na skupaj 70, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Materialni in drugi stroški 

3383 Materialni stroški 3.600.000 SIT 

Finančni načrt je pripravljen dosledno v okvirih, ki so nam bili 
posredovani. Poslujemo v najetih prostorih in najemnina 
predstavlja med materialnimi stroški najvišji izdatek. Posebej bi 
izpostavili stroške PTT storitev in poštnine. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2988 Manjše investicije 120.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

7975 Manjše investicije 1.740.000 SIT 
Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4413 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 

Materialni in drugi stroški 

3384 Materialni stroški 2.000.000 SIT 

44 TOŽILSTVA 
Pri sestavi smo upoštevali izhodišča, kakor ste nam jih 
posredovali. 

Investicije in investicijska vzdrževanje 

4411 DRŽAVNO TOŽILSTVO RS 

Materialni in drugi stroški 

2989 Manjše investicije 90.000 SIT 
Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

3378 Materialni stroški 21.820.000 SIT 

Pri planiranju materialnih stroškov smo izhajali iz dosežene 
realizacije v prvih devetih mesecih, upoštevali smo predvidene 
odhodke do konca leta ter predvideno rast cen v letu 1998 za 
8%. Poleg običajnih materialnih stroškov smo v letu 1998 planirali 
tudi stroške izobraževanja za sprotno izobraževanje tožilcev in 
administrativnih delavcev ter stroškov za "skupino državnih 
tožilcev za posebne zadeve", predvsem za njeno strokovno 
izobraževanje doma in v tujini - nakup strokovne literature, potne 
stroške ter stroške vzdrževanja avtomobila, ki ga Skupina 
pričakuje v letu 1998. Najemnino poslovnih prostorov za Državno 
tožilstvo RS bo do 31. 12. 1997 še plačevalo Ministrstvo za 
pravosodje. Glede na navodila Ministrstva za finance in obvestila 
Ministrstva za pravosodje smo za leto 1998 na novo planirali 
najemnino poslovnih prostorov. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 14 na skupaj 
34, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2981 Manjše investicije 600.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4414 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 

Materialni in drugi stroški 

3385 Materialni stroški 3.060.000 SIT 

Pri planiranju materialnih stroškov smo izhajali iz dosežene 
realizacije v prvih devetih mesecih, upoštevali smo predvidene 
odhodke do konca leta ter predvideno rast cen v letu 1998 za 
8%. Poleg običajnih materialnih stroškov bi izpostavili planiranih 
600.000 tolarjev za izobraževanje na seminarjih, dnevih tožilcev, 
tečajih tujega jezika ter tečajih za tožilce s področja njihovega 
delovanja. Najemnino poslovnih prostorov bo za Višje državno 
tožilstvo v Ljubljani do 31. 12. 1997 še plačevalo Ministrstvo za 
pravosodje. V skladu z navodilom Ministrstva za finance in 
obvestilom Ministrstva za pravosodje smo za leto 1998 na novo 
planirali najemnino v okviru naših materialnih stroškov. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 2 na skupaj 13, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2991 Manjše investicije 330.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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4415 VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU 

Materialni in drugi stroški 

3386 Materialni stroški 2.430.000 SIT 

Materialne stroške smo planirali zelo restriktivno, upoštevaje vaša 
navodila za pripravo finančnih planov. Poudariti pa moramo, da je 
najvišja postavka vzdrževanje poslovnih prostorov, medtem ko 
smo pretirano skromno planirali sredstva za izobraževanje, 
čeprav so na tem področju več kot potrebna. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 1 na skupaj 7, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2992 Manjše investicije 180.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4416 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU 

Materialni in drugi stroški 

3405 Materialni stroški 12.120.000 SIT 

Materialni stroški so planirani v povečanem obsegu zaradi tega, 
ker je tožilstvo zaradi povečanega obsega dela glede na novo 
kazensko zakonodajo, ki zahteva udeležbo tožilcev pri vse 
večjem obsegu kazensko-pravnih dejanj. Gre za udeležbe na 
sodiščih izven sedeža tožilstva, s čemer so zlasti povezani potni 
stroški, dnevnice in drugi pripradajoči stroški. Poleg tega so se 
materialni stroški povečali, ker je tožilstvo v preteklem letu pridobilo 
tri nove pisarne s pripadajočimi skupnimi prostori, kar pomeni 
dodatno povečanje stroškov za njemnine in za elektriko, ogrevanje 
in čiščenje. Povečale so se tudi dajatve do občine zaradi 
komunalnih storitev. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 4 na skupaj 31, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2993 Manjše investicije 810.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4417 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU 

3406 Materialni stroški 15.720.000 SIT 

Pri planiranju potrebnih sredstev za materialne stroške smo v 
celoti upoštevali izhodišča Ministrstva za finance. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 3 na skupaj 21, 

kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

2997 Manjše investicije 510.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4418 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU 

. Materialni-in drugi stroški 

3407 Materialni stroški 5.890.000 SIT 

Pri planiranju materialnih stroškov opozarjamo predvsem na 
sledečo problematiko: od Višjega državnega tožilstva v Ljubljani 
prevzemamo organizacijo sedaj že tradicionalnega, več kot 
desetletnega srečanja, enkrat v Avstriji in naslednje leto v Sloveniji. 
Ocena potrebnih sredstev je 1.000.000 tolarjev. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 3 na skupaj 25, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3565 Manjše investicije 660.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče iato. 

4419 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI 

Materialni in drugi stroški 

3408 Materialni stroški 35.414.000 SIT 

Pri pripravi finančnega načrta za Okrožno državno tožilstvo v 
Ljubljani smo upoštevali kvantitativna izhodišča za planiranje 
odhodkov državnega proračuna za leto 1998. Za nemoteno 
delovanje organa v letu 1998 je potrebno bistveno povečanje 
sredstev za najemnine poslovnih prostorov zaradi že v letu 1997 
sklenjenih novih najemnih pogodb za dodatne prostore za potrebe 
sedeža tožilstva, prav tako pa tudi zaradi predvidenega povišanja 
stroškov najemnin za prostore v dveh zunanjih oddelkih in sicer 
na Vrhniki in v Trbovljah. Bistveno večji obseg sredstev kot v letu 
1997 pa je bilo planirati tudi za nakup varstvene obleke in obutve. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 4 na skupaj 79, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7987 Manjše investicije 2.070.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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4420 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU 4422 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI 

Materialni in drugi stroški 

3409 Materialni stroški 9.380.000 SIT 

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 1998 smo upoštevali 
vaša navodila in se obnašali skrajno restriktivno. Največja 
postavka pri materialnih stroških je vzdrževanje poslovnih 
prostorov. Tudi prevodi spisov (odstop kazenskih zadev tuji državi 
ali tuja država nam po čl. 519 ZKP) postaja ena večjih postavk 
materialnih stroškov. Tu so še fiksni stroški, kot so naročnine, 
poraba elektrike, plina, telefonske soritve...,tako da nam 
najmanj ostane za strokovno literaturo in izobraževanje. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 6 na skupaj 45, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investigiie in investicijsko vzdrževanje 

3566 Manjše investicije 1.170.000 SIT 

Materialni in drugi stroški 

3411 Materialni stroški 7.890.000 SIT 

Pri planiranju materialnih stroškov smo predvideno porabo v letu 
1997 povečali v skladu z navodili za 8%. Stroški najemnine 
predstavljajo 50% planiranih sredstev. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 3 na skupaj 15, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3568 Manjše investicije 360.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4421 OKROŽNO DRŽAVNOTOŽILSTVO V MURSKI 
SOBOTI 

Materialni in drugi stroški 

3410 Materialni stroški 5.590.000 SIT 

Finančni načrt za leto 1998 je izdelan na podlagi izhodišč in 
navodil, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance. Pri tem predstavlja 
zdaleč največji strošek najemnina za poslovne prostore. Sicer je 
tožilstvo načrtovalo navedeno porabo tudi v letu 1997, vandar pa 
novi prostori še niso vseljivi. Za tekoče delo tožilstva potrebujemo 
nujno nove prostore, ker sicer ne moremo zaposliti novih kadrov. 
Tukajšnje tožilstvo deluje na dvojezičnem območju. Tožilec, ki 
obvlada madžarski jezik je potreben strokovnega izpopolnjevanja 
v tem jeziku, zaradi pridobitve strokovnega - pravniškega 
izrazoslovja. Izpopolnjevanju je predvideno 20 delovnih dni na 
Madžarskem. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 4 na skupaj 19, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3567 Manjše investicije 480.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4423 OKROŽNO DRŽAVNOTOŽILSTVO V NOVEM 
MESTU 

Materialni in druoi stroški 

3412 Materialni stroški 4.530.000 SIT 

Predlog finančnega načrta za leto 1998 je narejen v skladu z 
navodili Ministrstva za finance. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3569 Manjše investicije 390.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4424 OKROŽNO DRŽAVNOTOŽILSTVO V KRŠKEM 

Materialni in druai stroški 

5683 Materialni stroški 3.520.000 SIT 

Pri planiranju materialnih in drugih stroškov smo sredstva iz leta 
1997 v povprečju povečali za 13,2% predvsem zaradi novega 
zaposlovanja, kot tudi zaradi priporočila Državnega tožilstva, da 
morajc ' idi tožilstva planirati sredstva za prevajanje listin in kritje 
stroškov vabljenim pri odložitvi pregona po 162. členu ZKP. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 2 na skupaj 11, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3576 Manjše investicije 210.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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4425 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU 4512 DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 

Materialni in drugi stroški 

5689 Materialni stroški 5.300.000 SIT 

Finančni načrt materialnih stroškov za leto 1998 smo pripravili v 
skladu z navodilom Ministrstva za tinance. Naša največja postavka 
je najemnina poslovnih prostorov in garaže za službeni avtomobil, 
ter stroškov čiščenja. Ob koncu leta 1998 planiramo preselitev v 
nove poslovne prostore zato smo planirali tudi dodatna sredstva 
za preselitev. Povdariti je treba tudi povečan plan zaradi prevodov 
listin, ki jih Ministrsvo za pravosodje več ne opravlja ter zaradi 
izvedbe nalog po 162. čl. ZKP. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3578 Manjše investicije 300.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za tinance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4426 OKROŽNO DRŽAVNOTOŽILSTVO V SLOVENJ 
GRADCU 

Materialni in drugi stroški 

6042 Materialni stroški 9.120.000 SIT 

Materialni in drugi stroški 

3374 Materialni stroški 14.030.000 SIT 

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. 
Pri pripravi finančnega načrta za leto 1998 smo upoštevali navodila 
Ministrstva za finance. Izjema je le pri: najemnino za poslovne 
prostore smo povečali, ker smo iz predhodnih dopisov Ministrstva 
za finance sklepali, da bomo najemnino za leto 1998 morali 
plačevati sami; predvideli smo tudi pogodbo o delu za 
diplomiranega pravnika v enoti v Kopru v višini 1.418.712 tolarjev, 
če se na redni razpis, kot nadomestila za upokojenega 
namestnika, ne bi prijavil usrezni kandidat. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 1 na skupaj 18, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

7994 Manjše investicije 510.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

Pri planiranju materialnih stroškov smo upoštevali dejanske 
potrebe po finančnih sredstvih ter izhajali iz napotkov in navodil 
Ministrstva za finance. Dodali smo le manjši znesek za plačila 
prevodov listin, saj Ministrstvo za pravosodje teh prevodov ne 
opravlja več in so tako stroški v celoti prenešeni na posamezna 
tožilstva, in nekaterih drugih nujnih stroškov za nemoteno 
opravljanje dela na tožilstvu - izobraževanje, nakup strokovne 
literature, izvedbo narokov po 162. členu ZKP in plačilo dela 
snažilske. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 3 na skupaj 12, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

3585 Manjše investicije 240.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30 000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4514 DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 

Materialni in drugi stroški 

3376 Materalni stroški 50.626.000 SIT 

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. Povečevanje pristojnosti organa, posledično tudi 
povečevanje pripad zadev, ki zlasti narašča od osamosvojitve 
Republike Slovenije, ima nujno posledico v znatnem zvišanju 
materialnih stroškov. S prevzemom plačevnja najemnine za 
poslovne prostore po posameznih uporabnikih, je Državno 
pravobranilstvo tudi plačnik za te prostore in sicer za sedežno 
pravobranilstvo kot za prostore, ki jih upotabljajo zunanji oddelki. 
Glede na spreminjajočo se zakonodajo (modernizacija, 
usklajevanje z evropsko zakonodajo ) je potrebno dodatno 
izobraževanje strokovnega kot tudi administrativnega kadra. 
Povečano število razprav pred sodišči in upravnimi enotami je 
narekovalo zvišan načrt porabe v ta namen. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 29 na skupaj 
108, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3586 Manjše investicije 2.130.000 SIT 
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Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4611 UPRAVNO SODIŠČE 

Materialni in drugi stroški 

2659 Materialni stroški . 19.524.000 SIT 

V skladu z Zakonom o upravnem sporu bo s 1. januarjem 1998 
pričelo opravljati sodno funkcijo Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Sodišče naj bi imelo na dan 1.1.1998, ko prične z delom 
približno 3000 zadev prevzetih od Vrhovnega sodišča. Upravno 
sodišče bo opravljalo svojo funkcijo na sedežu v Ljubljani in na 
zunanjih oddelkih v Celju, Novi Gorici in Mariboru. Predlog 
finančnega načrta za Upravno sodišče za leto 1998 je pripravilo 
Ministrstvo za pravosodje v skladu z Navodili za pripravo 
proračuna za leto 1998 Ministrstva za finance. Pri planiranju 
sredstev za materialne stroške je potrebno planirati nekaj višja 
sredstva povezana s formiranjem upravnega sodišča. Pri tem 
smo izhajali iz predvidenih stroškov na zaposlenega delavca, na 
m2 poslovnih prostorov ali na organ, povezanih z nabavo 
pisarniškega materiala in strokovne literature, z izobraževanjem, 
reprezentanco, dnevnicami, porabljeno energijo, PTT storitvami 
In poštnino itd. 
Od skupno 62 sistematiziranih delovnih mest bo Upravno sodišče 
s 1.1.1998 začelo s 50 zaposlenimi. Število zaposlenih se bo v 
letu 1998 povečalo za 12 na skupaj 62. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3588 Manjše investicije 1.500.000 SIT 
Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

4911 SENAT ZA PREKRŠKE RS 

Materialni in druai stroški 

3375 Materialni stroški 8.496.000 SIT 

Obseg materialnih stroškov smo planirali glede na predvideno 
selitev v nove prostore in na predvidene nove zaposlitve, ki nam 
jih nalaga nova zakonodaja. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 16 na skupaj 
40, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3589 Manjše investicije 720.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

5011 VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V 
LJUBLJANI 

Materialni in drugi stroški 

4103 Materialni stroški 14.655.000 SIT 

Pri planu za materialne stroške za leto 1998 smo upoštevali 
postopno povečevanje števila zaposlenih in predvideno povečano 
rast cen 8%. Malo višja rast je le pri drugih materialnih odhodkih in 
dnevnicah, ker planirana zneska za leto 1997 nista zadoščala za 
potrebe sodišča. Na novo smo v plan vključili tudi znesek za 
najemnino, ki je Višje delovno in socialno sodišče doslej ni 
plačevalo, kar močno poveča skupen obseg materialnih stroškov, 
saj predstavlja najemnina kar 23% skupnega zneska za 
materialne stroške. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 6 na skupaj 31, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3601 Manjše investicije 690.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

5012 DELOVNO SODIŠČE V CELJU 

Materialni in drugi stroški 

4113 Materialni stroški 14.120.000 SIT 

Pri materialnih stroških Delovno sodišče v Celju v 1.1998 izkazuje: 
povečanje stroškov poštnine tako na račun povečanega obsega 
dela kot tudi na račun izjemnega povišanja cen poštnih storitev; 
najem dodatnih poslovnih prostorov in stem višja najemnina, 
dodatni stroški ogrevanja, el. energije; pogostejše in višje zahtevke 
za refundacijo nadomestil plač sodnikom porotnikom; nujno 
potrebna popravila delovnih sredstev; vratarsko službo (s Sodnim 
redom je določen način zavarovanja sodnih zgradb. Strpnost 
udeležencev v postopku se zmanjšuje in je možno pričakovati 
tudi oblike nasilnega ravnanja); potrebna sredstva po 
permanentnem izobraževanju sodnikov, ter računalniško 
izobraževanje vseh zaposlenih. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 2 na skupaj 15, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3602 Manjše investicije 330.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

5013 DELOVNO SODIŠČE V KOPRU 

Materialni in druai stroški 

4123 Materialni stroški 15.120.000 SIT 
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Plan odhodkov za materialne stroške zajema tudi zunanja oddelka 
v Novi Gorici in Postojni. Pri materialnih stroških predstavlja veliko 
postavko strošek za nagrade sodnikov porotnikov in refundacijo 
plač sodnikov porotnikov. Za prostore, ki jih zasedajo naša oddelka 
v Novi Gorici in Postojni, plačujemo najemnino. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 4 na skupaj 22, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3603 Manjše investicije 540.000 SIT 

Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 3 na skupaj 34, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3605 Manjše investicije 930.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 5111 SODNIKI ZA PREKRŠKE 
zaposlenega za tekoče leto. 

Materialni in drugi stroški 

5013 DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V 
LJUBLJANI 

Materialni in drugi stroški 

4133 Materialni stroški 58.621.000 SIT 

Plan odhodkov za materialne stroške zajema še zunanje oddelke 
v Kranju, Novem mestu in Brežicah. Finančni načrt sodišča za 
leto 1998 je sestavljen skladno z Navodili Ministrstva za finance 
ter temelji na podatkih o realizaciji finančnega plana za leto 1996 
ter upošteva dinamiko porabe in oceno potrebnih sredstev za 
leto 1997. Zaradi omenjenega financiranja v letu 1997 sodišče 
ocenjuje, da bo leto 1997 zaključilo ne da bi uvedlo cca 3000 
postopkov, ki jih je tekom leta prejelo v obravnavo, saj za to ne bo 
imelo potrebnih sredstev. Zaradi navedenega je sodišče iz tega 
naslova v letu 1998 planiralo več sredstev kot bo dejanska 
realizacija v letu 1997. Nerazrešeno vprašanje lastnine poslovnih 
prostorov, ki so jih uporabljala specializirana sodišča pred 
sprejetjem Zakona o sodiščih, ima za posledico tudi odsotnost 
sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih 
prostorov, ki dajejo videz zanemarjenosti in dotrajanosti. Zato 
smo planirali sredstva za beljenje prostorov in oken po lokacijah 
ter zamenjavo talnih oblog. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 8 na skupaj 79, 
kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3604 Manjše investicije 2.040.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

5015 DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU 

Materialni in drugi stroški 

4143 Materialni stroški 36.570.000 SIT 

Finančni načrt vključuje tudi potrebe za dva zunanja oddelka v 
Slovenj Gradcu in na Ptuju. Na novo smo planirali materialne 
stroške za zagotovitev varnosti tako sodnikov kot drugih sodnih 
oseb, strank in udeležencev v postopkih. 

Materialni stroški 539.592.000 SIT 

V proračunu za leto 1998 se bodo prvič pojavili posamezni sodniki 
za prekrške kot samostojni proračunski uporabniki s svojo 
proračunsko postavko za materialne stroške. 
Na določitev višine finančnega načrta posameznega sodnika za 
prekrške vplivajo poleg običajnih stroškov poslovanja še stroški 
vezani na priprad zadev - poštni stroški in pisarniški stroški se 
zato najbolj povečujejo. Veliko sodnikov za prekrške se je selilo v 
nove prostore, tako da so se stroške vezani na nov najem tudi 
planirali v povečanem obsegu. Za leto 1997 so predvideli tudi nov 
strošek "fizično in tehnično varovanje", ki je v današnjem času 
postal nujen. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za 53 na skupaj 
448, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov tudi zaradi 
povečanega strokovnega dela. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3606 Manjše investicije 11.640 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 

5211 UPRAVNE ENOTE 

Materialni in drugi stroški 

Materialni stroški UE 1.730.153.000 SIT 

Predlog finančnega načrta materialnih stroškov za leto 1998 je 
pripravljen za vsako upravno enoto posebej, saj je dodeljena 
vsaki upravni enoti svoja proračunska postavka za materialne 
stroške. Pri planiranju so upoštevali povečan obseg dela zaradi 
novih zakonov, ki prinašajo upravnim enotam nove naloge, kar je 
neposredno povezano tudi z večjo porabo sredstev za poštnino 
ter sredstev za nabavo pisarniškega materiala. Kljub temu se 
bodo med letom pojavile potrebe po dodatnih sredstvih, ker 
omenjene nove naloge povzročajo dodatne stroške, ki vnaprej 
niso predvidljivi. 
Letos upravne enote ne planirajo v okviru svojih MS sredstva za 
zaračunljive tiskovine in tablice; za tovrstne izdatke bo v proračunu 
za leto 1998 odprta samostojna postavka. 
Število zaposlenih se bo v letu 1998 povečalo za na približno 
3.200 skupaj, kar bo povzročilo povečanje materialnih stroškov 
tudi zaradi povečanega strokovnega dela. 
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8724 Materialni stroški - izvajanje upravnih postopkov 
(tiskovine in koleki) 

947.287.000 SIT 

Na podlagi realizacije po posameznih upravnih enotah v letu 
1997 je napravljena ocena za nabave zaračunljivih tiskovin, potnih 
listov, registrskih tablic itd. Nepredvidljiva pa je višina potrebnih 
sredstev za nove osebne izkaznice. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

3607 Manjše investicije 93.600.000 SIT 

Obseg sredstev za manjše investicije obsega sredstva v skladu 
z navodilom Ministrstva za finance, ki določa 30.000 tolarjev na 
zaposlenega za tekoče leto. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:  

| Naslov: _____  

i Telefon: Poštna številka:    

Podjetje:    

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:  

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

. Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX:061/12-58-173 

I^Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



. 

' 

' 

, 


	ZAČETNE STRANI
	OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
	Obrazložitve proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih in postavkah - EPA 346 - II - (nadaljevanje)


