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B. OBRAZLOŽITEV

- realna rast bruto domačega proizvoda za okoli 4,0%, ki se je po
predhodni oceni realizirala realno v višini 3,8%;
- ohranitev skupnega števila delovno aktivnega prebivalstva na
približno enaki ravni kot v letu 1996, kar je bilo po ocenah tudi
realizirano;

I. GLOBALNA REALIZACIJA
DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA
LETO 1997

- rast produktivnosti dela za 4,0%, realizirana je bila v višini 3,8%;
- predvidene stopnje brezposelnosti na ravni 14,1%, realizirana
pa je bila v višini 14,4%;
- rasti izvoza blaga in storitev za 4,2%, realizirana rast pa je bila
v višini 9,9%, uvoz blaga in storitev pa naj bi porastel za 4,0%,
realizirana rast pa je znašala 9,6%;

1. UVOD
Leto 1997 je bilo z vidika izvrševanja državnega proračuna
izjemno. Proračun Republike Slovenije za leto 1997 je bil sprejet
šele v začetku decembra 1997, zato je financiranje odhodkov iz
državnega proračuna potekalo v razmerah začasnega
finaciranja, ki so jih določali zakoni na področju financiranja javne
Porabe in uredbe za začasno financiranje.

- predvidene rasti bruto plače na zaposlenega za okoli 3,0%, ki
se je realizirala na ravni 2,4%;
- kot podlaga za nominalne projekcije v bilancah javnega
financiranja za leto 1997 je bila upoštevana 9% letna rast cen v
primerjavi s povprečjem leta 1996, realizirana pa je bila v višini
9,1%;

V teku leta 1997 so bile sprejete tri uredbe za začasno financiranje,
ki so bile podlaga za financiranje odhodkov proračuna za obdobje
januar - junij 1997, januar - september 1997 in januar - december
1997.

V politiki javnega financiranja naj bi po predvidevanjih
proračunskega memoranduma v letu 1997 celotni javnofinančni
prihodki znižali udeležbo v bruto domačem proizvodu za okoli 0,5
odstotne točke, celotni obseg javnofinančnih odhodkov pa naj bi
se oblikoval na ravni, ki bi zagotovila, da javnofinančni primanjkljaj
v letu 1997 ne bi presegel 1% bruto domačega proizvoda.

Zaradi zakonskih določil o začasnem financiranju na podlagi
proračuna za preteklo leto, je bil obseg sredstev za obdobje
začasnega financiranja januar - junij 1997 določen le za tiste
naloge, ki so bile vključene v proračun leta 1996 in tiste nove
naloge, ki so imele osnovo v novo sprejetih zakonih.Tako določen
obseg sredstev začasnega financiranja ni omogočil financiranja
nekaterih odhodkov iz naslova zakonsko in pogodbeno že
prevzetih in zapadlih obveznosti v obdobju začasnega financiranja.

Dosežena realizacija v letu 1997 kaže, da se je celotni obseg
javnofinančnih prihodkov nominalno povečal za 12,3%, realno pa
je porastel za 2,9%, njihov delež v bruto domačem proizvodu pa
se je znižal od 45,2% v letu 1996 na 44,6% v letu 1997, kar
pomeni znižanje udeležbe v bruto domačem prizvodu za 0,6%.

Glede na to, da je priprava proračuna kasnila in glede na oceno,
da proračun ne bo sprejet pred koncem tretjega tromesečja 1997,
|e bil v mesecu maju sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za
potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v
letu 1997, ki je omogočal financiranje novih oziroma povečanih
odhodkov, predvsem iz naslova pokrivanja obveznosti države
do ZPIZ, sredstev za izgradnjo avtocest, povečanega obsega
sredstev za socialne transfere zaradi povečanja števila
upravičencev, povečanih sredstev za plače zaradi sprememb
kolektivnih pogodb ter za financiranje prevzetih obveznosti iz
naslova subvencij in investicij v teku.

Globalni obseg realiziranih celotnih javnofinančnih odhodkov pa
je bil v preteklem letu nominalno za 15,8% večji kot v letu 1996,
realno pa se je povečal za 6,1%. Udeležba javnofinančnih
odhodkov v BDP pa je lani dosegla 45,7%, oziroma je bila v
primerjavi z letom 1996 za 0,8 odstotne točke večja.
Celotni javnofinančni primanjkljaj je lani dosegel 1,1% BDP, kar
pomeni, da je bil realiziran v okviru, predvidenim s proračunskim
memorandumom.

Na podlagi določb Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997
|er uredb o začasnem financiranju za obdobje januar - september
m januar - december 1997 se je financiranje nalog državnega
proračuna do sprejetja proračuna v začetku meseca decembra
izvrševalo v zelo zaostrenih finančnih razmerah.

3. PREDVIDENI GLOBALNI OBSEG PRIHODKOV IN
ODHODKOV TER RAČUNA FINANCIRANJA
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN NJEGOVA
REALIZACIJA
Skladno z izhodišči makroekonomske politike je sprejeti proračun
Republike Slovenije za leto 1997 predvideval skupne izvirne
prihodke v višini 710,0 mlrd SIT, kar je predstavljalo 24,9%
predvidenega BDP za leto 1997. Celotni proračunski odhodki pa
so bili v sprejetem državnem proračunu predvideni v višini 743,6
mlrd SIT, oziroma 26,1% predvidenega BDP. Državni proračun je
za leto 1997 predvidel proračunski primanjkljaj v višini 33,6 mlrd
SIT ali 1,2% ocenjenega BDP. V sprejetem proračunu, skladno z
zakonom o izvrševanju proračuna, niso bila vključena sredstva
kupnin iz naslova privatizacije podjetij in sredstva donacij.

2. MAKROEKONOMSKA izhodišča ob pripravi
1997

ACUNA IN REAL,ZACIJA

IZHODIŠČ V LETU

in
iqq7Vnso' proraćun
bilance
javnega financiranja
za leto
bile izdelaneglobalne
na osnovnih
izhodiščih,
ciljih in usmeritvah
roračunskega memoranduma 1997.

V sprejetem proračunu je bilo predvideno, da bo za odplačila
glavnice zapadlega dolga države, izkazanih v računu financiranja,
v letu 1997 potrebno nameniti 33,5 mlrd SIT ali 1,2% BDP. Za
pokritje proračunskega primanjkljaja in za odplačila glavnice
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zapadlega dolga, upoštevaje predvideno koriščenje razpoložljivih
sredstev na računih proračuna iz preteklega leta v višini 12,2
mlrd SIT, je bilo v sprejetem proračunu predvideno zadolževanje
države do višine 54,9 mlrd SIT ali 1,9% predvidenega BDP.

in ekološkega sklada. Odhodki iz naslova porabe sredstev tujih
donacij, ki v sprejetem proračunu tudi niso bili vključeni med
predvidene odhodke proračuna, pa so bili v preteklem letu realizirani
v skupni višini 1,2 mlrd SIT.

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
državnega proračuna, kot jo izkazuje zaključni račun proračuna
za leto 1997 kaže, da so bili skupni izvirni prihodki državnega
proračuna v letu 1997 realizirani v višini 704,3 mlrd SIT, kar je za
5,7 mlrd SIT manj od skupnega predvidenega obsega prihodkov
v sprejetem proračunu. Skladno s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami zakona o izvrševanju proračuna so bili med prihodke
leta 1997 vključeni tudi prihodki iz naslova davka na promet
proizvodov in storitev, ki so bili vplačani v proračun do 15. januarja
1998 in so se nanašali na realizacijo prometa v letu 1997 (v višini
17,2 mlrd SIT). V primerjavi z realiziranimi prihodki proračuna v
letu 1996 so celotni prihodki v letu 1997 nominalno porasli za
14,9% oziroma realno za 5,3%.

Celotni odhodki državnega proračuna, skupaj s porabo sredstev
kupnin in porabo sredstev iz naslova tujih donacij, so bili po
zaključnem računu za leto 1997 izkazani v skupni višini 754,0
mlrd SIT, kar je nominalno za 23,9% več, kot so znašali skupni
odhodki proračuna po zaključnem računu za leto 1996, realno pa
so bili za 13,6% večji kot v letu 1996.
Globalna bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1997 kaže, da je
državni proračun leto 1997 zaključil s proračunskim primanjkljajem
v skupni višini 32,1 mlrd SIT. Realizirani primanjkljaj v letu 1997 je
bil za 1,5 mlrd SIT manjši od predvidenega v sprejetem proračunu
za leto 1997. V primerjavi z realiziranim bruto domačim proizvodom
za leto 1997 je proračunski primanjkljaj v preteklem letu dosegel
1,1%, kar je za 0,1 odstotne točke manj od predvidenega v
sprejetem proračunu.

V letu 1997 se je v proračun nateklo za 1,8 mlrd SIT sredstev iz
naslova tujih donacij, ki v sprejetem proračunu - skladno z
zakonom o izvrševanju proračuna - niso bile zajete oziroma
izkazane. Poleg tega je bilo tudi v letu 1997 na posebni račun
proračuna vplačanih 15,7 mlrd SIT prihodkov od kupnin iz naslova
privatizacije podjetij na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Tudi ta sredstva v sprejetem proračunu
niso bila vključena v bilanco prihodkov in odhodkov, pač pa
izkazana posebej, poraba teh sredstev pa je določena s posebnim
zakonom o uporabi sredstev kupnin.

Celotna odplačila glavnic dolga države, izkazana v računu
financiranja državnega proračuna, so po zaključnem računu za
leto 1997 znašala 31,5 mlrd SIT oziroma so bila za 2,0 mlrd SIT
nižja od predvidenih odplačil v sprejetem proračunu za preteklo
leto. Od skupnih odplačil dolga je odpadlo na odplačila domačega
dolga 12,4 mlrd SIT in na odplačila dolga v tujino 19,1 mlrd SIT.
Skupna odplačila glavnic dolga države so lani predstavljala 1,1%
BDP (v letu 1996 1,9% BDP).

Skupaj s sredstvi donacij in kupnin so celotni prihodki državnega
proračuna, izkazani v zaključnem računu za leto 1997, znašali
721,9 mlrd SIT oziroma so bili nominalno za 15,7% in realno za
6,0% večji, kot so znašali celotni prihodki proračuna po zaključnem
računu za leto 1996. Delež celotnih prihodkov državnega
proračuna v bruto domačem proizvodu za leto 1997 pa je znašal
24,8% (v letu 1996 24,5%).

Za delno pokritje proračunskega primanjkljaja in za odplačila
zapadlega dolga so bila delno koriščena razpoložljiva sredstva
na računih proračuna iz preteklega leta v skupni višini 8,4 mlrd
SIT. Pretežni del primanjkljaja in potrebnih sredstev za odplačila
dolga pa je bil pokrit z zadolževanjem države. Državni proračun
se je v letu 1997 zadolžil v skupni višini 55,3 mlrd SIT, od tega je
znašalo domače zadolževanje 16,1 mlrd SIT in zadolževanje v
tujini 39,2 mlrd SIT. Skupni obseg zadolževanja državnega
proračuna je lani v primerjavi z BDP predstavljal 1,9% (v letu
1996 je znašal 1,7% BDP).

Odhodki državnega proračuna (brez porabe sredstev kupnin in
donacij) so bili v letu 1997 realizirani v skupni višini 739,6 mlrd
SIT, kar je za 4,0 mlrd SIT manj v primerjavi s predvidenim skupnim
obsegom proračunskih odhodkov v sprejetem proračunu za leto
1997. Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij, ki v
sprejetem proračunu ni bila vključena med odhodke proračuna,
je bila v letu 1997 realizirana v skupni višini 13,2 mlrd SIT. Sredstva
iz tega naslova so bila skladno z zakonom o porabi sredstev
kupnin usmerjena v sanacijo podjetij, spodbujanje in kreditiranje
izvoza, razvoj malega gospodarstva, skladnejši regionalni razvoj,
v slovenski odškodninski sklad ter za dokapitalizacijo tehnološkega

Pregled realizacije bilance prihodkov in odhodkov ter računa
financiranja državnega proračuna za leto 1997 je prikazan v
priloženih tabelah.
V nadaljevanju podajamo podrobnejšo informacijo o realizaciji
proračuna po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov in
odhodkov v letu 1997.
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predstavljalo 4,7% celotnih prihodkov proračuna v letu 1997.
Realizirana sredstva iz naslova davka na izplačane plače so v
primerjavi z realizacijo transferov sredstev v Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje znašala 30,4%. Realiziran priliv je bil za
150,0 mio SIT višji od predvidenega v sprejetem proračunu za
leto 1997.

II. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV TER RAČUN
FINANCIRANJA PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO
1997

3. PRIHODKI IZ NASLOVA DOHODNINE
Skupni prilivi sredstev iz naslova dohodnine so bili v sprejetem
proračunu za leto 1997 predvideni v višini 134,3 mlrd SIT,
realizirani pa so bili v višini 135,8 mlrd SIT, kar je nominalno za
13,9% več oziroma realno za 4,4% več kot v letu 1996. Večji priliv
sredstev je bil odraz doseženih gibanj na področju plač in drugih
prejemkov prebivalstva, od katerih se plačuje dohodnina, ki so
se v preteklem letu nominalno in realno povečali bolj, kot je bilo
predvideno v proračunu za leto 1997. Prihodki iz naslova
dohodnine so se v letu 1997 povečali bolj, kot so v tem obdobju
porasle plače. Ker se v letu 1997 stopnje dohodnine v primerjavi
z letom 1996 niso spremenile, je hitrejšo rast dohodnine pripisati
hitrejši rasti plač in drugih prejemkov pri davčnih zavezancih, ki
prejemajo nadpovprečno visoke prihodke, za katere se
dohodnina obračunava po progresivno višjih stopnjah. Celotni
prihodki iz naslova dohodnine so v letu 1997 predstavljali 18,8%
vseh proračunskih prihodkov (delež v letu 1996 je znašal 19,1%).

A. PRIHODKI PRORAČUNA

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
Davek od dobička pravnih oseb je bil v sprejetem proračunu za
leto 1997 planiran v skupni višini 33,3 mlrd SIT, realiziran pa je bil
v višini 33,6 mlrd SIT, kar je le za slab odstotek več, kot je bilo
predvideno v sprejetem proračunu. V mesecu aprilu in maju lani je
prišlo do nekoliko večjega priliva iz naslova poračuna davka po
zaključnem računu pravnih oseb za leto 1996, kot je bilo
pričakovano ob pripravi proračuna (med letom pravne osebe
plačujejo akontacijo davka na podlagi realizirane davčne osnove
po zaključnem računu za preteklo leto, ob zaključnem računu pa
izvršijo poračun na osnovi dejansko dosežene davčne osnove
po zaključnem računu). Udeležba davka od dobička pravnih oseb
v strukturi celotnih prihodkov proračuna se je povečala od 3,6%
v letu 1996 na 4,6% v letu 1997. Kljub temu pa ta davčni vir v
sedanjih ekonomskih razmerah - ob davčni stopnji, ki je ena
najnižjih v Evropi - predstavlja relativno skromen del prihodkov.

Mesečna dinamika prilivov sredstev iz naslova dohodnine v teku
leta je bila odraz gibanja plač in drugih prejemkov, od katerih se
obračunava in plačuje dohodnina. Med posameznimi vrstami
dohodnine predstavljajo največji delež davki od osebnih
prejemkov zaposlenih, ki so bili lani realizirani v skupni višini
125,4 mlrd SIT (in predstavljajo kar 92,3% vseh prihodkov od
dohodnine). Davki od osebnih prejemkov, doseženi s priložnostnim
opravljanjem storitev (pogodbeno delo), so bili realizirani v skupni
višini 3,4 mlrd SIT in so ohranili 2,5% delež vseh prihodkov od
dohodnine predhodnega leta. Davki od dohodkov iz dejavnosti
(dobička) zasebnikov so bili realizirani v višini 5,3 mlrd SIT (ali
3,8% vseh prihodkov od dohodnine), davki od dohodkov od
premoženjskih pravic (avtorskih honorarjev) so bili realizirani v
višini 3,2 mlrd SIT. Ostale vrste davkov, ki so vključeni v dohodnino
(davek od dohodkov iz kmetijstva, davek od dobička iz kapitala
in davek od dohodkov iz premoženja) so bile skupaj realizirane v
višini 3,8 mlrd SIT (2,8% celotne dohodnine).

2.1. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE
Pri davku na določene prejemke (davek na pogodbeno delo), s
katerim naj bi destimulirali delo po pogodbah in pospeševali redno
zaposlovanje, je v letu 1997 veljala enaka stopnja in enake
oprostitve, kot so veljale v letu 1996. Skupno se je v državni
proračun iz tega vira lani nateklo 3,5 mlrd SIT ali 0,5% vseh
proračunskih prihodkov. V primerjavi z letom 1996 je bil lani priliv
lega davka nominalno le za 5,5% večji.

Končno naj omenimo še letni poračun dohodnine za leto 1996,
kjer je tudi v preteklem letu skupni znesek refundacij (to je vračil
davka zavezancem, ki so v teku leta 1997 vplačali previsoke
akontacije dohodnine), presegel skupni znesek doplačil s strani
zavezancev, ki so v teku leta 1997 plačevali nižje akontacije
dohodnine od končnega letnega obračuna.
Tako so v letu 1997 vračila sredstev iz naslova preveč vplačane
dohodnine za 8,2 mlrd SIT presegla doplačila sredstev iz tega
naslova.

2.2. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE
Davek na izplačane plače, je bil uveden s 1. julijem leta 1996 ob
dodatnem znižanju prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Z uvedbo tega novega davčnega vira je bil v
državnem proračunu zagotovljen del dodatnih virov sredstev za
pokrivanje povečanih transferov sredstev v pokojninsko blagajno
zaradi znižanih izvirnih prihodkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.

4. PRIHODKI OD PROMETA PROIZVODOV IN
STORITEV

Iz istega razloga se je ta vir prihodkov ohranil tudi še v letu 1997,
vendar ob nespremenjeni višini stopenj le do prvega polletja 1997.
V drugi polovici leta je bila sprejeta sprememba in dopolnitev
zakona o davku na izplačane plače, ki je povzročila spremembo
stopenj davka - ukinitev obdavčitve najnižjih bruto plač na
zaposlenega, najvišjim kategorijam plač pa se je davek povišal
od 10% na 15%.

Značilnost leta 1997 je bilo skoraj celoletno začasno financiranje
ter podaljšano proračunsko leto.V obdobju začasnega financiranja
potreb iz proračuna RS od januarja do septembra leta 1997, je
znašala ocena prihodkov iz naslova davkov na promet proizvodov
in storitev 376,3 mlrd SIT. Predvideni prihodki iz naslova davkov
od prometa proizvodov in storitev v sprejetem proračunu za leto
1997, ki so vključevali tudi predvidene prihodke od davka na
promet proizvodov in storitev do 15. januarja 1998 za leto 1997

Do konca leta 1997 se je iz naslova davka na izplačane plače v
državni proračun nateklo 34,0 mlrd SIT sredstev, kar je
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pa v višini 389,0 mlrd SIT.
Dejanska realizacija celotnih prihodkov iz naslova davkov na
promet proizvodov in storitev v letu 1997 (vključno z 17,2 mlrd
SIT prometnih davkov iz podaljšanega leta) pa je znašala 385,9
mlrd SIT, kar je nominalno za 15,7% več kot v letu 1996, realno
pa je bil njihov priliv za 6,0% večji kot v letu 1996.
Na realno povečanje prilivov iz naslova prometnih davkov je
vplivalo povečano realno trošenje prebivalstva in s tem povečan
obseg prometa v letu 1997 v primerjavi z letom 1996. Prav tako je
k zvišanju prihodkov iz naslova prometnih davkov v veliki meri
pripomoglo povečanje stopenj prometnih davkov od naftnih
derivatov.
Skupni realizirani prihodki od davkov na promet proizvodov in
storitev so tako v letu 1997 predstavljali 53,5% vseh prihodkov
državnega proračuna (kar predstavlja enak delež kot v letu 1996).
Največji delež predstavljajo davki iz dveh tarifnih razredov: davki
od prometa proizvodov po splošni stopnji 20%, ki so bili realizirani
v skupni višini 91,1 mlrd SIT (23,6% vseh prihodkov od prometnih
davkov) in davki od prometa naftnih derivatov, ki so v letu 1997
znašali 93,5 mlrd SIT, kar je 24,2% vseh prihodkov od prometnih
davkov oziroma 12,9% vseh prihodkov državnega proračuna).
Davki od prometa tobačnih izdelkov so lani znašali 27,8 mlrd SIT
(7,2% vseh prihodkov od prometnih davkov), davki na promet
alkoholnih pijač pa 8,1 mlrd SIT (2,1% vseh prometnih davkov).
Davki od prometa storitev so bili realizirani v skupni višini 91,5
mlrd SIT in so nominalno porastli za 21,2% oziroma realno za
11,1%. Njihov delež v celotnih realiziranih prometnih davkih je
znašal 23,7%. Prihodki iz naslova posebnega prometnega davka
od iger na srečo so se lani realno povečali kar za dobro tretino in
so znašali 7,0 mlrd SIT (v letu 1996 4,8 mlrd SIT) in s tem
predstavljajo 1,8% vseh prometnih davkov, vplačanih v proračun
v letu 1997.

Bolgarijo in državami Evropske unije na znižanje prihodkov carin
in carinskih davščin.
V sprejetem proračunu je bil za leto 1997 predviden skupni obseg
prihodkov iz naslova carin in drugih uvoznih dajatev v višini 59,3
mlrd SIT. Zaradi že omenjenih prostotrgovinskih sporazumov je
bila realizacija za dobrih 800,0 mio SIT nižja kot je bilo predvideno
v sprejetem proračunu za leto 1997. Dosežena realizacija je
znašala 58,5 mlrd SIT, kar je nominalno za 23,7% manj kot v letu
1996, realno pa za 30,0% manj. Delež prihodkov iz naslova carin
in drugih uvoznih dajatev v celotnih prihodkih proračuna se je
tako znižal iz 12,3% v letu 1996 na 8,1% v letu 1997.
V skupnem prilivu sredstev iz naslova carin in uvoznih davščin
so prihodki od carin lani znašali 56,5 mlrd SIT. Posebne davščine
pri uvozu kmetijskih proizvodov (prelevmani) so bile realizirane v
skupni višini 1,6 mlrd SIT. Prihodki od uvoznih davščin, ki so bile
sicer z novo carinsko zakonodajo ukinjene že v letu 1996, so bili
v letu 1997 realizirani v višini 64,3 milijonov SIT.

7. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Ob sprejetju proračuna za leto 1997 je bilo predvideno, da bodo
prihodki iz naslova prispevkov za socialno varnost, to je prispevka
za zaposlovanje in prispevka za porodniški dopust, prispevali v
državno blagajno 4,8 mlrd SIT.
Pri obeh prispevkih za socialno varnost so stopnje prispevkov v
letu 1997 ostale enake, kot so veljale v letu 1996. Mesečni prilivi
sredstev iz naslova obeh prispevkov so v teku leta sledili gibanju
plač.
Skupni prilivi sredstev iz naslova prispevka za zaposlovanje je v
letu 1997 so znašali 2,4 mlrd SIT ( ali 0,3% vseh prihodkov
proračuna) in so bili v primerjavi z letom 1996 nominalno za 13,4%
in realno za 20,6% nižji (v letu 1996 je njihov delež v skupnih
prihodkih proračuna znašal 0,4%).

5. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA
Sredi decembra 1996 je bila uvedena taksa za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Plačevanje te takse od
uporabe tekočih, plinastih in trdih goriv, razen premoga, ki se
uporablja za proizvodnjo električne energije, se je začelo s 1.
januarjem 1997.
Realizacija prihodkov iz naslova takse za obremenjevanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida v višini 8,1 mlrd SIT se je približala
v sprejetem proračunu predvidenemu znesku prihodkov iz tega
naslova. Delež tovrstnih prihodkov predstavlja 1,1% realiziranih
celotnih prihodkov proračuna.

6. PRIHODKI OD CARIN IN DRUGIH UVOZNIH
DAJATEV
V začetku leta 1996 je bil uveljavljen novi carinski zakon in novi
zakon o carinski tarifi, s katerim so bile uvedene carinske tarife,
ki temeljijo na evropski kombinirani nomenklaturi. Hkrati so bile
ukinjene druge uvozne dajatve, to je posebna taksa za uvoženo
blago, posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve in
posebna davščina za carinsko evidentiranje. Le-te se po novem
ne zaračunavajo več posebej, pač pa so zajete v novih carinskih
stopnjah.
V letu 1997 je bil že dokaj viden vpliv izvajanja prostotrgovinskih
sporazumov z državami EFTA, CEFTA, baltskimi državami,
poročevalec, št. 49/1

Prilivi sredstev iz naslova prispevka za porodniški dopust so bili
v letu 1997 realizirani v višini 2,4 mlrd SIT oziroma so predstavljali
0,3% proračunskih prihodkov (kar je enak delež v celotnih
prihodkih proračuna od leta 1994 dalje).

B. NEDAVČNI PRIHODKI
Nedavčni prihodki državnega proračuna zajemajo različne vrste
taks, pristojbin, povračil in nadomestil ter denarnih kazni, lastne
prihodke upravnih organov, prihodke od obresti ter nekatere
kapitalske prihodke, ki so vir prihodkov državnega proračuna.
V sprejetem proračunu za leto 1997 je bilo predvidenih 43,6 mlrd
SIT nedavčnih prihodkov. Skupni obseg realiziranih vseh
nedavčnih prihodkov, ki so v globalu predstavljali 5,8% vseh
proračunskih prihodkov, je v letu 1997 znašal 40,2 mlrd SIT. To je
nominalno za 6,1% več, kot so znašali realizirani nedavčni prihodki
za leto 1996.
Posamezne vrste nedavčnih prihodkov so bile realizirane v
odvisnosti od doseženega gibanja osnov, od katerih so se
obračunavale. Med pomembnejšimi vrstami nedavčnih prihodkov
velja omeniti prihodke iz naslova registracijskih taks, ki so bili v
letu 1997 z 8,0 mlrd SIT (1,1% vseh proračunskih prihodkov, kar
je za desetinko manjši delež kot v letu 1996) realizirani v nižjem
obsegu (predvsem proti koncu leta 1997), kot so bili predvideni v
sprejetem proračunu. Osnovni razlog je bil predvsem v
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vključena v bilanco prihodkov in odhodkov državnega proračuna,
pač pa so izkazana posebej, poraba teh sredstev pa je določena
s posebnim zakonom o uporabi sredstev kupnin.
Največji delež realiziranih odhodkov je odpadel na ekonomski
namen kapitalskih naložb.

pričakovanem znižanju carinskih stopenj pri uvozu motornih vozil
v začetku leta 1998. Prihodki iz naslova sodnih taks so v državnem
proračunu znašali 5,2 mlrd SIT (delež prihodkov v proračunu je
0,7% in je enak kot v letu 1996) in so bili realizirani v nekoliko
nižjem znesku, kot so bili predvideni. Upravne takse so bile v
globalu realizirane v višini 3,9 mlrd SIT in so k skupnim prihodkom
proračuna prispevale 0,5% (enak delež kot v letu 1996). Pristojbine
so bile realizirane v višini 1,9 mlrd SIT(0,3% delež od vseh
prihodkov). Denarne kazni in povprečnine vplačane v državni
proračun v letu 1997 so znašale 3,7 mlrd SIT, kar je nekoliko
manj, kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu (njihov delež
v celotnih prihodkih proračuna je znašal 0,5%). Vodna povračila
so se realno povečala za 11,9% glede na realizacijo v letu 1996
in so znašala 1,4 mlrd SIT (0,2% prihodkov proračuna).
Odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišč so bile
realizirane v skupni višini 0,8 mlrd SIT, kar je tudi nekoliko manj,
kot je bilo predvideno ob sprejetju proračuna. Prihodki upravnih
organov so v letu 1997 skupaj znašali 4,7 mlrd SIT (0,7% celotnih
prihodkov proračuna). Prihodki od obresti na tolarske in devizne
depozite sredstev državnega proračuna pa so v letu 1997 v
državnem proračunu znašali 1,4 mlrd SIT (0,2 proračunskih
prihodkov).

B. ODHODKI PRORAČUNA PO
EKONOMSKIH NAMENIH
1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI
DRŽAVNIH ORGANOV IN IZVAJALSKIH
ORGANIZACIJ
V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za plače, prispevke in
druge osebne prejemke zaposlenih v državnih organih in
izvajalskih organizacijah predvidena sredstva v višini 206,0 mlrd
SIT. Od tega so bila za državne organe predvidena sredstva v
višini 100,9 mlrd SIT, za izvajalske organizacije pa sredstva v
višini 105,1 mlrd SIT. Izplačila tovrstnih sredstev so znašala 205,7
mlrd SIT in so bila nominalno za 19,9%, realno pa za 9,9% višja
kot v letu 1996. Od celotnih sredstev za plače so bila državnim
organom izplačana sredstva v višini 100,6 mlrd SIT, izvajalskim
organizacijam pa sredstva v višini 105,1 mlrd SIT. Na višjo
realizacijo odhodkov za plače državnih organov so m ?d drugim
vplivali učinki sprejetih zakonov v letu 1996, s področja davčne
službe in reorganizacije plačilnega prometa, po katerih so bili s
1.6.1996 v Davčno upravo Republike Slovenije prevzeti delavci,
ki so v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet opravljali
naloge davčnega nadzora. V letu 1997 so stroški dela teh delavcev
v celoti bremenili državni proračun, medtem ko so v letu 1996 do
1.6.1996 še prejemali plače iz drugih javno finančnih virov.
V okviru planiranih sredstev za plače, prispevke delodajalca in
druge osebne prejemke zaposlenih v državnih organih in
izvajalskih organizacijah so bila v proračunu za leto 1997
predvidena sredstva za usklajevanje izhodiščne plače v
negospodarstvu z eskalacijsko lestvico iz kolektivne pogodbe
za negospodarstvo.

Med drugimi nedavčnimi prihodki proračuna je potrebno izpostaviti
še naslednje vrste finančnih prihodkov: prihodke iz naslova
realiziranih tečajnih razlik v višini 1,8 mlrd SIT in prihodke iz naslova
vplačil v sklad za odplačila sanacijskih obveznic, ki so bila lani
realizirana v višini 2,9mlrd SIT. Republika Slovenija je namreč v
letu 1995 zakonsko regulirala oblikovanje odplačilnega sklada za
obveznice RS. Na posebnem računu zbira denarna sredstva,
namenjena izključno za odplačilo in odkup obveznic RS. V
odplačilni sklad se nakazujejo sredstva (način nakazovanja teh
sredstev je določen s pogodbo med Agencijo za sanacijo bank in
hranilnic in Republiko Slovenijo), ki jih Agencija za sanacijo bank
in hranilnic pridobi na podlagi vnovčitve terjatev, ki jih je pridobila
z izdajo sanacijskih obveznic oziroma rezerviranih obveznic RS,
na podlagi vsakoletnih sredstev iz državnega proračuna ter
sredstev iz naslova prodaje državnega premoženja.

C. SREDSTVA TUJIH DONACIJ

V skladu z določili 27. in 28. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije so se tudi v proračunu za leto 1997 zaradi
začasnega financiranja sredstva za vrednotenje delovne
uspešnosti v upravnih organih in sredstva za delo preko polnega
delovnega časa planirala v okviru posebnih postavk pri Kadrovski
službi Vlade Republike Slovenije. Sredstva so se nakazovala
direktno proračunskim uporabnikom in sicer na podlagi dejanskih
obračunov, ki so jih predložile finančno računovodske službe
uporabnikov. To je zahtevalo mesečno prenašanje planiranih
sredstev za delovno uspešnost in nadurno delo s postavk
Kadrovske službe Vlade RS na postavke proračunskih
uporabnikov v višini odobrenih in izplačanih sredstev za te
namene.

Sredstva iz naslova donacij in pomoči v sprejetem proračunu za
leto 1997 med prihodki državnega proračuna niso bila predvidena
in zajeta v bilanco prihodkov. Skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna pa so bila vsa na račune proračuna vplačana,
namenska, nepovratna, tuja denarna sredstva iz naslova donacij
v letu 1997 sestavni del proračuna za tekoče leto. Dejanska
realizacija prilivov sredstev donacij je skupaj znašala 1,7 mlrd
SIT, pri čemer je največji delež realiziranih odhodkov odpadel na
ekonomske namene drugih odhodkov, plačil storitev javnim
zavodom in ustanovam ter investicij. V tem okviru so bila sredstva
iz naslova PHARE programa realizirana v višini 843,1 mio SIT,
poleg tega je v bilo v državni proračun nakazanih še za 916,6 mio
SIT različnih drugih donacij kot finančne pomoči za izvedbo
različnih nalog.

V obdobjih začasnega financiranja je Vlada Republike Slovenije v
skladu z veljavnimi uredbami o začasnem financiranju
proračunskih potreb in v skladu z določili 19.člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije v letu 1997 sprejela
tudi več sklepov o začasni prerazporeditvi sredstev med
proračunskimi postavkami, s katerimi so bila proračunskim
uporabnikom zagotovljena manjkajoča sredstva za izplačilo plač,
prispevkov delodajalca in drugih osebnih prejemkov zaradi novih
zaposlitev, prerazporeditev, napredovanj, uveljavitve novih
pravilnikov o sistemizaciji, višjih dodatkov po uredbi o količnikih
za določitev osnovne plače in višjih dodatkov za posebne pogoje
dela. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo

D. PRIHODKI OD KUPNIN
Na podlagi zakona o privatizaciji podjetij so se tudi v letu 1997 na
račun državnega proračuna vplačevala sredstva, ki jih je pridobil
Sklad Republike Slovenije za razvoj v postopkih lastninskega
Preoblikovanja podjetij in ki je z njimi upravljal kot komisionar za
Republiko Slovenijo. V letu 1997 se je iz tega naslova nateklo 15,8
mlrd SIT sredstev.
Ta sredstva v sprejetem proračunu niso bila predvidena oziroma
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s proračunskih postavk za plače pri tistih uporabnikih, ki so
izkazovali presežek zagotovljenih sredstev ter z zagotavljanjem
sredstev v okviru posameznega uporabnika, skladno z določili
17. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke
izvajalskih organizacij pri Ministrstvu za šolstvo in šport so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 98,6 mlrd SIT. Dejansko
izplačana sredstva so bila na nivoju predvidenih. Ker so bila
sredstva za te namene dejansko izplačana pred sprejetjem
proračuna, realizacija ne odstopa od sprejetega proračuna. V letu
1997 je bila realizacija na tem področju nominalno za 22,4% višja
kot leto poprej. Na tem področju je bil v letu 1997 uresničen eden
od najbolj zahtevnih ciljev in sicer zagotovitev sredstev za
realizacijo sprejetih obveznosti v letu 1996 spremenjene kolektivne
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter za uresničitev
sprememb zakona o razmerjih plač delavcev v javnih zavodih,
državni upravi in v organih lokalnih skupnosti. S spremembo
omenjenega zakona so z mesecem marcem tudi v predšolski
vzgoji, v osnovnih in srednjih šolah, v zavodih za usposabljanje in
v dijaških domovih lahko uveljavili napredovanje pedagoških in
drugih strokovnih delavcev v plačilne razrede. V letu 1997 je bila
realizacija na tem področju nominalno za 22,4% višja kot leto
poprej.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke pri
Ministrstvu za kulturo so bila v sprejetem proračunu predvidena
v višini 6,4 mlrd SIT. Realizirana sredstva so presegla predvidena
za 62,2 mio SIT. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prenosi
znotraj ministrstva za kulturo. V letu 1997 je bila na tem področju
realizacija nominalno za 14,9% višja kot v letu 1996.

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI DRŽAVNIH
ORGANOV IN IZVAJALSKIH
ORGANIZACIJ
V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za materialne in druge
stroške za delo državnih organov in izvajalskih organizacij
predvidena sredstva v višini 48,1 mlrd SIT, kar je 6,2% vseh s
sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Od tega
so bila za državne organe predvidena sredstva v višini 33,9 mlrd
SIT, za izvajalske organizacije pa sredstva v višini 14,2 mlrd SIT.
Izplačila iz proračuna v letu 1996 so potekala le do 31.12. 1997 in
so bili vsi računi, ki so prispeli po tem datumu, izplačani v januarju
1997, to je iz sredstev proračuna leta 1997. Izplačila iz proračuna
1997 pa so potekala tudi v januarju 1998, saj je bilo proračunsko
leto 1997 podaljšano do 30. januarja 1998. Le to se je poznalo pri
materialnih stroških tako, da je bilo potrebno zagotavljati dodatna
sredstva s prerazporeditvijo iz drugih namenov v okviru
posameznega proračunskega porabnika in med raznimi
proračunskimi uporabniki. Veljavni proračun za leto 1997 za
materialne in druge stroške državnih organov in izvajalskih
organizacij je bil glede na sprejeti proračun večji za 1,0 mlrd SIT
in je znašal 49,1 mlrd SIT.
Izplačana sredstva za materialne in druge stroške za delo
državnih organov in izvajalskih organizacij so znašala 48,8 mlrd
SIT, od tega za državne organe 34,5 mlrd SIT in za izvajalske
organizacije 14,3 mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju
je bila nominalno za 15,0% višja kot leta 1996, od tega pri državnih
organih za 11,4% višja ter pri izvajalskih organizacijah za 24,8%
višja kot leta 1996.
Izplačana sredstva za materialne in druge stroške za delo
državnih organov in izvajalskih organizacij so bila v letu 1997 v
globalu za 0,8 mlrd SIT višja, kot so bila predvidena v sprejetem
proračunu. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami sredstev v okviru posameznega uporabnika ali med
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uporabniki.
Največji delež sredstev za materialne in druge stroške državnim
organom je bil v sprejetem proračunu predviden pri Ministrstvu
za obrambo 8,9 mlrd SIT oziroma 26,4%, sledijo pa Ministrstvo
za notranje zadeve s 4,1 mlrd SIT oziroma 12,2%, Ministrstvo za
finance s 3,8 mlrd SIT oziroma 11,3%, Vladne službe s 3,8 mlrd
SIT oziroma 11,3%, Upravne enote s 2,6 mlrd SIT oziroma 7,6%,
Višja in okrožna sodišča s 2,1 mlrd SIT oziroma 6,1%, Ministrstvo
za okolje in prostor s 1,6 mlrd SIT oziroma 4,6%, Ministrstvo za
promet in zveze s 1,0 mlrd SIT oziroma 2,9%, Ministrstvo za
pravosodje s 1,0 mlrd SIT oziroma 2,8%, Državni zbor s 0,7 mlrd
SIT oziroma 2,1%, Sodniki za prekrške s 0,5 mlrd SIT oziroma
1,5%. Realizacija tovrstnih odhodkov je bila večja od predvidene
pri Vladnih službah, pri Ministrstvu za finance, pri Ministrstvu za
obrambo ter pri Ministrstvu za promet in zveze. Največji delež
sredstev za materialne in druge stroške izvajalskih organizacija
je bil v sprejetem proračunu predviden pri Ministrstvu za šolstvo
in šport 10,8 mlrd SIT oziroma 75,9%, sledita pa Ministrstvo za
kulturo 3,4 mlrd SIT oziroma 23,9% in Ministrstvo za okolje in
prostor 29,0 mio SIT oziroma 0,2%. Realizacija tovrstnih odhodkov
je bila večja od predvidene le pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Sredstva za materialne in druge stroške upravnih enot so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 2,6 mlrd SIT. Realizirana
sredstva so zaradi povečanega obsega dela v upravnih enotah v
letu 1997 - poraba obrazcev, tiskovin, registrskih tablic je
procentualno narasla za 15,5% v primerjavi z letom 1996 - presegla
sredstva predvidena v sprejetem proračunu za 10,5 mio SIT.
Sredstva za materialne in druge stroške pravosodnih organov
so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 2,9 mlrd SIT.
Realizirana sredstva niso presegla predvidenih. V letu 1997 je bila
realizacija nominalno za 21,2% višja kot v letu 1996.
Sredstva za materialne in druge stroške izvajalskih organizacij
pri Ministrstvu za šolstvo in šport so bila v sprejetem proračunu
predvidena v višini 10,8 mlrd SIT. Izplačana sredstva so znašala
10,9 mlrd SIT. Odstopanje beležimo pri srednjem šolstvu zaradi
povečanih obveznosti za plačilo opravljenih del izvajalcem opreme
ter pri zavodih za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, ker so bili dejanski stroški oskrbnin višji od
planiranih. Razlika med izplačanimi sredstvi v letu 1997 in
predvidenimi sredstvi s sprejetim proračunom za leto 1997 se je
zagotovila s prerazporeditvami sredstev v okviru ministrstva. V
primerjavi z letom 1996 so bili stroški na tem področju nominalno
višji za 30,6% oz. za 2,6 mlrd SIT, in sicer predvsem zaradi
dokončno izvedenega prenosa nalog in obveznosti financiranja
na področju osnovnega šolstva z občinske na državno raven.
Sredstva za materialne in druge stroške izvajalskih organizacij
pri Ministrstvu za kulturo so bila v sprejetem proračunu
predvidena v višini 3,4 mlrd SIT. Izplačana sredstva so bila na
nivoju predvidenih. V letu 1997 je bila realizacija nominalno za
9,0% višja v primerjavi z letom poprej.

4. SOCIALNI TRANSFERI
Sredstva na segmentu socialnih transferov - brez transferov iz
državnega proračuna Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje - so bila s sprejetim proračunom za leto 1997
predvidena v višini 115,9 mlrd SIT, kar je 14,9% vseh s sprejetim
proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Izplačana sredstva
so znašala 114,9 mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju
je bila nominalno za 29,9% višja oziroma realno za 19,1% višja
kot leta 1996.
Največji delež sredstev za socialne transfere je bil v sprejetem
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proračunu predviden pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve 111,1 mlrd SIT oziroma 95,6%, sledijo pa Ministrstvo za
šolstvo in šport s 3,3 mlrd SIT oziroma 2,8%, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti s 0,4 mlrd SIT oziroma 0,3%, Ministrstvo
za pravosodje s 0,4 mlrd SIT oziroma 0,3%, Ministrstvo za kulturo
s 0,4 mlrd SIT oziroma 0,3%. Realizacija tovrstnih odhodkov je
bila višja od predvidenih v sprejetem proračunu pri Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.
Obseg sredstev za posamezne socialne transfere je odvisen od
določil v področnih zakonih glede upravičencev, višine in
usklajevanj posameznega transfera ter realiziranega gibanja
predvsem zajamčene plače in povprečnih plač zaposlenih.
Izplačila socialnih transferov so potekala po relativno enakomerni
mesečni dinamiki skozi vse leto 1997. Največji delež v okviru
realiziranih socialnih transferov predstavljajo transferi na področju
družinskih prejemkov (41,6%), na področju zaposlovanja (22,9%)
ter štipendij (12,0%).
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve so bila v sprejetem proračunu predvidena v
višini 111,1 mlrd SIT. Izplačana sredstva so znašala 110,1 mlrd
SIT, kar je bila nominalno za 29,3% več kot leta 1996.
V sprejetem proračunu je bilo za denarna nadomestila in denarno
pomoč predvidenih 25,7 mlrd SIT sredstev, od tega 95,6% oz.
24,6 mlrd SIT za denarna nadomestila in 4,4% oz. 1,1 mlrd SIT za
denarne pomoči. Za denarna nadomestila je bilo med letom
zagotovljenih dodatno 601,6 mio SIT predvsem s prerazporeditvijo
iz drugih postavk v okviru socialnih transferov. Izplačana sredstva
leta 1997 so znašala 26,3 mlrd SIT, kar predstavlja nominalno za
43,1% več kot leta 1996.
V sprejetem proračunu za leto 1997 je bilo za otroško varstvo
predvidenih 48,1 mlrd SIT. Dodatek za nego otroka, starševski
dodatek in nadomestilo plače v času porodniškega dopusta so
se realizirali v nižjem obsegu, kot je bilo v proračunu sprejeto in
sicer skupaj za 309,2 mio SIT. Ta sredstva so bila med letorn
prerazporejena na druge postavke v okviru ministrstva, predvsem
na denarna nadomestila in ukrepe aktivne politike zaposlovanja vladni projekt. Dejanska izplačila transferov za otroško varstvo
so skupno znašala 47,8 mlrd SIT, kar predstavlja nominalno za
19,0% več kot v letu 1996.
Na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev
vojnega nasilja so bila s sprejetim proračunom za leto 1997
predvidena sredstva v višini 12,0 mlrd SIT, dejanska izplačila pa
so znašala 10,4 mlrd SIT oz. 87,2% razpoložljivih sredstev.
Sredstva za varstvo vojnih invalidov, vojnih veteranov in za druge
pravice v skupni višini 887,7 mio SIT so bila med letom
prerazporejena na druge postavke v okviru ministrstva, predvsem
na republiške štipendije 581,5 mio SIT, denarna nadomestila 161,9
mio SIT in priprava brezposelnih na zaposlitev 114,3 mio SIT.
Na področju socialnega varstva so bila s sprejetim proračunom
predvidena sredstva v višini 11,8 mlrd SIT, dejanska izplačila so
znašala 11,4 mlrd SIT ali 97,1% razpoložljivih sredstev. Sredstva
za denarni dodatek, predvidena za leto 1997, niso bila porabljena
v celoti in so bila v višini 328,0 mio SIT med letom prenešena na
ruge postavke v okviru ministrstva, predvsem na denarna
nadomestila 163,5 mio SIT in presežke v državnih podjetjih 62,3
mio SIT.
Za republiške štipendije so bila v sprejetem proračunu predvidena
sredstva v višini 12,4 mlrd SIT, dejansko izplačana sredstva so
bila za 4,7% višja in so znašala 13,0 mlrd SIT. Dodatna sredstva
v vi ini 581,6 mio SIT so se med letom prerazporedila iz postavk
varstva vojnih invalidov 410,5 mio SIT in varstva vojnih veteranov
171,1 mio SIT. Glede na realizacijo v letu 1996 predstavlja to
nominalno 29,0% povečanje.
Subvencioniranje študentske prehrane je bilo realizirano v višini
. mlrd SIT, kar je za 3,9 mio SIT manj, kot je bilo predvideno v
sprejetem proračunu. Glede na realizacijo v letu 1996 predstavlja
to nominalno 0,7% zmanjšanje.

Za poravnavanje obveznosti do Jamstvenega sklada, ki je
zakonske obveznosti začel izvajati šele tik pred koncem leta
1997, je bilo v proračunu predvidenih 50,0 mio SIT sredstev, ki so
bila v celoti izplačana.
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za šolstvo in šport
so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 3,3 mlrd SIT.
Izplačila so bila za 5,5 mio SIT nižja od predvidenih. Do manjšega
odstopanja je prišlo pri dveh namenih, in sicer pri obračunu
stroškov za občinske štipendije in pri subvencijah za šolo v naravi,
ker so osnovne šole kasnile z obračuni in zahtevki za
subvencioniranje tega programa. V letu 1997 je bila na tem
področju realizacija nominalno za 21,3% višja kot v letu 1996.
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za kulturo so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 448,1 mio SIT.
Realizirana sredstva so bila na nivoju predvidenih.
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 420,0
mio SIT. Tekom leta so bili opravljeni prenosi v višini 150,0 mio SIT.
Realizirana sredstva so znašala 449,4 mio SIT. Sredstva so bila
porabljena izključno za dokup zavarovalne dobe - Salonit Anhovo.
Sredstva za socialne transfere pri Vladnih službah so bila v
sprejetem proračunu predvidena v višini 359,6 mio SIT.
Realizirana sredstva so znašala 362,1 mio SIT in so presegla
sredstva predvidena v sprejetem proračunu za 2,5 mio SIT. V
strukturi realiziranih sredstev predstavljajo republiške štipendije
167,1 mio SIT oziroma 46,1%, prispevki duhovnikom pa 195,0
mio SIT oziroma 53,9%.
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za pravosodje so
bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 388,9 mio SIT,
realizacija pa je znašala 387,0 mio SIT. Sredstva so bila izplačana
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev v višini
371,0 mio SIT in za štipendije v višini 15,6 mio SIT.
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za notranje zadeve
so bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 12,9 mio SIT in
so bila v enakem znesku tudi porabljena. Sredstva so bila v celoti
izplačana za štipendije.
Sredstva za socialne transfere pri Ministrstvu za obrambo so bila
s sprejetim proračunom predvidena v višini 3,8 mio SIT. Dejansko
izplačana sredstva so znašala 0,8 mio SIT. Sredstva so bila v
celoti izplačana za vojaške štipendije V.,VI. in VII. stopnje.

4.1.TRANSFERI SREDSTEV V ZAVOD ZA
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
področju transferov sredstev v Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje predvidena sredstva v višini 111,7 mlrd SIT, kar je
14,4% vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta
1997. Sredstva so bila realizirana na podlagi zakona o
poravnavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. I. RS,št.71/93), zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodbe o ureditvi
medsebojnih razmerij in so znašala 111,7 mlrd SIT, kar je 14,2%
vseh realiziranih proračunskih odhodkov.
Realizacija odhodkov na tem področju je bila v letu 1997 nominalno
za 66,4% oziroma realno za 52,6% višja kot v letu 1996.
Tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje so se v letu 1997 poravnavale z rednimi
mesečnimi akontacijami za obveznosti v letu 1997 v skupni višini
21,9 mlrd SIT. Realizirano je bilo izplačilo Iz naslova dokončnega
poročevalec, št. 49/1

raziskovalne programe, usposabljanje in razvoj znanstvenih
kadrov, znanstveno informiranje in komuniciranje, raziskovalno
opremo, informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, promocijo
znanstveno raziskovalne dejavnosti ministrstva ter za analize in
ekspertize za razvoj znanosti, so bila s sprejetim proračunom
predvidena sredstva v višini 14,9 mlrd SIT, kar je predstavljalo v
letu 1997 77,4 % vseh predvidenih odhodkov ministrstva
Realizacija sredstev je znašala 14,9 mlrd SIT in je bila za 54,7 mio
SIT manjša od predvidene.
Za dotacije so bila pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 85,8
mio SIT. S prenosom 1,0 mio SIT na namen Sofinanciranje tiska je
bilo omogočeno nadaljno sofinanciranje revije Otrok in družina,
za kar s proračunom ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev. Skupno
so se sredstva realizirala v višini 82,4 mio SIT, kar je nominalno
za 76,7% več, kot v letu 1996. Večji del sredstev 61.8 mio SIT
oziroma 75,1% je bil porabljen za realizacijo zastavljenih
programov delovanja kriznih centrov, zavetišč za ženske in
otroke ter materinskih domov. Za plačila storitev pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve so bila v sprejetem proračunu
predvidena sredstva v višini 10,1 mlrd SIT, kar je nominalno za
25,7% več, kot znaša realizacija leta 1996 Največji del sredstev
je bil namenjen delovanju javnih zavodov in sicer varstveno delovnih centrov, centrov za socialno delo, zavodov za
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju ter Republiškega zavoda za zaposlovanje. S
prerazporeditvami v okviru sredstev ministrstva so bila
zagotovljena dodatna sredstva za dejavnost Centrov za socialno
delo in sicer 27,1 mio SIT iz namena denarnih dodatkov,
Institucionalno varstvo v zavodih 99,4 mio SIT iz namenov
Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji 84,7 mio SIT
in drugih zakonskih pravic vojnih invalidov, vojnih veteranov, žrtev
vojnega nasilja 14,7 mio SIT. Za mednarodno sodelovanje je bilo
zagotovljenih 10,5 mio SIT iz denarnih dodatkov in za
Sofinanciranje institucij in programov izobraževanja odraslih 16,3
mio SIT prav tako iz denarnih dodatkov. Realizirana sredstva so
znašala 10,1 mlrd SIT oziroma 99,4% predvidenih. Realizacija
leta 1997 je bila nominalno 25,8% višja kot leta 1996

obračuna za leto 1996 (2,7 mlrd SIT) in polletnega obračuna
1997 (3,4 mlrd SIT) ter obračun obveznosti iz naslova zmanjšanih
oziroma odpisanih prispevkov kmetom zaradi naravnih nesreč
za leto 1996 (13,6 mio SIT). Skupno izplačilo sredstev iz naslova
tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje v višini 28,0 mlrd SIT je realizirano za
3,7 mlrd oz. 11,5% pod sredstvi predvidenimi s sprejetim
proračunom Akontacije v višini 1,8 mlrd SIT so bile namreč
določene na podlagi zadnjega sprejetega finančnega načrta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
leto 1996, saj finančni načrt za leto 1997 do konca leta ni bil
sprejet. Sredstva v višini 3,7 mlrd SIT so bila iz tekoče zakonske
obveznosti prenešena na dodatne obveznosti do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v okviru istega
ekonomskega namena, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
so se v letu 1997 realizirala tudi sredstva za dodatno obveznost
do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katero se
je zagotavljalo izvajanje obveznega pokojninsko invalidskega
zavarovanja, če so bili odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje iz naslova uresničevanja pravic iz obveznega
zavarovanja za posamezni mesec večji od prihodkov v istem
obdobju. Obseg sredstev, določen s prvotno sprejetim proračunom
v višini 80,1 mlrd SIT, se je med letom povečal za 3,7 mlrd SIT
zaradi prenosa sredstev iz tekoče zakonske obveznosti do
zavoda, saj sredstva v sprejetem proračunu ne bi zadoščala za
poravnavanje obveznosti iz naslova dodatnih transferov.
Realizirana so bila vsa razpoložljiva sredstva v višini 83,7 mlrd
SIT, kar je za 4,6% več, kot je bilo predvideno s sprejetim
proračunom in nominalno za 101,2% več, kot je znašala realizacija
v letu 1996.

I. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM
ZAVODOM IN USTANOVAM

Za dotacije in plačila storitev pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano so bila s sprejetim proračunom predvidena
sredstva v višini 7,5 mlrd SIT. Programi so bili realizirani v skladu
s sprejetim proračunom. Realizacija leta 1997 je bila nominalno
za 146,5% višja kot leta 1996. Razlog tolikšnega povečanja je v
spremenjeni strukturi proračuna. Sredstva za opravljanje |avne
službe, ki so bila v letu 1996 uvrščena v ekonomski namen plačila
storitev, so bila s sprejetim proračunom za leto 1997 uvrščene v
ekonomski namen dotacije in plačila storitev javnim zagovom in
ustanovam glede na zakonsko podlago svojega delovanja. Zaradi
navedenega podatki o porabi sredstev v okviru tega ekonomskega
namena niso primerljivi z letom 1996 Večina sredstev, to je 7,2
mlrd SIT oziroma 96,0%, je bila predvidena za delovanje javnih
služb.
Realizacija plačil storitev javni gozdarski službi v okviru Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je znašala 2,6 mlrd SlT
oziroma 100,0% glede na sprejeti proračun 1997 za financiranje
in sofinanciranje nalog v skladu z Zakonom o gozdovih. Roalizaclja
leta 1997 je bila nominalno za 19,4% višja kot v letu 1996 Za
financiranje veterinarske dejavnosti, to je za Veterinarski zavod
Slovenije in Veterinarski inštitut Slovenije so bila v skladu s
programom obeh inštitucij porabljena proračunska srodstva i"
opravljen planiran program, ki ima podlago v Zakonu o
veterinarstvu Realizacija plačil storitev Veterinarski upravi
Republike Slovenije je znašala 1,7 mlrd SIT, kolikor je znašal tudi
sprejeti proračun. Javnim službam za področje kmeti|stva je bilo
s sprejetim proračunom za leto 1997 namenjeno 2,9 mlrd SIT, od
tega za Republiško kmetijsko svetovalno službo 1,5 mlrd SlT.
kar je nominalno za 35,0% več kot v letu 1996 In sicer
financiranje izobraževanja in usposabljanja kmetov. Izplačila so

S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
podtočju dotacij in plačil storitev javnim zavodom in ustanovam
predvidena sredstva v višini 46,9 mlrd SIT, kar je 6,0% vseh s
sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Izplačana
sredstva so bila v višini predvidenih. Med realiziranimi odhodki so
zajeti tudi odhodki financirani iz sredstev donacij v višini 215,0
mio SIT, ki se v celoti nanašajo na Ministrstvo za šolstvo in šport
Odhodki iz naslova donacij v sprejetem proračunu niso bili
predvideni.
Največji delež sredstev za dotacije in plačila storitev je bil v
sprejetem proračunu predviden pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo 14,9 mlrd SIT oziroma 31,8%, sledijo pa Ministrstvo
za delo, družino In socialne zadeve s 10,2 mlrd SIT oziroma
21,8%, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s 7,5
mlrd SIT oziroma 16,0%, Ministrstvo za šolstvo in šport s 7,3
mlrd SIT oziroma 15,5%, Ministrstvo za kulturo s 3,3 mlrd SIT
oziroma 7,1%, Ministrstvo za zdravstvo s 2,4 mlrd SIT oziroma
5,1% ter Ministrstvo za gospodarske dejavnosti s 0,9 mlrd SIT
oziroma 1,9%. Realizacija tovrstnih odhodkov je bila večja od
predvidene pri Ministrstvu za okolje in prostor, pri Ministrstvu za
šolstvo in šport, pri Ministrstvu za kulturo ter pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve Realizacija pa je bila man|ša od
tovrstnih predvidenih odhodkov pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo, pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
pri Ministrstvu za zdravstvo in pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti.
Za dotacije pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki so obsegale
sredstva za ustanoviteljske obveznosti, temeljne in aplikativne
poročevalec, it. 49/1
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bila na nivoju predvidenih. Preostala sredstva pa so bila namenjena
delovanju javnih služb s področja kmetijstva z namenom
zagotovitve pogojev za hitrejši prenos novih tehnologij v
proizvodnjo in za dvig usposobljenosti pridelovalcev za nastopanje
na trgu.
Za dotacije in plačila storitev pri Ministrstvu za šolstvo in šport, ki
pokrivajo le tiste programe, ki jih izvajajo javni zavodi in ustanove
na podlagi posebnih predpisov in javnih razpisov so bila s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 7,3 mlrd SIT. Izplačana
sredstva so znašala 7,4 mlrd SIT in so bila glede na sprejeti
proračun višja za 128,5 mio SIT oziroma za 1,8%. Povečanje je
posledica realizacije programa za poklicno in strokovno
izobraževanje iz sredstev donacije PHARE v višini 215,0 mio SIT.
V letu 1997 je bila realizacija na tem področju nominalno za 0,7%
nižja od realizacije leta 1996.
Za dotacije in plačila storitev pri Ministrstvu za kulturo so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 3,3 mlrd SIT.
Izplačila so bila za 15,5 mio SIT višja od predvidenih. Realizacija
sredstev je odvisna od poteka posameznih programov, ki se v
večjem delu financirajo enkratno ali v nekaj mesecih in je težko
določiti v proračunu predvidena sredstva za posamezni program.
Del dodatno potrebnih sredstev za posamezne programe se je
zagotovil s prenosi v okviru sredstev ministrstva, za povečan
program odkupa likovnih del pa so se sredstva zagotovila s
prenosom sredstev Urada za priseljevanje in begunce skladno s
sklepom vlade s prihranki pri drugih uporabnikih in iz sredstev
proračunske rezerve ( 9,0 mio SIT). V letu 1997 je bila realizacija
na tem področju nominalno za 19,4% višja kot leta 1996.

mio SIT, dejanska izplačila pa so znašala 204,3 mio SIT, kar je
nominalno 1,4% več kot je bilo predvideno. Dodatna sredstva so
bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev. V strukturi
predvidenih in realiziranih sredstev zavzemajo največji delež
dotacije za Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in
Škocijanske jame. Glede na obseg realiziranih sredstev proračuna
v letu 1996 so bila v letu 1997 izplačana sredstva v ta namen
nominalno nižja za 387,5 mio SIT. Razlog izhaja iz spremenjene
strukture proračuna za leto 1997. Sredstva za vodnogospodarsko
javno službo so bila v letu 1996 planirana delno tudi v ekonomskem
namenu dotacij in plačil storitev javnim zavodom in ustanovam, s
proračunom za leto 1997 pa le na ekonomskem namenu plačila
storitev, zato podatki v primerjavi z letom 1996 v okviru
ekonomskega namena niso primerljivi.
Za dotacije Vladnim službam so bila v sprejetem proračunu
predvidena sredstva v višini 174,6 mio SIT, dejansko izplačana
sredstva pa so znašala 174,4 mio SIT.

6. DRUGA PLAČILA STORITEV
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za druga plačila
storitev predvidena sredstva v višini 20,7 mlrd SIT, kar je 2,7%
vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997.
Izplačana sredstva so znašala 20,0 mlrd SIT oziroma 97,0%
predvidenih sredstev za ta namen. Realizacija odhodkov na tem
področju je bila nominalno za 3,1% nižja oziroma realno za 11,2%
nižja kot v letu 1996.

Za dotacije pri Ministrstvu za zdravstvo so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 73,9 mio SIT. Izplačana
sredstva so znašala 73,8 mio SIT. Glede na leto 1996 je bila
realizacija sredstev nominalno višja za 6,0%. V strukturi izplačil
predstavljajo največji delež sredstva za zbiranje krvi in organov
za presajanje in sicer 89,3% oziroma 65,9 mio SIT, kar je nominalno
enako kot v letu 1996. Za plačila storitev so bila predvidena
sredstva v višini 2,3 mlrd SIT. Izplačana sredstva so znašala 2,3
mlrd SIT, kar je nominalno za 43,9% več, kot v letu 1996. Največji
del sredstev je bil porabljen za refundacije plač zdravnikov
sekundarijev (831,4 mio SIT oziroma 36,1%) in za spremljanje
zdravstvenega stanja prebivalstva (937,5 mio SIT oziroma 40,7%).
S prerazporeditvami sredstev znotraj postavk ministrstva so bila
zagotovljena dodatna sredstva (56,5 mio SIT predvsem iz
namena Odškodnine po Zakonu o povrnitvi škode osebam
okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov
35,1 mio SIT in namena Splošna bolnica Nova Gorica 20,0 mio
SIT) za sekundarije. Za nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb je bilo dodatno iz drugih postavk ministrstva
(Univerzitetne naloge 9,4 mio SIT in Splošna bolnica Nova Gorica
3,8 mio SIT) zagotovljenih 13,2 mio SIT za plačilo storitev nujnega
zdravstvenega varstva, ki jih v naprej ni mogoče natančno
predvideti. Odškodnine po zakonu za povrnitev škode okuženim
z virusom HIV zaradi transfuzije so se med letom zmanjšale za
58,9 mio SIT, ker je vlogo za odškodnino vložilo manj upravičencev,
kot je bilo predvideno. Sredstva so bila prerazporejena za
sekundarije in mednarodno sodelovanje.

Odhodki, ki so v proračunu izkazani v okviru drugih plačil storitev,
zajemajo predvsem odhodke iz naslova tekočega vzdrževanja
na posameznih področjih gospodarske infrastrukture (predvsem
cest in železnice ter komunale in vodnega gospodarstva) ter
sredstva za delovanje gospodarskih javnih služb.

Za plačila storitev so bila pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 895,0 mio
SIT, realizacija pa je znašala 870,0 mio SIT. Realizacija leta 1997
je bila nominalno za 81.1% višja kot leto poprej. Sredstva so bila
Porabljena za financiranje Agencije za radioaktivne odpadke,
Centra za promocijo turizma in Pospeševalnega centra za malo
gospodarstvo.

Za plačila storitev pri Ministrstvu za okolje in prostor so bila s
sprejetim proračunom za leto 1997 predvidena sredstva v višini
3,1 mlrd SIT, izplačila pa so znašala 2,9 mlrd SIT. Izplačana
sredstva so bila nižja od predvidenih za 5,2%. V primerjavi z
letom 1996 pa je bila realizacija leta 1997 nominalno višja za
28,7%. V strukturi realizacije leta 1997 predstavljajo plačila storitev
vodnogospodarskih javnih služb 2,2 mlrd SIT oziroma 73,5 %
vseh odhodkov za te namene, kar je nominalno za 54,1% več kot
v letu 1996. Razlog za povečanje je v spremenjeni strukturi
proračuna. V proračunu za leto 1996 so bila sredstva za plačilo

2a dotacije in plačila storitev so bila pri Ministrstvu za okolje in
Prostor v spiojetem proračunu predvidena sredstva v višini 201,4
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Največji delež plačil storitev je bil v sprejetem proračunu predviden
pri Ministrstvu za promet in zveze 12,6 mlrd SIT oziroma 60,8%,
sledijo pa Ministrstvo za okolje in prostor s 3,1 mlrd SIT oziroma
15,0%, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s 1,8
mlrd SIT oziroma 9,0%, Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj s 1,7 mlrd SIT oziroma 8,1%, Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti s 0,5 mlrd SIT oziroma 2,6%. Realizacija tovrstnih
odhodkov je bila večja od predvidene pri Ministrstvu za šolstvo in
šport.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za promet in zveze so bila za
področje tekočega vzdrževanja cest predvidena sredstva v višini
5,8 mlrd SIT, za področje železnic pa sredstva v višini 6,7 mlrd
SIT. Izplačila so na področju tekočega vzdrževanja cest znašala
5,7 mlrd SIT, pri železnicah pa 6,7 mlrd SIT. V skupnem obsegu
vseh realiziranih sredstev drugih plačil storitev predstavljajo
storitve na cestnem področju 28,5%, na področju železnic pa
33,6% tovrstnih izplačil iz državnega proračuna. Izplačila storitev
tekočega vzdrževanja cestne infrastrukture so bila v letu 1997
za 680,0 mio SIT ali za 13,5%. pri železnicah pa za 773,0 mio SIT
ali za 13,0% višja od realizacije leta 1996.

storitev vodnogospodarskim javnim službam ter vzdrževanje
vodnega režima na vodnem območju planirana in realizirana
deloma tudi v ekonomskem namenu dotacij in plačil storitev javnim
zavodom in ustanovam, v proračunu za leto 1997 pa samo v
okviru ekonomskega namena plačil storitev, zato podatki v okviru
ekonomskega namena z letom 1996 niso primerljivi. Preostali del
sredstev je bil namenjen za plačila drugih storitev s področja
jedrske varnosti, geodezije, prostorskega planiranja, varstva
narave ter inšpekcije.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
veterino so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v
višini 1,8 mlrd SIT, realizirana pa v višini 1,6 mlrd SIT, kar je
nominalno 11,2% manj od predvidenih. Zaradi ugotovljenega
prevelikega obsega predvidenih sredstev so bile opravljene
naknadne prerazporeditve sredstev v višini 144,0 mio SIT, zato
so bila sredstva na omenjenem ekonomskem namenu znižana
na 1,7 mlrd SIT. Realizacija plačil storitev ministrstva v letu 1997
predstavlja nominalno le 37,7% realizacije leta 1996. Razlog je v
spremenjeni strukturi proračuna. V proračunu za leto 1996 so bila
v ekonomskem namenu plačil storitev uvrščena tudi plačila
storitev Veterinarskemu zavodu in Veterinarskemu inštitutu ter
nekaterim javnim službam s področja kmetijstva, v proračunu za
leto 1997 pa so bila razvrščena v ekonomski namen dotacije in
plačila storitev javnim zavodom in ustanovam, zato podatki v
okviru ekonomskega namena z letom 1996 niso primerljivi.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
so bila s sprejetim proračunom predvidena sredstva v višini 1,7
mlrd SIT, realizacija je bila 99,3%. Realizacija v letu 1997 je bila
glede na preteklo leto nominalno višja za 3,7%. Največji del plačil
storitev (66,0%) je bil namenjen plačilu storitev Zavoda za
blagovne rezerve za oblikovanje in obnavljanje blagovnih rezerv
v skladu z določbami Zakona o blagovnih rezervah.

meroslovje ter stroškov procesa harmonizacije tehnične
zakonodaje z Evropsko unijo.
Za plačila storitev pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
so bila s sprejetim proračunom predvidena sredstva v višini 55,4
mio SIT. Veljavni proračun pa je bil za 0,5 mio SIT nižji zaradi
prerazporeditve sredstev v okviru tega uporabnika. Realizacija
sredstev glede na sprejeti proračun je znašala 54,9 mio SIT
oziroma 98,9% in je bila nominalno za 7,8% višja v primerjavi z
letom 1996.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za notranje zadeve so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 35,2 mio SIT.
Izplačana sredstva so bila v višini predvidenih. Realizacija leta
1997 je bila nominalno za 1,8% višja kot leta 1996. Sredstva so
bila namenjena za financiranje Republiškega družbenega sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za šolstvo in šport so bila s
sprejetim proračunom predvidena sredstva v višini 34,0 mio SIT.
Izplačana sredstva so znašala 35,3 mio SIT in so bila višja od
predvidenih za 3,9%. Dodatna sredstva so bila zagotovljena s
prerazporeditvami v okviru sredstev uporabnika za plačilo uvoznih
dajatev za realizacijo projektov Phare kot lastna udeležba, ker je
bilo konec leta 1997 uvožene več opreme, kot je bilo predvideno
s sprejetim proračunom.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za zdravstvo so bila s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 4,0 mio SIT, kar je
nominalno enako, kot v letu 1996 in toliko, kot je bilo predvideno s
sprejetim proračunom za leto 1997.

7. PLAČILA OBRESTI
Za plačila storitev pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti so
bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 528,5
mio SIT, realizacija pa je znašala 415,3 mio SIT. Del sredstev je bil
s prenosi prenešen na druge postavke v okviru ministrstva.
Prenosi so bili namenjeni za pokrivanje programa dela agencije
za radioaktivne odpadke, materialne stroške, za plačilo storitev
trgovinskega središča pri Direkciji Republike Slovenije za poslovno
informacijsko središče ter za subvencioniranje obrestnih mer za
ohranjanje delovnih mest.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za finance so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 415,8 mio SIT, realizacija
pa je znašala 410.3 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za
financiranje Agencije za sanacijo bank in hranilnic, za financiranje
Sklada za sukcesijo ter za pokrivanje stroškov tiskanja in
distribucije tobačne znamke in vrednotnic.
Za plačila storitev pri Vladnih službah so bila s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 251,0 mio SIT, izplačana
sredstva pa so znašala 245,4 mio SIT. Od tega je bilo 165,0 mlo
SIT sredstev namenjenih Uradu vlade za Informiranje in tudi v
celoti porabljenih. Servisu skupnih služb pa je bilo za upravljanje
in vzdrževanje najemnih stanovanj v sprejetem proračunu
namenjenih 86,0 mio SIT, porabljenih pa 80,4 mio SIT.
Za plačila storitev pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo so bila
v letu 1997 predvidena sredstva le v okviru Urada za
standardizacijo in meroslovje. S sprejetim proračunom so bila za
omenjeni urad predvidena sredstva v višini 152,0 mio SIT, izplačila
pa so znašala 144,7 mio SIT, to je 95,2% vseh predvidenih
sredstev. V primerjavi z letom 1996 je bila realizacija nominalno za
151,9% višja. Do povečanja odhodkov v letu 1997 v primerjavi z
letom 1996 je prišlo zaradi povečanih stroškov vzpostavljanja
mednarodne primerljivosti storitev Urada za standardizacijo in

S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za plačila obresti za
servisiranje državnega dolga predvidena sredstva v višini 34,1
mlrd SIT, kar je 4,4% vseh s sprejetim proračunom predvidenih
odhodkov leta 1997. Od tega je bilo predvideno za plačila domačih
obresti 20,1 mlrd SIT oziroma 58,9% vseh plačil obresti, za plačila
obresti v tujino pa 14,0 mlrd SIT oziroma 41,1% vseh plačil obresti.
Dejansko izplačana sredstva na tem področju so znašala 33,9
mlrd SIT. Izplačila sredstev iz naslova domačih obresti so znašala
21,0 mlrd SIT, izplačila sredstev iz naslova obresti v tujino pa
12,9 mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju je bila
nominalno za 11,4% višja oziroma realno za 2,1% višja kot v letu
1996. Plačila domačih obresti so bila v letu 1997 nominalno za
0,6% višja, plačila obresti v tujino pa so bila nominalno za 35,0%
višja kot v letu 1996.
Plačila iz naslova domačih kreditov so znašala skupaj 3,0 mlrd
SIT oziroma 8,9% vseh plačil obresti. Plačila obresti za obveznice
RS 2 (izvozne stimulacije) v znesku 1,8 mlrd SIT pa predstavljajo
5,3% vseh plačil obresti.
Plačila domačih obresti so bila večja od planiranih zaradi plačila
obresti za najeta posojila za realizacijo temeljnih razvojnih
programov v maju 1997, zaradi odstopanj realizirane temeljne
obrestne mere od planirane in odstopanja dejanskih tečajev tujih
valut od planiranih pri odplačilu posojil Novi Ljubljanski banki, ki so
vezani na tuje valute.
Plačila obresti v tujino so bila v letu 1997 realizirana v skupni višini
12,9 mlrd SIT. Plačila obresti iz naslova sukcesije SFRJ, to so
obveznosti iz naslova izdaje obveznic po Novem finančnem
sporazumu in obveznosti po ratificiranem sporazumu z Vlado
republike Nemčije po Pariškem klubu, so znašala 3,1 mlrd SIT,
kar predstavlja 24,0% vseh plačil obresti v tujino oziroma 9,1%
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odhodkov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvu za znanost in tehnologijo ter Ministrstvu za finance.

vseh plačil obresti.
Odplačilo obresti za Evroobveznico - USD je znašalo 3,6 mlrd
SIT, kar predstavlja 27,9% vseh plačil tujih obresti oziroma 10,7%
vseh plačil obresti.

Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila s sprejetim
proračunom za leto 1997 predvidena sredstva za plačila subvencij
in transferov v kmetijstvo v višini 11,0 mlrd SIT. Sredstva so bila
namenjena nadaljevanju politike subvencioniranja kmetijske
pridelave, sprejete s strategijo razvoja kmetijstva v naslednjih
oblikah: nadomestila pri cenah, regresi za stimuliranje nabave
kakovostnega semena sadik in plemenskih živali ter sodelovanje
pri kreditiranju tekoče kmetijske proizvodnje, s podpiranjem
razvoja kmetijstva na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko
pridelavo, s sofinanciranjem obnove vinogradov in nasadov, s
sofinanciranjem izgradnje hladilnic, s podpiranjem projektov za
prestrukturiranje kmetijstva in povečanje njegove konkurenčne
sposobnosti, s sofinanciranjem v strukturne spremembe v
kmetijstvu. Na novo so bili uvedeni ukrepi, ki so se nanašali na
podporo usposabljanja laboratorijev, z namenom pridobitve statusa
referenčnega laboratorija, na podporo ukrepom občin za
pospeševanje kmetijstva, na pomoč pri odpravi posledic naravnih
nesreč in gospodarskih škod v kmetijstvu, na podporo strokovnim
prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju ter na
podporo pri financiranju prestrukturiranja zalog. S podporami
izvoza in proizvodnje je bila uravnavana ponudba in povpraševanje na trgu pri nekaterih ključnih kmetijskih proizvodih.
Realizirana sredstva so znašala 10,3 mlrd SIT, kar je 93,7%
predvidenih sredstev. Od tega je bilo namenjeno 3,4 mlrd SIT za
podporo gorsko-višinskemu kmetijstvu, 2,3 mlrd SIT za izravnavo
stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg, drugi ukrepi pa pomenijo
manjše odhodke proračuna. Realizacija na tem področju je bila
nominalno za 48,1% višja kot v letu 1996.

Plačila obresti iz naslova tujih kreditov so v letu 1997 znašala 5,6
mlrd SIT kar predstavlja 43,4% vseh plačil obresti v tujino oziroma
16,6% vseh plačil obresti. Od tega so bile iz naslova kreditov za
avtoceste plačane obresti v višini 2,3 mlrd SIT, kar predstavlja
17,8% vseh plačil obresti v tujino oziroma 6,8% vseh plačil obresti.
Realizacija plačil obresti v tujino je bila manjša od predvidenih, ker
so bila v času priprave proračuna za leto 1997 na namenu
"Obresti železnica - intrastruktura" predvidena sredstva v višini
900,0 mio SIT za odplačilo obveznosti iz naslova najetih posojil
Slovenskih železnic, za katera je dala Republika Slovenija
poroštva in jih po tedanjih informacijah o finančnih težavah
Slovenskih železnic, le te ne bi mogle zagotavljati. V času izvajanja
proračuna za leto 1997 pa do vnovčitev iz naslova poroštev tujim
bankam za Slovenske železnice ni prišlo.
V strukturi plačil domačih obresti predstavlja največji delež plačilo
obresti iz naslova izdanih državnih obveznic za sanacijo bank in
hranilnic in neizplačanih in izplačanih deviznih vlog, in sicer 14,8
mlrd SIT aii 43,8% vseh plačil obresti.

8. PLAČILA JAMSTEV
Za plačilo zapadlih jamstev države podjetjem je bilo v sprejetem
proračunu za leto 1997 predvideno 1,3 mlrd SIT, kar je bilo 0,2%
vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997.
Dejanska izplačila so znašala 1,4 mlrd SIT oziroma 3,3% več kot
je bilo predvideno s sprejetim proračunom. Jamstva so bila
vnovčena v višini 2,1 mlrd SIT in sicer za plačila obveznosti
Savskih elektrarn, Slovenskih železnic ter za plačila obveznosti
podjetij Litostroj, TAM in Ambus. V istem letu so bile izterjane
terjatve do Slovenskih železnic in Savskih elektrarn v višini 0,7
mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju je bila nominalno
za 35,6% nižja oziroma realno za 41,0% nižja kot v letu 1996.

Po sprejetju proračuna za leto 1997 je bila v okviru ekonomskega
namena subvencij opravljena vrsta prerazporeditev med
posameznimi proračunskimi postavkami predvsem kot posledica
nujne zagotovitve dodatnih sredstev za realizacijo določenih
ukrepov in zaradi spremenjenih pogojev v kmetijstvu, delno pa
tudi zaradi neustreznega planiranja potrebnega obsega sredstev
za posamezen namen. Glede na sprejeti proračun so bila na
namenu subvencij s prerazporeditvami sredstev zagotovljena
dodatna sredstva v višini 72,8 mio SIT.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo na področju
aktivne politike zaposlovanja pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve so bila s sprejetim proračunoma predvidena
sredstva v višini 8,6 mlrd SIT. Po sprejetju proračuna so bile
izvršene prerazporeditve sredstev predvsem med namenoma
socialnih transferov in subvencij, kar je proračun na segmentu
subvencij povečalo za 259,7 mio SIT. Dodatna sredstva za namen
presežkov v državnih podjetjih v višini 62,3 mio SIT je bilo potrebno
zagotoviti zaradi realizacije sklepov Vlade Republike Slovenije o
sofinanciranju aktivnih oblik razreševanja presežnih delavcev •
udeležencev Skladov dela in aktivno razreševanje invalidske
problematike v okviru invalidskih podjetij Slovenskih železarn d.d..
Izplačila so znašala 276,4 mio SIT oz. 87,4% razpoložljivih
sredstev. Za pripravo brezposelnih na zaposlitev so bila s
prerazporeditvami v okviru istega uporabnika zagotovljena dodatna
sredstva v višini 114,3 mio SIT zaradi vključevanja večjega števila
brezposelnih v različne programe usposabljanja in izobraževanja,
zlasti v usposabljanje z delovnim razmerjem, kar je posledica
neugodne strukture brezposelnih glede na potrebe delodajalcev.
Zaradi povečane dinamike izplačil na namenu pospeševanje
zaposlovanja invalidnih oseb so bila s prerazporeditvami
zagotovljena dodatna sredstva v višini 91,8 mio SIT. Za javna
dela so bila s prerazporeditvami zagotovljena dodatna sredstva
v viSini 132,9 mio SIT zaradi vključevanja velikega števila
dolgotrajno brezposelnih ter starejših oseb, za katere so programi
javnih del zelo ustrezna oblika delovnega angažiranja. Višina

9. SUBVENCIJE IN DRUGI TRANSFERI V
GOSPODARSTVO
V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za odhodke na
področju subvencij in drugih transferov v gospodarstvo
predvidena sredstva v višini 37,3 mlrd SIT, kar je 4,8% vseh s
sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Izplačana
sredstva so znašala 36,7 mlrd SIT oziroma 98,5% predvidenih.
Realizacija odhodkov na tem področju je bila nominalno za 23,1%
višja oziroma realno za 12,9% višja kot v letu 1996.
Največji delež sredstev za subvencije in transfere v gospodarstvo
je bil v sprejetem proračunu predviden pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 11,0 mlrd SIT oziroma 29,4%,
sledijo pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve s 8,6
mlrd SIT oziroma 23,2%, Ministrstvo za promet in zveze s 8,1
mlrd SIT oziroma 21,6%, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
s 2,8 mlrd SIT oziroma 7,5%, Ministrstvo za ekonomske odnose
'n razvoj s 2,2 mlrd SIT oziroma 6,0%, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo s 2,2 mlrd SIT oziroma 5,8% ter Ministrstvo za finance s 1,8 mlrd SIT oziroma 4,9%. Realizacija tovrstnih
odhodkov je bila večja od predvidene pri Ministrstvu za okolje in
Prostor, Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti. Realizacija je bila manjša od tovrstnih
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tovrstnih izplačil je bila 1,8 mlrd SIT oz. 94,3% razpoložljivih
sredstev. Zaradi bistveno manjših obveznosti v letu 1997 od
načrtovanih so se s prerazporeditvami znižala sredstva za
namena pospeševanje novega zaposlovanja za 100,2 mio SIT in
za pomoč pri samozaposlovanju za 86,3 mio SIT.
Izplačila za transfere na področju aktivne politike zaposlovanja
so znašala 8,6 mlrd SIT, kar predstavlja 97,2% razpoložljivih
sredstev v letu 1997. Realizacija leta 1997 je bila nominalno za
7,3% nižja kot leta 1996. V strukturi dejanskih izplačil predstavljajo
največji delež priprava brezposelnih na zaposlitev 23,5% oziroma
2,0 mlrd SIT, javna dela 21,0% oziroma 1,8 mlrd SIT, pospeševanje
zaposlovanja invalidnih oseb 13,8% oziroma 1,2 mlrd SIT in
pospeševanje novega zaposlovanja 10,6% oziroma 0,9 mlrd SIT.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo v potniškem in
tovornem železniškem prometu pri Ministrstvu za promet in zveze
so bila s sprejetim proračunom za leto 1997 predvidena sredstva
v višini 8,0 mlrd SIT, kolikor je bilo v letu 1997 tudi izplačano.
Subvencije iz tega naslova predstavljajo 21,7% vseh transferov
v gospodarstvo oziroma 1,0% vseh odhodkov proračuna v letu
1997. Realizacija na tem področju je bila za 2,3 mlrd oziroma za
41,4% višja od realizacije leta 1996.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo pri Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti so bila s sprejetim proračunom
predvidena sredstva v višini 2,8 mlrd SIT, izplačila pa so za 31,1
mio SIT presegla sredstva predvidena s sprejetim proračunom.
Za subvencioniranje obrestnih mer je bilo s sprejetim proračunom
zagotovljenih 720,0 mio SIT, porabljenih pa 794,6 mio SIT. Največji
delež realiziranih sredstev predstavljajo aktivne in pasivne oblike
prezaposlovanja delavcev po programih zapiranja rudnikov
Kanižarica, Senovo in Zagorje in sicer v višini 1,7 mlrd SIT. Po
sprejetju proračuna so bili opravljeni prenosi sredstev v okviru
ministrstva izključno na namen subvencioniranje obrestnih mer
za ohranjanje delovnih mest in sicer v višini 78,3 mio SIT.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo v okviru
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj so bila s sprejetim
proračunom za leto 1997 predvidena sredstva v višini 2,2 mlrd
SIT. Izplačana sredstva za regresiranje cen določenih proizvodov
in za regresiranje izvoznih kreditov so znašala 2,3 mlrd SIT.
Dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev
v višini 98,0 mio SIT. Sredstva so bila v pretežni meri namenjana
za pokrivanje negativnih razlik v cenah zaradi sprejetih tržnih
redov za pšenico in sladkor iz leta 1996 v višini 1,7 mlrd SIT. Za
regresiranje izvoznih kreditov so bila predvidena in porabljena
sredstva v višini 600,0 mio SIT. Realizirana sredstva leta 1997 so
bila za 4,4% višja od sredstev predvidenih s sprejetim proračunom.
V letu 1997 je bila realizacija nominalno za 12,6% višja od realizacije
v letu 1996.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo so bila za leto 1997 s sprejetim
proračunom predvidena sredstva v višini 2,2 mlrd SIT. izplačila
pa znašala 2,1 mlrd SIT, kar pomeni 98,6% s proračunom
predvidenih sredstev. Nominalno je bila realizacija v letu 1997
glede na leto 1996 višja za 66,2%. Sredstva so bila namenjena za
tehnološko razvojne programe In projekte, subvencije plač
doktorjev znanosti, ki se zaposlijo v gospodarskih družbah,
subvencije v razvoj Izumov, subvencije inštrumentalnim centrom
in zbirkam ter subvencije tehnološkim centrom in tehnološkim
parkom. Do povečanja odhodkov na tem ekonomskem namenu
je prišlo zaradi tehnološko razvojne politike Ministrstva za znanost
in tehnologijo ter zaradi prenosa razvojno raziskovalnih projektov,
ki so izpolnili vse pogoje razpisa v letu 1996 in so se zaradi
pomanjkanja sredstev začeli financirati šele v letu 1997
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo pri Ministrstvu
za finance so bila za prestrukturiranje Industrije s sprejetim
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proračunom predvidena sredstva v višini 1,8 mlrd SIT in sicer za
plačilo obresti za izdane obveznice Slovenskih železarn.
Realizacija je bila na nivoju predvidene, minimalne razlike pa so
posledice gibanja tečaja DEM, saj so obveznice nominirane v tuji
valuti, izplačljive v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Za subvencije in druge transfere v gospodarstvo pri Ministrstvu
za okolje in prostor so bila s sprejetim proračunom za leto 1997
predvidena sredstva v višini 589,9 mio SIT, izplačana pa so
znašala 621,2 mio SIT od tega 588,2 mio SIT za ekološke in
komunalne programe in sicer: sofinanciranje izgradnje objektov
in naprav obveznih lokalnih javnih služb, sofinanciranje izgradnje
odlagališč komunalnih odpadkov, komunalnih čistilnih naprav in
kanalizacijskega omrežja ter objektov in naprav za oskrbo s
pitno vodo. 30,5 mio SIT je bilo izplačanih za prezaposlitev delavcev
v Rudniku urana Žirovski vrh. Zaradi omejenih možnosti pri
planiranju sredstev v ta namen je bilo potrebno za zagotavljanje
najnujnejših nalog naknadno prerazporediti sredstva v višini 44,3
mio SIT. Realizacija je bila glede na leto 1996 nominalno višja za
17,6%.

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
področju transferov sredstev občinam predvidena sredstva v
višini 28,0 mlrd SIT, kar je 3,6% vseh s sprejetim proračunom
predvidenih odhodkov leta 1997. Dejansko izplačana sredstva
so bila v višini predvidenih. Realizacija odhodkov na tem področju
je bila nominalno za 21,7% višja oziroma realno za 11,5% višja
kot v letu 1996.
Konec leta 1997 je prišlo do znatnega izpada prihodkov za
zagotovljeno porabo občin zaradi letnega poračuna dohodnine
po odmernih odločbah za leto 1996 - zaradi doslednega
upoštevanja zakonskega delitvenega razmerja 70:30 med državo
in občinami. Problem se je delno rešil s prenosom sredstev med
namenom "Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin"
in namenom "Dopolnilna sredstva občinam" pri Ministrstvu za
finance. Večji del primanjkljaja sredstev finančne izravnave
občinam je bil nakazan v letu 1998 iz sredstev državnega
proračuna za leto 1998.
Dopolnilna sredstva občinam, nakazana na podlagi 20. člena
zakona o financiranju občin, so znašala 27,7 mlrd SIT. Poleg tega
so bila trem občinam nakazana še sredstva dodatne finančne
izravnave v skupni višini 0,4 mlrd SIT za plačilo obveznosti:
- iz naslova v preteklih letih izdanih občinskih obveznic oziroma
posledične prezadolženosti občin;
- po sodnih sklepih, izdanih na osnovi zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij - sredstva iz tega naslova so bila nakazovana
do 30.10.1997, ko je bila v Uradnem listu RS objavljena odločba
Ustavnega sodišča, št. Ur.l.43/96 z dne 16.10.1997, s katero je
tisti del obveznosti, ki izhaja iz drugega odstavka 145. člena
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, prešel na državno
raven.

11. DRUGI ODHODKI
V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za druge odhodke
predvidena sredstva v višini 11,0 mlrd SIT, kar je 1,4% vseh s
sprejetim pračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Realizirana
sredstva so znašala 12,6 mlrd SIT In so presegla predvidena
sredstva za 1,7 mlrd SIT oziroma za 15,1%. Realizacija odhodkov
na celotnem področju drugih odhodkov je bila leta 1997 nominalno
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v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 342,3 mio
SIT. S prispelo donacijo na namenu Mednarodne donacije in
prispevki v višini 43,0 mio SIT, donacijo na namenu WIPO Madrid
v višini 48,9 mio SIT in donacijo EPO v višini 6,7 mio SIT , pa je bil
veljavni proračun višji od sprejetega za 98,6 mio SIT. Zaradi
navedenega so bila realizirana leta 1997 sredstva za 29,3% višja
od predvidenih. V primerjavi z letom 1996 pa je bila realizacija leta
1997 nominalno višja za 57,3%. Povečanje sredstev v letu 1997
glede na leto 1996 izhaja iz večjega obsega mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja ter prenosa določenih
neporavnanih, sprejetih obveznosti iz leta 1996 v leto 1997.

za 13,1% višja oziroma realno za 3,7% višja kot leta 1996. Ker
odhodki iz naslova kupnin in donacij v sprejetem proračunu niso
bili predvideni, so se le ti povečali za 1,1, mlrd SIT iz naslova
kupnin in za 792,1 mio SIT iz naslova donacij.
Največji delež sredstev za druge odhodke je bil v sprejetem
proračunu predviden pri Ministrstvu za zunanje zadeve 5,5 mlrd
SIT oziroma 50,0% vseh drugih odhodkov, sledijo pa Ministrstvo
za finance s 2,0 mlrd SIT oziroma 17,8%, Ministrstvo za
pravosodje s 0,6 mlrd SIT oziroma 5,4%, Državni zbor s 0,5 mlrd
SIT oziroma 4,6%, Republiška volilna komisija s 0,5 mlrd SIT
oziroma 4,3%, Vladne službe s 0,4 mlrd SIT oziroma 3,8%,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo s 0,3 mlrd SIT oziroma 3,1%,
Ministrstvo za kulturo s 0,3 mlrd SIT oziroma 2,4%, Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve s 0,3 mlrd SIT oziroma 2,3%,
Ministrstvo za obrambo s 0,2 mlrd SIT oziroma 1,6%, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti s 0,2 mlrd SIT oziroma 1,4%,
Ministrstvo za šolstvo in šport s 0,2 mlrd SIT oziroma 1,4% ter
Ministrstvo za zdravstvo s 0,1 mlrd SIT oziroma 1,0%.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za kulturo so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 258,9 mio SIT. Izplačana
sredstva so znašala 250,0 mio SIT oziroma 96,6% predvidenih.
Realizacija je bila nižja na vseh proračunskih postavkah tega
ekonomskega namena. Del sredstev na področju demografsko
ogroženih pa se je skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije ter v skladu s potrjenim programom
ministrstva prerazporedil na investicije za nakup bibliobusa.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za zunanje zadeve so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 5,5 mlrd SIT,
realizirana sredstva pa so znašala 5,7 mlrd SIT. Sredstva so bila
namenjena predvsem za financiranje delovanja predstavništev
Republike Slovenije v tujini ter za podporo slovenski narodnostni
skupnosti in podporo Slovencem po svetu.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v
višini 250,4 mio SIT. Izplačana sredstva so znašala 226,4 mio
SIT oz. 90,4% sredstev, predvidenih s sprejetim proračunom.
Glede na leto 1996 je bila realizacija sredstev nominalno višja za
8,7%. V strukturi izplačil predstavljajo največji delež sofinanciranje
Zveze združenj borcev - Narodno osvobodilne vojne in sicer
63,6% oziroma 144,1 mio SIT.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za finance so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 2,0 mlrd SIT. Izplačana
sredstva so znašala 1,8 mlrd SIT, oziroma 90,8% predvidenih
sredstev s sprejetim proračunom. Realizacija po posameznih
postavkah v okviru navedenega namena je bila zelo različna,
bistveno večja realizacija od predvidene v sprejetem proračunu
je bila v okviru stroškov urejanja kreditnih razmerij s tujino, kar je
posledica višjih stroškov storitev odvetniških hiš iz tujine, ki so
angažirane pri urejanju mednarodnih pravnih vprašanj v zveze s
sukcesijo SFRJ.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za obrambo so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 180,0 mio SIT. Glavnino
drugih odhodkov ministrstva so predstavljale odškodnine za
škodo, povzročeno s strani JLA in sicer 47,6 mio SIT, za
sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov ter drugih
organizacij 25,8 mio SIT in za financiranje Gasilske zveze Slovenije
41,9 mio SIT. Realizirana sredstva so znašala 123,5 mio SIT.
Razlika med realiziranimi in predvidenimi sredstvi je posledica
manjših zahtevkov po izplačilih odškodnin od predvidenih.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za pravosodje so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 586,3 mio SIT.
Izplačana sredstva so znašala 540,2 mio SIT oziroma 92,1%
predvidenih sredstev. Sredstva so bila porabljena predvsem za
izplačilo odškodnin neupravičeno obso|enlm ter za delovanje
Sodnega sveta

Za druge odhodke pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 155,0
mio SIT. Realizacija je znašala 153,8 mio SIT in je bila nominalno
za 15,6% višja kot leto poprej.

Za druge odhodke pri Državnemu zboru so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 509,3 mio SIT. Sredstva
so bila predvidena za sofinanciranje strank, za financiranje sveta
za radiodifuzijo, za varstvo okolja ter za povračilo stroškov volilne
kampanje. Izplačana sredstva so znašala 487,1 mio SIT. Razlika
je posledica manjše porabe sredstev sveta za varstvo okolja ter
nižjega obsega sofinanciranja strank.
Za druge odhodke pri Republiški volilni komisiji so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 476,0 mio SIT. Sredstva
so bila predvidena za izvedbo različnih volitev, nadomestnih in
zakonodajnih referendumov. Izplačila so znašala 457,4 mlo SIT
sredstev oziroma 96,1% predvidenih sredstev.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za šolstvo in šport so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 151,0 mio SIT.
Realizirana sredstva so znašala 223,1 mio SIT. Povečanje je
posledica realiziranih tujih donacij v višini 73,2 mio SIT in sicer za
šolanje begunskih otrok v višini 57,7 mio SIT, za program SOCRATES v višini 3,1 mio SIT in za program Mladi za Evropo v višini
12,4 mio SIT.
Za druge odhodke pri Ministrstvu za zdravstvo so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 105,5 mio SIT, od tega
53,0% oziroma 55,9 mio SIT za ministrstvo, 42,3% oziroma 44,6
mio SIT za Zdravstveni inšpektorat RS in 4,7% oziroma 5,0 mio
SIT za Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo. Izplačana sredstva so znašala 140,8 mio SIT, kar je
za 33,5% več, kot je bilo predvideno in sicer predvsem zaradi
povečanja sredstev za mednarodno sodelovanje (23,9 mlo SIT
iz odškodnin), ki jih je bilo potrebno zagotoviti za plačilo članarine
Svetovni zdravstveni organizaciji. Med realiziranimi odhodki so
zajeti tudi odhodki financirani Iz sredstev donacij v višini 15,5 mio
SIT, od tega za program boja proti aidsu 13,0 mio SIT in za
izvedbo konference Odvisnost v Evropi 2,5 mio SIT. Glede na
leto 1996 je bila realizacija sredstev za druge odhodke nominalno
višja za 3,9%.

Za druge odhodke pri Vladnih službah so bila v sprejetem
proračunu predvidena sredstva v višini 413,9 mio SIT. Izplačana
sredstva so znašala 518,9 mio SIT. V realiziranih sredstvih
predstavljajo odhodki iz naslova donacij 112,7 mio SIT in se
nanašajo na Urad za priseljevanje in begunce 105,7 mio SIT ter
na Statistični urad Republike Slovenije 7,0 mio SIT. Sredstva so
bila porabljena predvsem za financiranje narodnostnih skupnosti
v Sloveniji in sofinanciranje različnih ustanov s področja javnega
obveščanja.
Za druge odhodke pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo so bila
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in investicijsko vzdrževanje v višini 9,4 mlrd SIT oziroma 12,8%,
pri Ministrstvu za šolstvo in šport 6,4 mlrd SIT oziroma 8,8%, pri
Vladnih službah 3,6 mlrd SIT oziroma 4,9%, pri Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti 2,2 mlrd SIT oziroma 3,1 %, pri Ministrstvu
za notranje zadeve 2,0 mlrd SIT oziroma 2,8%, pri Ministrstvu za
kulturo 1,9 mlrd SIT oziroma 2,6%, pri Ministrstvu za zdravstvo
1,8 mlrd SIT oziroma 2,4%, pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve 1,4 mlrd SIT oziroma 1,9%, pri Ministrstvu za
pravosodje 1,4 mlrd SIT oziroma 1,9%, pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1,3 mlrd SIT oziroma 1,8%,
pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj 1,2 mlrd SIT
oziroma 1,7%, pri Ministrstvu za okolje in prostor 1,0 mlrd SIT
oziroma 1,3%, pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo s 0,6 mlrd
SIT oziroma 0,8%, pri Ministrstvu za zunanje zadeve 0,4 mlrd
SIT oziroma 0,5%, pri Državnem zboru 0,3 mlrd SIT oziroma
0,5%, pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 0,1 mlrd SIT
oziroma 0,1%. Realizacija tovrstnih odhodkov je bila večja od
predvidene pri Vladnih službah in sicer za 67,9 mio SIT.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano so bila s sprejetim proračunom predvidena sredstva v
višini 44,2 mio SIT, z naknadnimi prerazporeditvami sredstev so
se predvidena sredstva povečala na 83,4 mio SIT. Porabljenih
sredstev je bilo le v višini 35,0 mio SIT in sicer za plačilo odškodnin
za povzročeno škodo od divjadi, humanitarno pomoč in za
kotizacije za članstvo v mednarodnih organizacijah. V letu 1996 je
bilo za te namene izplačanih sredstev v višini 14,5 mio SIT. Glede
na leto 1996 je bila realizacija v letu 1997 nominalno višja za
140,9%.
Za druge odhodke pri Ministrstvu za okolje in prostor so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 39,1 mio SIT.
Izplačana sredstva so bila na nivoju predvidenih. Sredstva so bila
porabljena za članarine in kotizacije. V letu 1997 je bilo realiziranih
tudi 426,6 mio SIT sredstev iz naslova tujih donacij, od tega 411,7
mio SIT za izvajanje programa opuščanja ozonu škodljivih snovi,
preostala sredstva pa za financiranje stroškov alpske konvencije
ter nalog s področja hidrometeorologije.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za finance so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 21,9
mlrd SIT, od tega za izgradnjo avtocest -DARS 21,4 mlrd SIT
oziroma 98,1% in za informacijski sistem 412,6 mio SIT oziroma
1,9%. Dejansko izplačana sredstva so bila na nivoju predvidenih
izplačil. Realizacija leta 1997 je bila nominalno za 14,6% višja kot
leta 1996. Sredstva, ki se v proračunu oblikujejo na podlagi zakona
0 zagotovitvi sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji so bila v letu 1997 izkazana na proračunske
postavke v okviru finančnega načrta Ministrstva za finance.
Sredstva se odvajajo na posebno podpartijo žiro računa
proračuna.

Za druge odhodke pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 13,1
mio SIT. Namenjeni so bili plačilu kotizacij in članarin. Poraba
sredstev je znašala 96,0%. Poleg tega so bila v okviru drugih
odhodkov iz sredstev kupnin nakazana Slovenskemu odškodninskemu skladu sredstva v višini 1,0 mlrd SIT za poravnavo
obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji. Sredstva
v višini 95,0 mio SIT bodo v skladu predpisi nakazana
Slovenskemu odškodninskemu skladu\z proračuna za leto 1998.

12. OSKRBA BEGUNCEV

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so bila pri
Ministrstvu za promet in zveze v sprejetem proračunu predvidena
v višini 15,9 mlrd SIT, od tega za ceste 11,6 mlrd SIT, za železnice
4,0 mlrd SIT ter za ostali promet in zveze (zračni, luški promet in
telekomunikacije) 0,5 mlrd SIT. Realiziranih sredstev v letu 1997
je bilo v višini 15,7 mlrd SIT, od tega za ceste 12,2 mlrd SIT, za
železnice 3,1 mlrd SIT in za ostali promet in zveze 0,4 mlrd SIT.
Med realiziranimi odhodki so zajeti tudi odhodki financirani iz
sredstev donacij v višini 31,6 mio SIT, od tega za Cesto Učeja
001 iz sredstev programa PHARE 14,0 mio SIT in za Žago Učeja 002 iz sredstev programa PHARE 17,6 mio SIT. Realizacija
leta 1997 je bila nominalno za 1,0% višja kot leta 1996.
Sredstva za investicijske naložbe v magistralno in regionalno
cestno omrežje so bila s sprejetim proračunom za leto 1997
predvidena v višini 4,4 mlrd SIT, dejanska izplačila za ta namen
pa so znašala 4,9 mlrd SIT. Razlika je posledica prenosa dela
sredstev s postavke, namenjene gradnji železniške povezave z
Madžarsko. V letu 1997 niso bila pridobljena potrebna dodatna
sredstva za delno plačilo prispevka za spremembo namembnosti
zemljišča na trasi bodoče proge.
Sredstva, namenjena za investicijsko vzdrževanje magistralnih
in regionalnih cest so bila v sprejetem proračunu predvidena v
višini 7,0 mlrd SIT. Od tega je bilo 2,0 mlrd SIT sredstev
zagotovljenih z Zakonom o zagotovitvi sredstev za obnovo v
zimi 1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih,
regionalnih in lokalnih cest. Dejanska izplačila za ta namen so
znašala 7,2 mlrd SIT.

S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
področju oskrbe beguncev predvidena sredstva v višini 1,7 mlrd
SIT, kar je 0,2% vseh s sprejetim proračunom predvidenih
odhodkov leta 1997. Realizirana sredstva so znašala 1,3 mlrd
SIT oziroma 76,7% predvidenih sredstev. Razlika med izplačanimi
sredstvi in predvidenimi sredstvi izhaja iz zmanjševanja števila
beguncev, skladno s usmeritvijo Vlade o pospešenem vračanju
beguncev v svoje države.
Zaradi nižjih dejanskih izplačil glede na predvidena izplačila je bil
del sredstev iz postavk Urada za priseljevanje in begunce
prerazporejen na postavke drugih državnih organov.

13. SREDSTVA ZA INVESTICIJE
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
področju investicij in investicijskega vzdrževanja predvidena
sredstva v višini 73,1 mlrd SIT, kar je 9,4% vseh s sprejetim
proračunom predvidenih odhodkov leta 1997. Realizirana sredstva
so znašala 72,3 mlrd SIT oziroma 99,0% predvidenih sredstev. V
okviru izplačil predstavljajo izplačila iz naslova donacij 150,9 mio
SIT. Izplačila iz naslova donacij v sprejetem proračunu niso bila
predvidena. Realizacija odhodkov na tem področju je bila
nominalno za 6,0% višja oziroma realno za 2,8% nižja kot v letu
1996.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za
obrambo in zaščito so bila s sprejetim proračunom za leto 1997
predvidena sredstva v višini 9,4 mlrd SIT, kar je za 17,7 % več
kot v letu 1996. Realizacija leta 1997 je znašala skupno 9,1 mlrd
SIT. V tem predstavljajo sredstva za investicijsko dejavnost
obrambe 4,1 mlrd SIT (45,0 %), za investicijsko dejavnost zaščite
1,3 mlrd SIT (14,3%), za odplačilo glavnic kreditov za financiranje
TRP 2,9 mlrd SIT (31,9%) in sredstva požarnega sklada 0,8 mlrd
SIT (8,8%). V letu 1997 je bila na področju obrambe in zaščite

Največji delež sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje
je bil v sprejetem proračunu predviden za izgradnjo cest in
železnic v višini 37,3 mlrd SIT oziroma 51,0% vseh investicijskih
odhodkov proračuna. Tako so bila pri Ministrstvu za finance
predvidena sredstva za investicije - avtoceste v višini 21,4 mlrd
SIT oziroma 29,3%, pri Ministrstvu za promet in zveze pa sredstva
v višini 15,9 mlrd SIT oziroma 21,7%. Pri Ministrstvu za obrambo
so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva za investicije
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Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za zdravstvo so bila s sprejetim proračunom predvidena v višini
1,8 mlrd SIT, realizirana so bila v višini 1,8 mlrd SIT. Realizacija
leta 1997 je bila nominalno za 3,2% višja kot v letu poprej. Med
letom so bile izvršene številne prerazporeditve sredstev v okviru
namena investicij, predvsem zaradi sprememb pri dinamiki
izvajanja pogodb o posameznih investicijah, ki so šele ob sprejetju
proračuna za leto 1997 dobile vsaka svojo proračunsko
postavko.

poraba sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje za 1,2
mlrd višja od leta 1996.
Za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu za šolstvo
in šport so bila s sprejetim proračunom za leto 1997 predvidena
sredstva v višini 6,4 mlrd SIT. Realizirana sredstva so bila na
nivoju predvidenih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo
opreme v srednjih šolah. Realizirana sredstva v letu 1997 so bila
nominalno za 38,9% višja kot v letu 1996.

Sredstva za investicije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve so bila s sprejetim proračunom predvidena v višini 1,4
mlrd SIT, realizirana sredstva so bila v višini predvidenih.
Realizacija leta 1997 je bila nominalno za 3,0% nižja kot leta 1996.
Med letom so bile izvršene prerazporeditve sredstev v okviru
namena investicij, predvsem iz investicijskega vzdrževanja na
investicije. Zaradi uspešne izvedbe javnega razpisa za nakup
objekta za izvajanje programa terapevtske skupnosti za
zasvojene s prepovedanimi drogami so bila za namen
Terapevtskega centra predvidena dodatna sredstva v višini 22,1
mio SIT in sicer iz namena Poslovnih prostorov Centra za socialno
delo 12,5 mio SIT, Doma upokojencev Trebnje 1,0 mio SIT in
Investicijskega vzdrževanja socialnovarstvenih zavodov 8,6 mio
SIT. Za nadaljevanje informatizacije centrov za socialno delo je
bilo na za računalniško opremo Centra za socialno delo
razporejenih dodatno 19,7 mio SIT sredstev in sicer iz poslovnih
prostorov Centra za socialno delo 2,7 mio SIT, investicijskega
vzdrževanja socialnovarstvenih zavodov 5,4 mio SIT in intervencij
socialnega varstva 11,6 mio SIT. Za Varstveno delovni center in
opremo so bila razporejena dodatna sredstva v višini 10,7 mio
SIT, predvsem iz Stanovanjske skupnosti za invalide za
poravnavo obveznosti iz izročilne pogodbe, na podlagi katere je
država dobila v last objekt, ki ga bo uporabljal Varstveno delovni
center Tončke Hočevar - bivalna enota.

Za investicije in investicijsko vzdrževanje Vladnih služb so bila s
sprejetim proračunom predvidena sredstva v višini 3,6 mlrd SIT,
od tega pri Servisu skupnih služb Vlade 1,5 mlrd SIT, pri Centru
Vlade za informatiko 1,8 mlrd SIT in pri Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji 276,9 mio SIT. Realizacija leta 1997 je bila na
nivoju predvidene. Realizacija leta 1997 je bila nominalno za 4,7%
nižja kot leta 1996.
Pri Servisu skupnih služb Vlade so bila sredstva namenjena za
nakupe osnovnih sredstev za potrebe državnih organov,
adaptacije in rekonstrukcije objektov, lastno udeležbo pri
investicijah na mejnih prehodih, ki se financirajo iz PHARE sredstev
ter za redno investicijsko vzdrževanje. Pri Centru Vlade za
informatiko so bila sredstva namenjena za potrebe informatizacije
državnih organov in za upravne enote.
Med letom so bili opravljeni prenosi sredstev različnih
proračunskih uporabnikov in sicer za potrebe soudeležbe
sredstve za investicije na mejnih prehodih, nakupe osnovnih
sredstev, nakupe poslovnih prostorov in za potrebe investicijskega vzdrževanja zgradb in prostorov. Povečanje sredstev je
bilo za 206,1 mio SIT. Med letom so različni proračunski uporabniki
prenesli sredstva za nabavo različne računalniške opreme v
višini 64,0 mio SIT.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za gospodarske dejavnosti so bila v sprejetem proračunu
predvidena v višini 2,2 mlrd SIT. V predvidenih in izplačanih
sredstvih predstavljajo večji del investicije v energetiko.
Realizirana sredstva so znašala 2,3 mlrd SIT. Največji del
realiziranih sredstev predstavljajo investicijski izdatki na področju
zapiranja rudnikov Idrija, Mežica, Kamnik, Zagorje, Senovo in
Kanižarica in sicer v višini 2,1 mlrd SIT oziroma 91,0% vseh
realiziranih sredstev. Ostali sredstva se nanašajo na investicije v
okološko in tehnično sanacijo (Zbiljsko jezero, HE -Mariborski
otok) ter investicije v turistične objekte. Med realiziranimi odhodki
so zajeti tudi odhodki financirani iz sredstev donacij programa
PHARE v višini 94,9 mio SIT in sicer za Štajerski tehnološki park.
Med letom je bilo iz investicijskih sredstev prenešeno 12,0 mio
SIT in sicer za namen subvencioniranje obrestnih mer in
ohranjanje delovnih mest. Več prenosov pa je bilo razporejenih za
potrebe zagotavljanja lastne udeležbe na projektih Phare - CFCU
in sicer v višini 160,2 mio SIT.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za pravosodje so bila v letu 1997 predvidena v višini 1,4 mlrd SIT.
Od tega je bilo za investicijsko vzdrževanje predvidenih 309,7
mio SIT, ostalo pa za investicije in sicer za tehnološko posodobitev
sodišč, nakup poslovnih prostorov ter predhodna dela za sodno
palačo v Ljubljani.
Tekom leta je bil opravljen prenos v višini 5,5 mio SIT in sicer za
potrebe tehnološke posodobitve sodišč tako, da je znašal veljaven
proračun za leto 1997 1,2 mlrd SIT, Realizirana sredstva so bila
na nivoju predvidenih z veljavnim proračunom.

Sredstva, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje
pri Ministrstvu za notranje zadeve so bila s sprejetim proračunom
predvidena v višini 2,0 mlrd SIT. Porabljena sredstva so bila na
nivoju predvidenih. Realizirana sredstva v letu 1997 so bila
nominalno za 14,8% nižja kot v letu 1996.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila s sprejetim
proračunom predvidena v višini 1,3 mlrd SIT, realizirana pa v
višini 1,2 mlrd SIT oziroma 94,8% predvidenih. Realizirana
sredstva leta 1997 so bila nominalno za 7,7% višja kot leta 1996.
Pretežni del investicij je bil namenjen za vzdrževanje gozdnih
cest, celostno urejanje podeželja in obnovo vasi ter kmetijsko
ureditvene operacije in sicer: namakanje kmetijskih zemljišč,
akumulacije in agromelioracije. Med realiziranimi odhodki so zajeti
tudi odhodki financirani iz sredstev donacij programa PHARE v
višini 11,4 mio SIT za pilotski nasad Tolmin.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za kulturo so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 1,9
mlrd SIT, izplačila pa so znašala 1,8 mlrd SIT. V tem znesku je
vključena tudi tuja donacija za mikrofilmsko skeniranje za potrebe
Arhiva Republike Slovenije v višini 5,1, mio SIT. Nižja realizacija
od predvidene je posledica zastojev na prenovi kompleksa na
Roški za potrebe Zgodovinskega arhiva in Restavratorskega
centra zaradi pozno sprejetega proračuna za leto1997 ter
manjšega obsega del za ureditev objekta za Viba film na novi
lokaciji. Realizirana sredstva leta 1997 so bila nominalno za 17,2%
višja kot leta 1996.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj so bila v sprejetem proračunu
predvidena v višini 1,2 mlrd SIT in sicer za vzpodbujanje razvoja
demografsko ogroženih območij. Realizirana sredstva so bila v
višini predvidenih. Realizacija leta 1997 je bila nominalno za 16,4%
višja kot leta 1996. Sredstva so bila namenjena za realizacijo
sanacije in posodobitve lokalne komunalne infrastrukture z
namenom ohranjenosti poseljenosti v gorskem, hribovitem in
obmejnem območju ter sofinanciranju inicialnih razvojnih
programov v skladu z Zakonom o Spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območij in Uredbo o območjih, ki se štejejo
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naložbe iz naslova kupnin in sicer 12,1 mlrd SIT. Sredstva iz
naslova kupnin v sprejetem proračunu niso bila predvidena.
Realizacija odhodkov na področju kapitalskih naložb je bila leta
1997 nominalno za 36,4% višja oziroma realno za 25,0% višja
kot v letu 1996.

za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju
1997 - 1999.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za okolje in prostor so bila s sprejetim proračunom predvidena v
višini 964,0 mio SIT, realizirana so bila v višini 875,5 mio SIT
oziroma 90,8% predvidenih. Realizirana sredstva leta 1997 so
bila nominalno za 37,8% nižja kot leta 1996. Razlog znižanja je
predvsem v tem, ker so bila v proračunu za leto 1996 sredstva
za odpravo posledic neurij v letu 1995 planirana v višini 624,6 mio
SIT, v proračunu za leto 1997 pa sredstev za ta namen ni bilo.
Realizirana plačila za investicije v letu 1997 so obsegala investicije
v komunalo in urejanje voda v višini 200,0 mio SIT, investicije v
energetiko in sicer zapiranje in ekološka sanacija Rudnika Žirovski
vrh v višini 403,1 mio SIT, investicije v državne organe v višini
246,4 mio SIT ter investicije v javne zavode in ustanove v višini
26,0 mio SIT.

Največji delež sredstev za kapitalske naložbe je bil v sprejetem
proračunu predviden pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
4,5 mlrd SIT oziroma 62,1%, sledijo pa Ministrstvo za okolje in
prostor s 1,7 mlrd SIT oziroma 23,4%, Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj s 0,7 mlrd SIT oziroma 10,0%, Ministrstvo za
finance s 0,2 mlrd SIT oziroma 3,0% in Ministrstvo za zdravstvo
s 0,1 mlrd SIT oziroma 1,5%. Realizacija tovrstnih odhodkov je
bila višja od predvidene pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, pri Ministrstvu
za okolje in prostor, pri Ministrstvu za finance ter pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo. Realizacija tovrstnih odhodkov je bila
nižja od predvidene pri Ministrstvu za zdravstvo.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo so bila s sprejetim proračunom
predvidena v višini 614,5 mio SIT, pri čemer je bii veljavni proračun
s prispelo donacijo iz sredstev PHARE na namen Sredstva PHARE
v višini 36,3 mio SIT, višji od sprejetega proračuna za 6,3 mio SIT.
Sredstva v višini 30,0 mio SIT so se v obdobju začasnega
financiranja v letu 1997 skladno z 19. členom zakona o izvrševanju
proračuna RS, prenesla iz namena Univerzitetne knjižnice v
Ljubljani na namen Ustavne obveznosti - podpora slovenski
narodnostni skupnosti pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po
svetu v višini 7,0 mio SIT, ter na namen Nakupi poslovnih prostorov
za potrebe državnih organov pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije v višini 23,0 mio SIT. Realizirana sredstva
leta 1997 so znašala 93,8 % predvidenih. V primerjavi z letom
1996 pa je bila realizacija nominalno za 50,1 % nižja. Največji
delež realiziranih sredstev leta 1997 se nanaša na Univerzitetno
knjižnico v Ljubljani in sicer 356,5 mio SIT oziroma 61,8%.

Sredstva za kapitalske naložbe pri Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 4,5
mlrd SIT, skupaj s kupninami 9,2 mlrd SIT.
Realizirana sredstva so znašala 8,8 mlrd SIT od tega odhodki iz
naslova kupnin 4,4 mlrd SIT. Proračunska sredstva brez kupnin
so bila porabljena za dokapitalizacijo slovenskih železarn, za
dokapitalizacijo Sklada Republike Slovenije za razvoj in za vplačilo
kapitalskega deleža za nakup brezazbestnih tehnologij za potrebe
Salonit Anhovo. Sredstva iz kupnin pa so se namenila za vplačilo
kapitalskih deležev pri investicijah v javni sektor gospodarstva,
za sanacijo podjetij in gospodarstva in dokapitalizacijo sklada za
razvoj malega gospodarstva.
Pri Ministrstvu za okolje in prostor je bilo za dokapitalizacijo
Stanovanjskega sklada za dodeljevanje ugodnejših stanovanjskih
posojil za določene kategorije planiranih in porabljenih 1,0 mlrd
SIT, kar je nominalno za 33,0 % manj sredstev v primerjavi z
letom 1996. Za dokapitalizacijo Ekološko-razvojnega sklada za
kreditiranje ekoloških projektov na področju industrije je bilo
planiranih in porabljenih 700,0 mio SIT, medtem ko v letu 1996 v ta
namen ni bilo porabe. Na osnovi Zakona o uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij je namenjeno Ekološko razvojnemu skladu
Republike Slovenije d.d. 8,5% kupnine. V letu 1997 so bila Skladu
nakazana sredstva v višini 1,3 mlrd SIT, ki jih je dodelil kot povratna
sredstva v obliki kreditov za ekološke investicije in sicer za
kreditiranje naložb v lokalno infrastrukturo in naložbe za
zmanjšanje okolja v industriji.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Ministrstvu
za zunanje zadeve so bila s sprejetim proračunom predvidena v
višini 384,0 mio SIT, realizirana pa v višini 353,8 mio SIT. Sredstva
so bila namenjena dokončanju veleposlaništva ruske federacije,
dokupu opreme za predstavništva v tujini ter za sofinanciranje
obnove Manziolijeve hiše v Izoli. Tekom leta so bili opravljeni prenosi
v okviru ekonomskega namena investicije za pokrivanje
materialnih stroškov ministrstva, za delovanje predstavništev
Republike Slovenije v tujini ter za sofinanciranje obnove
Manziolijeve hiše.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje Državnega
zbora Republike Slovenije so bila v sprejetem proračunu
predvidena v višini 336,1 mio SIT, realizirana pa v višini 330,6 mio
SIT. Sredstva so bila namenjena predvsem za investicije in
investicijsko vzdrževanje objekta parlamenta.

Pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je bilo v okviru
kapitalskih naložb iz sredstev kupnin, pridobljenih na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij pridobljenih 6,8 mlrd
SIT in sicer za dokapitalizacijo Sklada za vzpodbujanje
regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja v višini 1,9 mlrd SIT, za dokapitalizacijo Slovenske
izvozne družbe za vzpodbujanje in kreditiranje izvoza v višini 4,2
mlrd SIT in za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone
narodne skupnosti v višini 624 mio SIT. Realiziranih je bilo 5,8
mlrd, sredstva v višini 1,0 mlrd pa bodo nakazana v skladu s
predpisi iz proračuna 1998.
Poleg tega je bilo iz sredstev kupnin v okviru drugih odhodkov
nakazanih Slovenskemu odškodninskemu skladu v višini 1,0 mlrd
SIT za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o
denacionalizaciji. Sredstva v višini 95,0 mio SIT bodo v skladu s
predpisi nakazana Slovenskemu odškodninskemu skladu iz
proračuna za leto 1998.
Pri ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj je bilo za
dokapitalizacijo Slovenske izvozne družbe za oblikovanje
posebnih varnostnih rezerv za kritje prevzetih tečajnih tveganj
planiranih in realiziranih 727,8 mio SIT. V letu 1996 v ta namen ni

Za investicije in investicijsko vzdrževanje pri Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti so bila s sprejetim proračunom predvidena
sredstva v višini 105,3 mio SIT. Realizirana sredstva so bila v
višini predvidenih. Realizacija leta 1997 je bila nominalno za 58,7%
višja kot leta 1996.

14. KAPITALSKE NALOŽBE
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
področju kapitalskih naložb predvidena sredstva v višini 7,3 mlrd
SIT, kar je 0,9% vseh s sprejetim proračunom predvidenih
odhodkov leta 1997. Izplačana sredstva pa so znašala 19,2 mlrd
SIT. V strukturi izplačil predstavljajo največji delež kapitalske
poročevalec, št. 49/1
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bilo planiranih oziroma porabljenih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA
DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Sredstva za kapitalske naložbe pri Ministrstvu za finance so bila
v sprejetem proračunu predvidena v višini 220,7 mio SIT,
realizirana sredstva pa so znašala 225,4 mio SIT. Dodatna
sredstva so bila zagotovljena znotraj ministrstva, razlog zanje pa
je v spremenjenem tečaju tujih valut. Izvršeno je bilo vplačilo
delniškega kapitala v Evropsko banko za obnovo in razvoj ter
Sklad za socialni razvoj sveta Evrope.

1. ZADOLŽEVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
POTREBE DRŽAVNEGA PRORAČUNA V LETU 1996
Realizirano zadolževanje v letu 1997 je bilo v višini 55,3 mlrd SIT,
odplačila kreditov pa v višini 31,5 mlrd SIT. Realizirani obseg
zadolževanja državnega proračuna v letu 1997 vključuje tudi
zadolževanje proračuna v višini 2,9 mlrd SIT, ki je posledica
zagotavljanja sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
v obrambi, ki skladno s 85. členom Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije ni del z zakonom določene kvote
za zadolževanje. V 85. členu zakona določena maksimalna višina
zadolžitve Republike Slovenije za kritje odhodkov proračuna in
odplačila dolga v višini 55 mlrd SIT je bila torej realizirana do
višine 52,1 mlrd SIT. Realizirano neto zadolževanje proračuna je
znašalo 20,6 mlrd SIT.

Za kapitalske naložbe pri Ministrstvu za zdravstvo so bila v
sprejetem proračunu predvidena sredstva v višini 104,0 mio SIT,
dejansko izplačana so znašala 80,3 mio SIT oziroma 77,2%
predvidenih. Sredstva se v celoti nanašajo na Splošno bolnico
Nova Gorica. Po sprejetju proračuna za leto 1997 ni prišlo do
podpisa pogodbe o reprogramu odplačila kredita, katerega
odplačilo je Ministrstvo za zdravstvo prevzelo s sklepom Vlade
Republike Slovenije. Sredstva v višini 23,6 mio SIT so bila med
letom prerazporejena na namene sekundarijev in nujnega
zdravstvenega varstva nezavarovanih oseb v okviru ministrstva.
Sredstva za kapitalske naložbe pri Ministrstvu za znanost in
tehnologijo so bila realizirana v višini 0,6 mlrd SIT in se v celoti
nanašajo na kupnine.

Financiranje proračunskega poslovanja je v letu 1997 potekalo z
naslednjimi finančnimi instrumenti: z kratkoročnimi vrednostnimi
papirji - zadolžnicami, z dolgoročnimi vrednostnimi papirji, z
obveznico Republike Slovenije - 09, z izdajo Evroobveznice ter z
zadolžnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Republika Slovenija v letu 1997 ni najela novih dolgoročnih kreditov
za potrebe financiranja proračunskega salda in plačila glavnic.

15. SREDSTVA REZERV
V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za rezerve predvidena
sredstva v višini 451,8 mio SIT, od tega za izločanje v rezerve
Republike Slovenije (stalna proračunska rezerva) sredstva v
višini 370,0 mio SIT, za sredstva tekoče proračunske rezerve
71,8 mio SIT ter za sredstva za intervencije na trgu vrednostnih
papirjev 10,0 mio SIT.

Namen kratkoročnih vrednostnih papirjev - zadolžnic je
uravnavanje tekoče likvidnosti proračuna. Republika Slovenija
se je v letu 1997 na tak način zadolževala pri različnih osebah
javnega sektorja, izdala je 96 zadolžnic, povprečna obrestna
mera je znašala TOM + 4,2%, raven likvidnostne zadolžitve je v
povprečju znašala 5,1 mlrd SIT. Stanje zadolžitve na dan
31.12.1997 je znašalo 6,1 mlrd SIT.

V 76. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
je določeno, da se od prihodkov proračuna za leto 1997 izloči
250,0 mio SIT v rezerve Republike Slovenije (stalna proračunska
rezerva). V skladu z določili 30. člena Zakona o financiranju javne
porabe se sredstva izločajo mesečno in se namensko porabljajo.
Državni zbor je ob sprejetju proračuna sprejel amandma Vlade
Republike Slovenije s katerim so bila zagotovljena dodatna
sredstva v višini 120,0 mio SIT za odpravo najnujnejših posledic
škode po neurjih s točo v kmetijstvu, tako, da so v predlogu
proračuna predvidena sredstva za ta namen znašala 370,0 mio
SIT.

Dolgoročni vrednostni papirji
V letu 1997 je Republika Slovenija izdala tri nove vrednostne
papirje za potrebe financiranja proračunskega salda in odplačila
glavnic:
Obveznica RS - 09 je bila izdana za namen financiranja proračuna
Republike Slovenije. Obveznice so bile izdane v dveh delih, prvi
del v višini 5,2 mlrd SIT je bil izdan dne 23.07.1997, drugi del v
višini 4,8 mlrd SIT pa dne 06 10.1997.
Potem, ko je leta 1996 Republika Slovenija izdala svojo prvo
evroobveznico, je v letu 1997 sledila izdaja Evroobveznice - DEM,
v višini 400,0 mio DEM oziroma 36,3 mlrd SIT. Obveznica je bila
izdana na podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja.

Skladno z 22. členom zakona o izvrševanju proračuna so se v
sprejetem proračunu predvidena sredstva tekoče proračunske
rezerve razporejala na proračunske postavke uporabnikov in
niso bila izkazana kot poraba na tej postavki. Prenos sredstev
tekoče proračunske rezerve na postavke uporabnikov je v
nadaljevanju izkazan v tabelarni prilogi št. 3 "Pregled razporeditve
sredstev tekoče proračunske rezerve v letu 1997".

Zadolžriica ZZZS je bila izdana na osnovi sklepa Vlade RS št.
400-04/97-2 (M) z dne 15.5.1997 zaradi izpolnitve obveznosti
RS iz zadolžnice, izdane 31.3.1994 za tranšo B kredita iz 4. člena
pogodbe o načinu poravnave dolžniških obveznosti po pogodbi o
dolgoročnem kreditu, sklenjenim med RS in ZZZS.

Izplačila iz sredstev stalne proračunske rezerve v letu 1997 in
stanje sredstev na računu stalne proračunske rezerve na dan
31.12.1997 so obrazložena v posebnem poglavju III.
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2. ODPLAČILA DOLGA DRŽAVE IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA V LETU 1997

glavnic za domače kredite je bilo realiziranega za 5,2 mlrd SIT,
kar predstavlja 16,6% vseh odplačil dolga.

Proračun za leto 1997 je predvideval, da bodo celotna odplačila
dolga v letu 1997 znašala 33,2 mlrd SIT. V tem okviru naj bi za
odplačila domačega dolga namenili 13,2 mlrd SIT oziroma 39,8%
celotnih odplačil in za odplačila dolga v tujino 20,0 mlrd SIT oziroma
60,2% vseh odplačil.

Med odplačili v tujino so plačila zapadlih glavnic tujih kreditov
znašala 9,1 mlrd SIT oz. 29,0% vseh odplačil dolga, od tega iz
naslova kreditov za avtoceste 1,9 mlrd SIT, kar predstavlja 6,1%
vseh odplačil dolga.
Odplačila glavnic iz naslova sukcesije SFRJ so bila realizirana v
skupni višini 7,9 mlrd SIT oziroma 25,2% celotnih odplačil dolga.
Pri sukcesiji SFRJ gre za obveznosti plačila glavnic iz naslova
obveznic za celoten dolg po Novem finančnem sporazumu ter za
izplačilo glavnic po ratificiranem sporazumu z Vlado Zvezne
republike Nemčije.

Dejansko realizirana odplačila dolga v letu 1997 so znašala 31,4
mlrd SIT, kar je za 1,8 mlrd SIT manj od predvidenih odplačil.
Odplačila domačega dolga so bila realizirana v skupni višini 12,3
mlrd SIT, kar je za 0,9 mlrd SIT manj, kot je bilo predvideno.
Odplačila tujega dolga pa so bila za 0,9 mlrd SIT nižja od
predvidenih 20,0 mlrd SIT, ker niso bila realizirana v proračunu
predvidena plačila iz naslova nealociranega dolga do Japonske.

Plačilo glavnic ostalih tujih kreditov je znašalo 2,0 mlrd SIT oziroma
6,4% vseh odplačil dolga. Navedeni znesek je bil namenjen plačilu
obveznosti za Slovenske železnice.

Odplačila glavnic iz naslova obveznic RS1 so znašala 4,0 mlrd
SIT, kar predstavlja 12,7% vseh odplačil dolga. Iz naslova plačil
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ustavni zakon iz leta 1991, v katerem je Slovenija izrazila
pripravljenost prevzeti ustrezni delež nealociranega dolga bivše
SFRJ.

III. STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
PRORAČUNA PO ZAKLJUČNEM
RAČUNU ZA LETO 1997

Republika Slovenija je na osnovi istega sklepa prevzela tudi
stroške interkalarnih obresti na podlagi obveznosti po pogodbah,
ki bodo nastali v obdobju od dneva zapadlosti posameznih anuitet
(za obresti in glavnico) po obstoječi pogodbi, do dneva dejanskega
plačila, ki bo izvedeno na podlagi novega sporazuma, potrjenega
v Državnem zboru.

V zaključni račun proračuna se vključujejo naslednji računi:
- redni račun proračuna (50100-630-10014),
- devizni računi,
- posebni devizni računi - Londonski klub, Osimski sporazum,
- podračun zakladnice za intervencije na finančnem trgu (50100630-7010014),
- podračun DARS (50100-630-9010014) in
- stalna proračunska rezerva (50100-750-10014).

Na osnovi navedenega sklepa vlade so tudi vsi slovenski dolžniki
po NFA (Nova ljubljanska banka, Nova kreditna banka Maribor, A
Banka in Nafta Lendava) prekinili odplačevanje svojih obveznosti
neposredno tujim upnikom, ustrezna sredstva pa preusmerili na
fiduciarni račun. V skladu s sklepom vlade nakazujejo slovenski
dolžniki na fiduciarni račun naslednja sredstva:
- glavnico in obresti iz naslova NFA (1988) po "živih" zaključnicah,
po katerih je končni uporabnik kredita iz Republike Slovenije,
zmanjšan za portfelj zaključnic, ki so v lasti slovenskih pravnih
oseb
- obresti za 16,4% dolga po "živih" zaključnicah NFA, po katerih
je v obvezi NBJ, kakor tudi plačilo že zapadlih obveznosti
Ljubljanske banke d.d. iz TDFA.

1. Redni račun proračuna, devizni računi, stanje
depozitov in obveznosti
Iz bilance stanja proračuna RS je razvidno, da je bilo na dan
31.12.1997 na rednem računu proračuna 0,2 mio SIT, na deviznih
računih 11,4 mlrd SIT, stanje vezanih sredstev je znašalo 28,0
mlrd SIT ali skupaj 39,4 mlrd SIT.

Stanje sredstev na tem fiduciarnem računu je znašalo na dan
31.12.1997 1,5 mlrd SIT.

V znesku deviznih računov so vključena tudi sredstva v višini 5,9
mlrd SIT, ki so skladno s posebnim zakonom namenjena za plačilo
obveznosti iz naslova temeljnih razvojnih programov oboroženih
sil v začetku leta 1997 in niso sestavni del proračuna ter sredstva
na posebnih deviznih računih (fiduciarni in osimski) v višini 7,5
mlrd SIT, prav tako pa tudi sredstva sodnih deviznih depozitov v
višini 1,4 mlrd SIT.

2.2. Stanje sredstev na osimskem računu - Osimski
sporazum
Z enakimi cilji, kot v primeru fiduciarnega računa - Londonski klub
(NFA), je Vlada Republike Slovenije odločila s sklepom št. 900-06/
93-1 z dne 22.9.1994 odpreti poseben osimski račun. Nanj se
vplačuje 60% celotne obveznosti po sporazumu med nekdanjo
SFRJ in Republiko Italijo o dokončni ureditvi vseh vzajemnih
obveznosti, ki izvirajo iz 4. člena pogodbe, podpisane v Osimu
10.11.1975, na osnovi sporazuma, sklenjenega v Rimu 18.2.1983,
ki ga je Republika Slovenija prevzela v sukcesijo z izmenjavo not
z Republiko Italijo dne 31.7.1992. Na ta fiduciarni se vplačujejo
sredstva, dokler Republika Italija ne bo sporočila računa, na
katerega se bodo nakazovala sredstva za izpolnjevanje
obveznosti po navedenem sporazumu.
Stanje sredstev na tem osimskem računu je na dan 31.12. 1997
znašalo 5,9 mlrd SIT.

Prihodki za preteklo leto, na kontu aktivnih časovnih razmejitev,
so bili na dan 31.12.1997 izkazani v višini 17,5 mlrd SIT.

2. Stanje sredstev na fiduciarnem in osimskem
računu
2.1. Stanje sredstev na fiduciarnem računu Londonski klub
Fiduciarni račun - Londonski klub (NFA) je bil odprt pri Dresdner
Bank Luxemburg SA na osnovi sklepa vlade RS št. 430-03/93-5/
6 z dne 13.1.1994. Z odprtjem tega računa je Republika Slovenija
želela doseči dva cilja v okviru pogajanj s komercialnimi upniki
nekdanje SFRJ:

3. Račun (podračun proračuna Republike Slovenije)
zakladnice za intervencije na finančnem trgu

■ Preprečiti, da bi se sredstva, ki so jih upnikom plačevali slovenski
končni uporabniki uporabljala za odplačilo dolgov neslovenskih
bank dolžnic po Novem finančnem sporazumu. V skladu s pravili
ustanovitve koordinacijskega odbora upnikov se je namreč vsak
dolar odplačil katerega koli dolžnika razdelil v sorazmernih
deležih med vse upnike, povezane v koordinacijski odbor.
• Hkrati dokazati, da so Republika Slovenija in slovenski končni
uporabniki ne samo pripravljeni, ampak tudi sposobni odplačevati
svoj del obveznosti po Novem finančnem sporazumu. S tem se
je torej ohranjala kredibilnost slovenskih dolžnikov ne glede na
to, da se plačila niso vršila neposredno upnikom.

Račun (podračun proračuna Republike Slovenije) zakladnice za
intervencijo na finančnem trgu je bil v letu 1997 zaprt in tako na
dan 31.12.1997 ne izkazuje stanja sredstev na računu.

4. Račun (podračun proračuna Republike Slovenije)
Dars-a
Na dan 31.12.1997 je znašalo stanje sredstev na žiro računu 0,6
mio SIT. Ta sredstva so bila skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna v proračunu že izkazana kot odhodek in predstavljajo
obveznost do DARS, namenjena pa so izgradnji cest. Stanje
vezanih sredstev je bilo izkazano v znesku 2,6 mio SIT.

Republika Slovenija je v tem okviru vplačevala na fiduciarni račun
sredstva v višini 16,4% obveznosti Narodne banke Jugoslavije
'2 naslova obresti po Novem finančnem sporazumu. Takšno
ravnanje je utemeljeno na pogajalskih izhodiščih, ki jih je uvedel
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- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi sredstev za izvedbo ukrepov preventivnega
varstva gozdov za sanacijo naravne
44.361.138,00 SIT
ujme 1997
(sklep št. 321-07/97-1/2-8 z dne 30.1.
1997)
- po sklepu Vlade RS o dodelitvi sredstev
za sanacijo posledic plazenja tal
120.000.000,00 SIT
(sklep št. 220-07/97-9 z dne 15.5.1997
in sklep št. 220-07/97-13 z dne 10.7.
1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi pomoči
prebivalcem ob potresu v Iranu
9.630.623,30 SIT
(sklep št. 910-03/97-4(N) z dne 22.5.
1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi pomoči
prebivalcem ob poplavi na Poljskem in v
Češki republiki
7.871.120,30 SIT
(sklep št. 910-03/97-9(N) z dne 21.7.
1997)
- po sklepu Vlade o zagotovitvi sredstev
za odpravo posledic plazenja tal (sklep
št. 220-07/94-5/17-8 z dne 8.8.1996 in
(Sklep Št. 420-09/943/13-8 z dne 5.12.
1996)
52.934.222,00 SIT

5. Račun stalne proračunske rezerve
Sredstva rezerv Republike Slovenije (stalna proračunska
rezerva) so se v letu 1997 oblikovala v višini 1.213.725.093,44
SIT in sicer:
- z prenosom depozitov 31.12.1997
- z prenosom stanja na žiro računu
31.12.1996
- z prenosom terjatev do KB Triglav z
obrestmi po stanju 31.12.1996
- z izločitvijo sredstev po uredbi o začasnem financiranju potreb iz proračuna
RS v prvem polletju leta 1997
- z plačanimi obrestmi 1997

816.000.000,00 SIT
2.047.924,87 SIT
8.097.493,34 SIT
370.000.000,00 SIT
17.579.675,23 SIT

Tekom leta 1997 je bilo izplačano iz sredstev stalne proračunske
rezerve 1.126.126.413,09 SIT in sicer za naslednje namene:
- po zakonu o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic neurja s poplavo,
točo in burjo v letu 1995 (Uradni list
RS, št.74/95)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi
sredstev Upravi RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo ob
potresu na Hrvaškem 1996 (sklep
št.910-03/97-4/1-8 z dne 16.1.1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi
sredstev občinam za pri odpravljanju
posledic žleda v januarju 1997(sklep
št.220-07/97-11/2-8 z dne 16.1.1997)
- po zakonu o zagotovitvi sredstev občinam pri odpravljanju posledic škode
po ujmi v kmetijstvu 1996/97 (sklep št.
420-09/97-3 z dne 20.3.1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi
sredstev občinam Koper, Izola, Piran
za odpravo posledic škode v kmetijstvu po naravni nesreči 1996/97 (sklep
št. 420-09/97-4 z dne 15.5.1997)
- po sklepu Vlade RS o zagotovitvi
sredstev občinam za odpravo posledic
neurja s točo v kmetijstvu v juniju in
juliju 1997
(sklep št. 420-09/97-6 z dne 6.8.1997)
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573.692.452,30 SIT

Stanje sredstev na računu stalne proračunske rezerve na dan
31.12.1997 je bilo 87.598.680,35 SIT, od tega na žiro računu
501.187,01 SIT, na depozitnih računih pri bankah 87.097.493,34
SIT.

3.195.344,25 SIT

30.000.000,OOSIT

Sredstva, ki so bila z zakoni in sklepi vlade predvidena za odpravo
posledic neurja, plazenja tal in podobno niso bila v celoti realizirana
v letu 1997. Preostanek sredstev v višini 84.616.354,91 SIT bo
porabljen v letu 1998 in je bil po sklepih Vlade Republike Slovenije
zagotovljen za področje vodnega gospodarstva za sanacijo
posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter posledic neurja v letu
1996 v višini 45,9 mio SIT, za občine za odpravo posledic neurja
s točo v kmetijstvu v juniju in juliju 1997 v višini 19,8 mio SIT, za
občine pri odpravljanju posledic škode po ujmi v kmetijstvu 1996/
1997 v višini 15,8 mio SIT, za pomoč prebivalcem ob poplavi na
Poljskem in v Češki republiki v višini 2,1 mio SIT, za izvedbo
ukrepov preventivnega varstva gozdov za sanacijo naravne ujme
v letu 1997 v višini 0,6 mio SIT ter za pomoč prebivalcem ob
potresu v Iranu v višini 0,4 mio SIT.

134.202.883,00 SIT

50.000.000,00 SIT

100.238.629,94 SIT
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IV. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV
IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
POSAMEZNIH PRORAČUNSKIH
UPORABNIKOV ZA LETO 1997

Letno poročilo o prihodkih in odhodkih iz proračuna je sestavljeno
na podlagi Navodila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS 1/98). Pri izdelavi poročila o prihodkih in odhodkih
so upoštevana sledeča izhodišča:
- med prihodke in odhodke proračunskih uporabnikov so
vključeni tudi prihodki, ki so bili do 30. januarja 1998 nakazani iz
proračuna na žiro račun in se nanašajo na poravnavo obveznosti
za leto 1997 (30. člen Navodila);

1111 - PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
K predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije

- obveznosti nastale v letu 1997, ki so poravnane iz namenskih
prihodkov leta 1997, nakazanih na račun uporabnika do 30.
januarja 1998, so se knjigovodsko evidentirale v letu 1997 (31.
člen Navodila);

za leto 1997 dajemo tole vsebinsko obrazložitev izvedbe
zastavljenih proračunskih ciljev na posameznih področjih:
Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni odhodki (prejemki)
Veljavni proračun 1997
203.558.147,00 SIT
Realizacija za leto 1997
202.537.376,20 SIT
Ostanek
1.022.770,80 SIT (0,50%)
Realizirana sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, drugih
osebnih odhodkov in prispevkov delodajalca. 0,50 % odstopanje
predstavlja kasnejšo zasedbo planiranega delavnega mesta (referent za finančne zadeve), ki smo ga zasedli šele v mesecu
oktobru in ostanek sredstev na postavki prispevki delodajalca,
kot zmanjšanje števila zaposlenih zaradi dveh upokojitev, ki nista
bili takoj nadomeščeni. V okviru tega namena je bila potrebna
prestavitev med postavkama - prenos s postavke plač na druge
osebne odhodke, zaradi zagotovitve izplačila zakonskega
določenega zneska pomoči ob smrti delavca.

- poročilu so priložene odprte obveznosti iz leta 1997 do proračuna
iz naslova obračunanih plač, prispevkov in davkov in drugih
osebnih prejemkov za mesec december 1997 - priloga 1.
Državni zbor Republike Slovenije je imel v letu 1997 sledeče
prihodke iz proračuna:
1. prihodki iz proračuna
2. prihodke iz proračuna,
za plače december 1996
prispevke delodajalca
za druge osebne prejemke
za obveznosti do dobaviteljev

Materialni stroški
Veljavni proračun 1997
54.649.307,00 SIT
Realizacija za leto 1997
54.488.607,87 SIT
Ostanek
160.699,68 SIT (0,29%)
Pri materialnih stroških so bili zastavljeni cilji proračuna oziroma
bolje rečeno začasnega financiranja, ki je praktično potekalo čez
celo leto, doseženi v celoti. Z dodeljenimi sredstvi je uporabnik
uspel pokriti stroške, ki so bili nujno potrebni za delovanje služb
predsednika republike.

Skupaj prihodki

229.346.175,15 SIT

3.801.173,450,42 SIT

1. Finančni načrt za leto 1997
Finančni načrt za leto 1997 je bil pripravljen v skladu z Navodili
Ministrstva za finance. Sprejeti proračun za leto 1997 je delno
vplival na porabo proračunskih sredstev, glede na to da je celo
leto 1997 veljal sistem začasnega financiranja, kar je pomenilo
omejitve pri porabi finančnih sredstev. V največji meri navedeno
vpliva na porabo finančnih sredstev za izplačilo plač, prispevkov,
davkov in drugih osebnih prejemkov. Uredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997
so vplivale tudi na neuresničitev veljavnih planov nadomestnih in
novih zaposlitev v letu 1997, saj omejena finančna sredstva niso
zadoščala za izplačilo plač predvidenih zaposlitev. V sprejetem
finančnem načrtu za leto 1997 so bila finančna sredstva sicer
predvidena, vendar zaradi postopka zaposlovanja nadomestnih
zaposlitev v obdobju enega meseca ni bilo moč realizirati.

Z racionalizacijo pri porabi sredstev in s preložitvijo nekaterih
izdatkov na naslednje proračunsko leto je bilo ob koncu leta iz
tega namena mogoče pokriti nujen nenačrtovan izdatek v višini
približno en milijon tolarjev za nakup strežnika, hrbtenice
informacijskega sistema v Uradu. V decembru je namreč prišlo
do okvare strežnika in je bil potreben prenos, sprememba
proračuna, iz namena materialnih stroškov na postavko
namenjeno razvoju informacijskega sistema.
Investicije in investicijsko vzdrževanje
Veljavni proračun 1997
18.150.692,45 SIT
Realizacija za leto 1997
18.150.608,06 SIT
Ostanek
84,39 (0%)
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja zastavljeni
cilji, razen na področju informacijskega sistema, po večini niso bili
doseženi, če imamo pri tem v mislih načrtovane in potrebne nakupe
opreme in urejanje prostorov za arhiv v kleti. Vendar pa je bilo ob
Predlogu iri kasneje ob sprejemu proračuna jasno, da z
razpoložljivimi sredstvi zastavljenih ciljev ne bo mogoče doseči.
Glede na razpoložljiva sredstva je bil sprejet prilagojen načrt nabav
opreme in investicijskega vzdrževanja, ki pa je bil v celoti
uresničen brez odstopanj
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3.571.827.275,27 SIT

2. Uresničevanje finančnega načrta za leto 1997:
11 - Plače, prispevki, davki in drugi osebni prejemki
2.285.040.482,90 SIT
Državnemu zboru Republike Slovenije je bilo nakazano 98,93
odstotkov planiranih sredstev za plače in druge osebne prejemke
(ob upoštevanju veljavnega finančnega načrta). Odstopanja od
veljavnega plana so nastala zaradi nerealiziranega plana
nadomestnih zaposlitev v letu 1997 in zaradi izplačil plač poslancem
prejšnjega mandata, saj ni bilo moč predvideti mesece prenehanja
izplačil navedenim poslancem.
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(948.462).

V skladu s 17. členom Odloka o organizaciji in delu služb
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS 19/97)
pripadajo poslanski skupini sredstva za dodatno strokovno
pomoč. Ob upoštevanju 34. člena Zakona o poslancih in
navedenega Odloka se poslanska skupina lahko odloči za podpis
pogodbe o delu z zunanjim izvajalcem ali sklenitvijo delovnega
razmerja za čas izvršitve dela, vendar ne dlje kot do prenehanja
poslanske skupine. Na dan 31.12.1997 je bilo sklenjeno delovno
razmerje s šestimi delavci. Sredstva za plače, prispevke, davke
in druge osebne prejemke v skupni višini 9.517.161,90 SIT so
bila financirana iz proračunske postavke 3649 - drugi odhodki za
delo na drugih področjih. Med prihodki za leto 1997 so vključeni
prihodki za plače, prispevke in davke za mesec december 1996
v višini 164.326.687,10 SIT, vsi ostali prihodki pa so za pokrivanje
obveznosti iz leta 1997. V bilanci prihodkov in odhodkov za leto
1997 ugotovljeni presežek v višini 1.473.518,00 SIT iz naslova
proračunske postavke 3001 ni vrnjen v proračun zaradi terjatev
iz naslova boleznin in obveznosti do delavcev.

2. Svet za radiodifuzijo - proračunska postavka 6455 in Svet za
varstvo okolja - proračunska postavka 6456 kot samostojna
proračunska uporabnika samostojno planirata finančne letne
načrte; v letu 1997 je bilo iz proračuna nakazanih 25.000.000
SIT oziroma 12.914.131,97 SIT za delo obeh uporabnikov.
3. Povračilo stroškov volilne kampanje:
Na podlagi sklepov Državnega zbora številka 411-01/93-30/
16 z dne 28.04.1997 o povračilih stroškov volilne kampanje in
na podlagi Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS 62/94) je
bilo v letu 1997 porabljeno 29.312.580,00 SIT za povračilo
stroškov volilne kampanje političnim strankam.
108 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Državnemu zboru Republike Slovenije je bilo nakazano 98,37
odstotkov planiranih sredstev za materialne stroške in druge
odhodke za delo na drugih področjih. Na odstopanja med sprejetim
proračunom in nakazanimi finančnimi sredstvi na žiro račun
Državnega zbora je vplivalo sledeče:

Državnemu zboru Republike Slovenije je bilo v letu 1997 nakazano
98,37 odstotkov finančnih sredstev za posamezne proračunske
postavke v okviru 108 - investicije.
Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 1997
praktično ni bilo. Ob upoštevanju navodil o plačilnih rokih za
investicijska in podobna dela, je bilo v letu 1997 53.612.306,95
SIT finančnih sredstev nakazanih za pokritje obveznosti do
zunanjih izvajalcev iz leta 1996; ostala finančna sredstva pa so
bila za pokrivanje obveznosti leta 1997. Razlika 321.914,10 SIT
višji prihodki kot odhodki v letu 1997 je vrnjena na žiro račun
proračuna.

- manjša poraba finančnih sredstev za poslanske pisarne kot je
bilo načrtovano zaradi predloga nove organizacije dela;

2604 - Reševanje stanovanjske problematike

- manjša izplačila nadomestil za ločeno življenje poslancev zaradi
problematike pridobivanja službenih stanovanj;

V letu 1997 je bil realiziran nakup ene stanovanjske enote za
reševanje stanovanjske problematike poslancev in zamenjana
dotrajana stanovanjska oprema za nekatera službena stanovanja.

21 - Materialni in drugi odhodki za delo na drugih področjih
698.456.961,72 SIT

- zaradi postopnega konstituiranja in dela Državnega zbora manjši
obseg dela zunanjih strokovnjakov za posamezne odbore in
komisije;

4510 - Investicije - nakup opreme, projekti po planu investicij za
leto 1997/1998

- pri pripravi finančnega načrta smo po posameznih namenih
porabe uspeli planirati vse stroške, tako da nepredvidenih
stroškov ni bilo.

V okviru navedene proračunske postavke je bilo porabljeno
53.032.695,77 SIT finančnih sredstev za razvoj informacijskega
sistema; 4.282.821,52 SIT za nakup drobnega inventarja (v skladu
z navodili Ministrstva za finance pri pripravi finančnega načrta za
leto 1997 je vključen v postavko 4510), ostala proračunska
sredstva pa so bila porabljena za različne projekte.

V letu 1997 je bilo prihodkov iz proračuna za pokrivanje terjatev iz
leta 1996 v višini 5.815.506,10 SIT, ostala finančna sredstva pa
so za pokrivanje obveznosti iz leta 9197.
9 - Drugi odhodki

1212 - DRŽAVNI! SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
487.063.439,97 SIT
Poročilo o prihodkih in odhodkih iz proračuna za leto 1997 je
izdelano ob upoštevanju Navodila o izvrševanju proračuna za
teto 1997 (Ur.l.RS 78/97).

Državnemu zboru Republike Slovenije je bilo nakazano 95,63
odstotkov planiranih finančnih sredstev v letu 1997 za druge
odhodke.

Državni svet je imel v letu 1997 prihodkov iz proračuna v višini
291.316,625,90 SIT. Odobrena finančna sredstva so bila
porabljena za plačilo obveznosti iz leto 1996 in za nastale
obveznosti v letu 1997.

V proračunskem namenu 9 - drugi odhodki, so vključene
proračunske postavke in prihodki, na katere Državni zbor nima
vpliva in sicer.
1. Odhodki za sofinanciranje strank:

8131,8132,8133 - proračunska postavka
Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki
Državni svet je porabil 98,99% odobrenih finančnih sredstev za
izplačila plač, prispevkov delodajalca, davkov in drugih osebnih
prejemkov delavcev strokovne službe in funkcionarjev. Finančna
sredstva v višini 9,314,362,00 SIT so bila nakazana za izplačane
plače za december 1996; ostala finančna sredstva pa za izplačila
plač in drugih osebnih prejemkov za leto 1997. Bistvenih odstopanj

Finančna sredstva političnim strankam se mesečno nakazujejo
in usklajujejo na osnovi Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS 62/94) in Poročilom o število dobljenih glasov
parlamentarnih strank (Uradni list RS 65/96).
V letu 1997 je bilo na proračunski postavki 5485 nakazano
419.836.728,00 SIT ob upoštevanju skupnega obsega glasov
poročevalec, št. 49/1
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med veljavnim proračunom in realizacijo nakazil ni z izjemo
neporabljenih finančnih sredstev v višini 1,199,335,10 SIT.
Razlika v višini 825,534,20 SIT višji odhodki kot prihodki je nastala
zaradi nerealiziranega sklepa komisije za Kadrovske in
administrativne zadeve Vlade Republike Slovenije št. 143-06-97
za povračila sredstev nadurnega dela. Zaradi prepozno prejetega
sklepa finančna sredstva za nadurno delo niso bila zahtevana iz
proračunskih sredstev leta 1997 sredstva v višini 1,199,335,10
SIT pa so ostala neporabljena.
Obračunane plače, prispevki in drugi osebni prejemki za mesec
december 1997 v višini 10.655.597,00 SIT bremenijo proračunsko
leto 1998.
8134 - proračunska postavka
Materialni stroški
Državni svet je imel nakazano 49.295.838,90 SIT finančnih
sredstev, kar predstavlja 100% odstotno porabo odobrenih
proračunskih sredstev. Za poravnavo obveznosti iz leta 1996 je
bilo nakazano 5.030.314,65 finančnih sredstev, ostala
proračunska sredstva pa so bila za pokritje obveznosti iz leta
1997. Odobrena finančna sredstva na navedeni proračunski
postavki ne zadoščajo za pokritje prevzetih obveznosti v letu
1997; zato bodo finančna sredstva proračuna 1998 v višini
9.189.286,90 SIT porabljena za pokritje obveznosti leta 1997.
8139 - proračunska postavka
Drugi odhodki za delo na drugih področjih
Državni svet je imel nakazanih 118.486.695,60 SIT finančnih
sredstev, kar predstavlja 100% porabo odobrenih proračunskih
sredstev. Za poravnavo obveznosti iz leta 1996 je bilo nakazano
9.482.106,00 SIT, ostala finančna sredstva pa so bila nakazana
za izplačila nadomestil izgubljenega zaslužka državnim svetnikom
in za povračila materialnih stroškov iz leta 1997. Razlika v višini
83.761,60 SIT višji prihodki kot odhodki se ne vrača v proračun
zaradi terjatev.
Zaradi volitev v Državni svet so bila v letu 1997 izplačana
nadomestila izgubljenega zaslužka samo za 11 mesecev.
6197 - proračunska postavka
Investicije
Državni svet je imel v letu 1997 odobrena in nakazana finančna
sredstva v višini 5.952.233,50; od tega 408.130,00 SIT za
poravnavo obveznosti iz leta 1996 ostala finančna sredstva pa
za tekoče obveznosti leta 1997. Na osnovi priporočila Ministrstva
za finance št. 401 -3-97-35/2 z dne 22.12.1997 so bili med odhodke
leta 1997 vključeni tudi odhodki (stroški) za dodelavo
računalniške opreme v višini 1.195.110,00 SIT. Ob upoštevanju
vseh prevzetih obveznosti v letu 1997 na navedeni proračunski
postavki odobrena in nakazana finančna sredstva ne zadoščajo
za pokritje vseh obveznosti. Finančna sredstva za poravnavo
obveznosti iz leta 1997 v višini 3.358.414,50 SIT bodo bremenila
proračunsko leto 1998.

1214 - VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
Postavka plače (3095), prispevki delodajalca (3311), drugi osebni
odhodki in prejemki (3203):
Na postavkah plače, prispevki delodajalca in drugi osebni odhodki
- prejemki je bila, zaradi manjše zasedbe delovnih mest od
predvidene poraba, nižja od zakonsko dodeljenih sredstev v
skupni višini 136.882.000 tolarjev. Dejanska poraba na teh
postavkah je v letu 1997 znašala skupaj 132.609.721,00 tolarjev.
Razlika v višini 2,5 mio tolarjev je bila vrnjena v državni proračun,
1 -700.000,00 tolarjev pa je bilo s soglasjem Ministrstva za finance prerazporejenih na postavko materialnih stroškov.

Z zakonom o proračunu Republike Slovenije za leto 1997 (DP97)
je bilo na postavki plače (3095) dodeljenih 103.861.000,00 tolarjev.
Dejansko je poraba sredstev na tej postavki v letu 1997 znašala
101.431.685,00 tolarjev. Ker je bila poraba sredstev na tej postavki
nižja od predvidene, smo sredstva v višini 2,5 mio tolarjev vrnili v
državni proračun.
Na postavki prispevki delodajalca (3311) je bilo od z zakonom
določene višine 24.652.000,00 tolarjev porabljenih 23.962.711,00
tolarjev. Raziika v višini 600.000,00 tolarjev pa je bila zaradi
pomanjkanja sredstev na postavki materialni stroški (3419) med
letom s soglasjem Ministrstva za finance prerazporejena na to
postavko.
Postavka drugi osebni odhodki - prejemki (3203) je bila s sprejetim
proračunom določena v višini 8.369.000,00 tolarjev. Porabljenih je
bilo 7.215.325,00 tolarjev. 1.100.000,00 tolarjev je bilo zaradi
pomanjkanja sredstev s soglasjem Ministrstva za finance
prerazporejenih na postavko materialni stroški (3419).
Postavka materialni stroški (3419):
S proračunom Republike Slovenije za leto 1997 so bila na postavki
materialni stroški (3419) določena sredstva v višini 35.620.000,00
tolarjev. Za nemoteno delovanje institucije do konca leta 1997
sredstva v navedeni višini niso zadoščala, zaradi česar smo s
predhodnim soglasjem Ministrstva za finance med letom na to
postavko prerazporedili iz drugih postavk organa sredstva v višini
2.200.000,00 tolarjev. Poraba sredstev na tej postavki je v letu
1997 tako znašala 37.820.000,00 tolarjev. Višina sredstev na
nekaterih drugih postavkah pa je bila temu ustrezno znižana.
Sredstva so bila prerazporejena iz naslednjih postavk:
- 3203 - drugi osebni odhodki (prejemki) v višini 1.100.000,00
tolarjev
- 3311 - prispevki delodajalca v višini 600.000,00 tolarjev
- 6061 - nakup poslovnih prostorov v višini 500.000,00 tolarjev.
Na podlagi izvedenih prerazporeditev sredstev med postavkami
so bila na postavki materialnih stroškov določena sredstva v
višini 37.820.000,00 tolarjev. Sredstva so bila v navedeni višini do
konca leta 1997 tudi v celoti porabljena. Največji delež sredstev
na tej postavki je bil porabljen za plačilo obratovalnih stroškov,
najemnine za najeto pisarniško opremo, porabljenega pisarniškega
materiala, poštnih in telefonskih storitev, tiskanja in distribucije
letnega poročila, stroškov poslovanja zunaj sedeža. Zaradi
pomanjkanja sredstev na tej postavki niso bili realizirani nekateri
zastavljeni cilji (izdelava in izdaja promocijskega gradiva) iz
področja dela institucije.
Postavka nakup poslovnih prostorov (6061):
Na postavki nakup poslovnih prostorov (6061) so bila določena
sredstva v višini 29.255.000,00 tolarjev. Poravnan je bil zadnji del
obveznosti po pogodbi o nakupu poslovnih prostorov v višini
28.602.980,00 tolarjev. Razlika med dodeljenimi in dejansko
porabljenimi sredstvi na tej postavki pa je bila s soglasjem
Ministrstva za finance, kot smo predhodno že navedli, delno
prerazporejena na postavko materialnih stroškov, v višini
150.000,00 tolarjev pa na postavko pisarniška oprema (6451).
Postavka nakup pisarniške opreme (6451):
Na postavki nakup pisarniške opreme (6451) je bilo s proračunom
dodeljenih 20.853.000,00 tolarjev. Sredstva so bila namenjena
plačilu drugega dela obveznosti za nakup pisarniškega pohištva
in opreme delovnih mest, ki je bila prevzeta s pogodbo v letu
1996. Zaradi možnosti realizacije predhodno dogovorjenih
pogodbenih obveznosti za nakup najnujnejšega pisarniškega
pohištva, je bila med letom na to postavko iz postavke nakup
poslovnih prostorov (6061) s soglasjem Ministrstva za finance
opravljena prerazporeditev sredstev v višini 150.000,00 tolarjev.
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Po opravljeni prerazporeditvi sredstev so znašala razpoložljiva
sredstva na tej postavki 21.003.000,00 tolarjev in so bila tudi v
celoti porabljena.
Postavka računalniška oprema (6452):
Poraba sredstev na tej postavki je v letu 1997 znašala
7.049.474,58 tolarjev, z zakonom pa so bila na tej postavki (6452)
določena sredstva v višini 7.065.000,00 tolarjev. Sredstva so bila
v celoti porabljena za nakup opreme ki je bil predviden ob
sprejemanju državnega proračuna, tako da so bili realizirani
predvideni cilji organa na tem področju.
Iz gornjih navedb izhaja, da so bila sredstva, ki so bila
Instituciji RS Varuh človekovih pravic z državnim proračunom dodeljena za leto 1997, porabljena za namene, kot je
bilo predvideno s predlogom potrebnih sredstev za delo
organa v letu 1997, ki ga je varuh posredoval Državnemu
zboru RS ob sprejemanju državnega proračuna za leto 1997.
Obseg potrebnih sredstev za delo organa je bil določen v
nižji višini od predlagane, zaradi česar niso bili v celoti
realizirani zastavljeni cilji.
Za delo institucije v letu 1997 so bila porabljena sredstva v
nižjem obsegu, kot pa Je bil dejansko dodeljen z državnim
proračunom. Poraba Je v letu 1997 na vseh postavkah
skupno znašala 227,0 mio tolarjev.

1311 - USTAVNO SODIŠČE
Ustavno sodišče izpolnjuje naloge, ki so določene z Ustavo
Republike Slovenije in Zakonom o Ustavnem sodišču kot najvišji
organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pripad zadev iz leta v
leto stalno narašča, še posebej v delu, kjer se državljani obračajo
za zaščito svojih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki naj
bi bile kršene s posamičnimi akti državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev lokalnih pooblastil (ustavne pritožbe).
V letu 1997 je sodišče prejelo 875 zadev. Rešilo jih je 723 ali 18
odstotkov več kot v letu 1996. Kljub temu, da število rešenih
zadev narašča, pa zaradi večjega pripada novih zadev narašča
tudi število nerešenih zadev. Na to vpliva zlasti premajhno število
strokovnih sodelavcev. V letu 1997 je bilo zaposlenih 18 strokovnih
sodelavcev s polnim delovnim časom in 2 z eno tretjino delovnega
časa, ki sodelujejo pri pripravi osnutkov sodnih odločb.
Po sprejetih evropskih merilih naj bi imel sodnik ustavnega sodišča
tri strokovne sodelavce, da bi ustavno sodišče kolikor toliko
tekoče reševalo pripad zadev. Ustavno sodišče Republike
Slovenije pa ne le, da nima izpolnjenega navedenega standarda
glede števila strokovnih sodelavcev, temveč je pod stalnim
pritiskom pomanjkanja sredstev za plače, stanovanj, zelo pereča
pa je tudi prostorska stiska. Ustavno sodišče je zato prisiljeno
adaptirati obstoječi zgradbi. Že sedaj pa se zavedamo, da brez
pridobitve dodatnega nadstropja v sosednji zgradbi ne bo šlo.
Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev smo prisiljeni izvajati
adaptacijo po fazah. Tako drobljenje pa še povečuje stroške že
tako dragega adaptiranja zgradbe, ki je del kulturne dediščine.
Cilj, zagotoviti ustrezne prostore za strokovne sodelavce tudi v
letu 1997 ni bil dosežen. Zato so potrebna dodatna investicijska
sredstva za nadaljevanje investicije v letu 1998. Z zagotavljanjem
novih prostorskih kapacitet, s čimer bomo zagotovili pogoje za
potrebne zaposlitve strokovnih sodelavcev, bomo lahko dosegli
vsaj tekoče reševanje ustavnih pritožb in s tem preprečili
razvrednotenje funkcije Ustavnega sodišča kot najvišjega organa
sodne oblasti na področju varstva človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.

Ustavno sodišče je v svojem predlogu proračuna za leto 1997
(Su 79/96-43) predlagalo višje načrtovane odhodke. Odobrena
sredstva znašajo le 86 odstotkov predlaganih sredstev. Stanje
po posameznih ekonomskih namenih pa je naslednje:
Na postavkah plače, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca
smo načrtovali večjo porabo zaradi novih zaposlitev. V skladu z
odobrenimi sredstvi smo zaposlovanje le delno realizirali.
Materialni in drugi stroški so zaradi vedno večjega pripada zadev
vsako leto občutno višji. Proti koncu leta smo imeli manjše
likvidnostne težave kljub načrtni štednji. Vendar so nam dodeljena
sredstva z nekaj prerazporeditvami zadoščala za pokritje nastalih
obveznosti. Le zelo majhen del obveznosti smo glede na
pripravljene finančne elemente predobremenitev po že sklenjenih
pogodbah prenesli v leto 1998.
V ekonomskem namenu investicije in investicijsko vzdrževanje
nam je v letu 1997 velike težave povzročal sistem začasnega
financiranja, ki je trajal do meseca decembra. Tako nismo bili
gotovi, kakšen bo priliv investicijskih sredstev za tretji in četrti
kvartal. Kljub prerazporeditvam nismo mogli v celoti zaključiti
predvidene adaptacije Beethovnove 10. Z nadaljnjo adaptacijsko
fazo nadaljujemo investicijska dela v letu 1998 in si želimo, da bi
z delom tudi končali. Vsakoletna gradbena sezona moteče deluje
na normalno delo sodišča. Iz sredstev za opremo smo zamenjali
dotrajano telefonsko centralo z modernejšo, nove telefonske
aparate in nekaj pisarniške opreme. Na postavki službenih vozil
smo uspeli zamenjati eno in nabaviti dva nova službena vozila. V
okviru informatizacije smo uspeli obnoviti nekaj strojne in
programske opreme. V omenjenem letu smo uspeli pridobiti
postavko nakup službenih stanovanj in s prerazporeditvijo v okviru
istega namena nakupili štiri manjše stanovanjske enote.
Med letom so bile potrebne spremembe in prenosi med
posameznimi postavkami zaradi:
- likvidnostnih težav pri pokrivanju obveznosti iz materialnih
stroškov
- realizacije nakupa opreme in službenih stanovanj.

1312-RAČUNSKO SODIŠČE
Leto 1997 je tretje leto od ustanovitve Računskega sodišča in
drugo leto, v katerem deluje celo leto. Po prvotnih predvidevanjih
naj bi bilo v tem času končano tudi obdobje vzpostavljanja vseh
pogojev za delo, tako da bi Računsko sodišče lahko nadziralo
pomemben del javne porabe, torej, da bi bilo kadrovsko
usposobljeno in ustrezno opremljeno za opravljanje svojih nalog,
primerljivo z vrhovnimi revizijskimi institucijami v drugih državah.
Ti pogoji niso bili uresničeni predvsem zaradi omejitev pri
proračunskem financiranju, ki je bilo za Računsko sodišče enako,
kot za ostale proračunske uporabnike. Pri tem se ni upoštevalo,
da poraba v preteklem obdobju ne more biti edino merilo za potrebe
v tekočem obdobju za institucijo, ki se šele formira.
1. Finančni načrt za leto 1997
Finančni načrt Računskega sodišča za leto 1997 smo pripravili v
mesecu septembru v skladu z navodili Ministrstva za finance. V
njem smo predvideli porabo 1.015 mio SIT. Pri planiranju sredstev
za plače smo upoštevali zaposlitev 25 novih delavcev, pri
materialnih stroških najemnino za nove najete poslovne prostore,
pri investicijah pa razšititev in izboljšanje računalniške opreme in
za nakup računalnikov za novozaposlene delavce. Planirali smo
tudi plačilo 1/3 kupnine za nove poslovne prostore, skladno s
ponudbo.
28. julij 1998

Sprejeti finančni načrt ni imel nikakršnega vpliva na gospodarjenje
s proračunskimi sredstvi, saj je celo leto 1997 veljal sistem
začasnega financiranja, kar je pomenilo stalne omejitve pri sprotni
porabi in tudi onemogočalo planiranje aktivnosti do konca leta.

zunanjih sodelavcev izobraževanlega programa revizorjev
(zagovori in seminarske naloge) od prvotno predvidenih.

Najprej je veljala Uredba o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v prvem polletju leta 1997 (UL RS št. 77/96), po
kateri je bilo za Računsko sodišče določenih 246.108.000 SIT,
nato Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvih devetih mesecih leta 1997, po kateri je pripadlo Računskemu
sodišču 356.470.000 SIT, nato pa Uredba o začasnem financiranju
potreb iz proračuna RS v letu 1997 (UL RS št. 60/97) z zneskom
498.355.000 SIT za Računsko sodišče. Enak znesek nam je bil
dodeljen v Proračunu RS za leto 1997 (UL RS št. 78/97), ki je bil
sprejet oktobra.

1313 - AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
Sprejeti proračun za leto 1997 je Agenciji RS za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij dodelil sredstva v znesku
208.864 tisoč SIT, dodeljena finančna sredstva pa so bila
porabljena v znesku 207.572 tisoč SIT, ali 99,38 %. Neporabljen
znesek 1.291 tisoč SIT odpade na delno nerealizirano investicijo
v opremo za varovanje prostorov in arhiva, ki je bila končana in
plačana v januarju 1998. Proračunska sredstva so bila dodeljena
na predlog agencije za revidiranje tako, da so bila v predlogu
upoštevana merila o globalnem povečanju sredstev oziroma
razrez po proračunskih uporabnikih, ki ga je predlagala Vlada.
Torej, agencija za revidiranje ni vložila samostojnega predloga na
podlagi 1 .f člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje. Zato, ker je Državni zbor proračun
sprejemal konec leta 1997, je agencija za revidiranje pri oblikovanju
predloga že upoštevala dejansko porabo in dejstvo, da določenih
nalog ni uspela realizirati (npr. planirane nove zaposlitve,
izobraževanje). Obenem pa je pri oblikovanju predloga vključila
vsa sredstva, ki jih je v skladu s predpisi prejela med letom, ker
so sredstva, ki so ji bila dodeljena po pravilih začasnega
financiranja organa, zadoščala le za prve štiri mesece leta
1997(namreč, začasno financiranje upošteva proračun prejšnjega
leta, v letu 1996 pa je agencija za revidiranje delovala le štiri
mesece).

Kljub opisanemu stanju smo morali med letom na poziv Ministrstva
za finance večkrat na novo pripravljati finančne načrte in razporejati
določene zneske po posameznih postavkah, tako skupaj za leto
1997 in 1998 (v mesecu maju 1997), kot za obdobje 9 mesecev.
Finančni načrt smo poslali Državnemu zboru in njegovega
predsednika posebej opozorili na v zakonu določen način
določanja proračunskih sredstev za potrebe Računskega sodišča
(18. člen ZracS). Kljub temu je ostalo osnovno merilo za določitev
višine sredstev v proračunu poraba prejšnjega leta.
2. Uresničevanje finančnega načrta
Glede na opisano stanje v letu 1997 ciljev, ki so bili zastavljeni v
finančnem načrtu, ni bilo močno uresničiti, saj smo bili ves čas
omejeni tako z razpoložljivimi zneski kot tudi s časovno
veljavnostjo oz. začasnostjo dodeljanih sredstev iz proračuna.
Predvsem ni bilo možno izpolniti plana zaposlovanja, saj sredstva
za plače, določena za drugo polovico leta, niso zadoščala niti za
plače že zaposlenih. Zato v drugi polovici leta ni bilo možno zaposliti
nobenega novega delavca. Število zaposlenih na dan 1.1.1997 je
bilo 69, na dan 31.12.1997 pa 81. Pri tem je treba upoštevati, da
so takoj v začetku leta 1998 odšli 4 delavci, ker pomeni, da je bil
plan 25 novih zaposlitev uresničen le z 8 novimi delavci.

Predlog proračunskih sredstev je agencija za revidiranje oblikovala
na osnovi naslednjih meril:
•v znesku 147.616 tisoč SIT za plače je upoštevala stanje
zaposlenih z dne 31.12.1996, možna napredovanja in stimulativni
del plač ter realizirane nove zaposlitve;
• v znesku 42.004 tisoč SIT za materialne stroške je izhajala iz
treh normativov: prvič, iz porabljenih stroškov za delo na delavca
za leto 1996, preračunanih na celoletno obdobje z upoštevanjem
načina in specifičnosti dela, drugič, iz pričakovanih stroškov na
podlagi sklenjenih pogodb in tretjič, iz izkustveno ocenjenih
stroškov za storitve tretjih oziroma sodnih stroškov;
• v znesku 19.244 tisoč SIT je upoštevala potrebe po vzpostavitvi
informatizacijskega sistema in po nakupu računalniške opreme,
po nabavi nujne pisarniške opreme na sedežu agencije za
revidiranje (najemni prostori v Ljubljani, Dunajska 22) in po
nakupu mikročitalca.

Tudi nadalnji dogovori o nakupu poslovnih prostorov niso bili možni,
niti na predvideni lokaciji, niti za druge variante. Poleg poslovnih
prostorov na Slovenski cesti, ki so bili najeti ob koncu leta 1996 in
smo jih začeli uporabljati v januarju 1997, smo najeli še dve pisarni
za revizorje v Celju. Najemnine so največji materialni strošek v
preteklem letu. Pomanjkanje denarja je narekovalo tudi občutno
manjši obseg izobraževanja v primerjavi s preteklim letom in
bistveno manjša vlaganja v informatizacijo.
3. Pojasnila k priloženi tabeli

Dodeljena sredstva je agencija za revidiranje porabila za naslednje
namene:

Pregled realizacije proračuna za leto 1997 (tabela 1)
• na proračunski postavki plače je za ta namen porabila sredstva
v znesku 143.474 tisoč SIT. Znesek 3.000 tisoč SIT pa je s
postavke »drugi osebni prejemki« razporedila na postavko
»materialni stroški«;
• za materialne stroške je porabila sredstva v znesku 45.434
tisoč SIT. Stroški so nastali neposredno zaradi dela agencije za
revidiranje;
• s proračunske postavke investicije je porabila sredstva za
vzpostavitev informatizacijskega sistema in za nakup
računalniške opreme v znesku 13.255 tisoč SIT in za nakup
mikročitalca in opreme sredstva v znesku 5.408 SIT, skupaj
18.663 tisoč SIT;
•neporabljena sredstva v znesku 1.291 tisoč SIT so bila
namenjena za plačilo pogodbeno dogovorjenih del in opreme za
varovanje prostorov in arhiva, investicija pa ni bila v celoti

Iz podatkov je razvidno, da smo razpoložljiva sredstva izkoristili
v celoti. Ker so v decembru ostala prosta sredstva na postavki
plače (zaradi daljših bolniških odsotnosti), je bil znesek 2.770.000
SIT prerazporejen za izobraževanje, investicije in materialne
stroške, kar je bilo možno uresničiti zaradi "podaljšanja"
proračunskega leta. Porabljen je bil za plačilo obveznosti pri
izvajanju programa za izobraževanje revizorjev in seminarje, del
pa za nakup računalniške in pisarniške opreme. Manjša od 99%
je realizacija le na postavkah delo zunanjih strokovnjakov, kjer so
bila sredstva rezervirana za plačilo opravljenih storitev revizijske
družbe, pa ni bil izpolnjem pogoj za plačilo 30% pogodbenega
zneska, ker poročilo do konca leta ni postalo dokončno. Na
postavki izobraževanje, na katero je bilo prerazporejeno 1.000.000
SIT, je bilo porabljeno manj denarja za stroške sodelovanja
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V celoti je Urad potreboval za 12 % več sredstev, kot jih je bilo
predvideno ob sprejetem proračunu. Del povečanja se je nanašal
na plače (52,7 mio SIT), večji del pa na materialne stroške (74,6
mio SIT). Ob tem so bili stroški investicijskega vzdrževanja nižji
od predvidenih (za 21 mio SIT).

dokončana v letu 1997 iz objektivnih razlogov, ki niso na strani
izvajalca ali naročnika.
V letu 1997 agencija za revidiranje ni uspela v celoti realizirati
kadrovskega plana in izobraževanja delavcev v delu, ki se nanaša
na pogoje za samostojno opravljanje dela pri novozaposlenih
delavcih in v delu, ki se nanaša na globalno izobraževanje vseh
delavcev zaradi čimboljše kvalitete dela in razvoja. Glede teh
namenov agencija za revidiranje planira sredstva za leto 1998.
Zadovoljivo pa je realizirala svoje cilje za vzpostavitev
informatizacijskega sistema in nabavo nujne opreme, tako da v
letu 1998 planira le še nekaj manjših dopolnitev za oba namena.
Glede materialnih stroškov agencija za revidiranje ugotavlja, da
niso zadoščala za pokritje stroškov, ki nastanejo neposredno
zaradi dela. Agencija za revidiranje je že med letom opozarjala,
da to proračunsko postavko izredno obremenjujejo potni stroški
do višine določene s pozitivnimi predpisi, saj je delo revizorjev
vezano na preglede pravnih oseb po vsej državi, in stroški vezani
na dinamiko dela sodišč oziroma na uspeh agencije za revidiranje
v pravdnih zadevah. Brez kritja tovrstnih stroškov pa agencija za
revidiranje ne more izpolnjevati z zakonom določenih nalog.

Poraba je bila za slab odstotek nižja, kot je bilo predvideno z
veljavnim proračunom. Vzroki so bili v nekoliko poznem poračunu
deviznih izdatkov (tečajne razlike) za obnovo letala in pa poznemu
plačevanju računov za opravljene prevoze, ki zmanjšujejo izdatke
Urada, s strani drugih proračunskih uporabnikov.
Iz postavke materialni stroški in drugi odhodki se pokrivajo
materialni stroški Urada ter vse prevajalske in prevozne storitve
za Urad predsednika vlade in druge proračunske uporabnike.
Urad je bil plačnik vseh prevajalskih storitev za predsednika
države, Državni zbor, vlado in Ustavno sodišče. Stroški za letalske
prevoze neustrezno obremenjujejo proračunska sredstva Urada,
saj proračunski uporabniki izdani račun plačajo v 30 dneh, Urad
pa mora pokrivati odhodke sproti, največkrat pa zagotovi tudi
takojšnje plačilo dnevnic in pristajalnih taks. Poseben problem
predstavljajo letalski protokolarni prevozi, ki jih Protokol Republike
Slovenije ne plačuje kljub vladnemu sklepu. V letu 1997 sta obe
letali imeli 510 ur naletov.

Delovni program agencije za revidiranje je bil v celoti izpolnjen
glede planiranih nalog dokončanja oziroma uvedbe postopkov
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od
1.1.1990 do 31.12.1992 in po njeni oceni presežen glede nalog
preverjanja finančno-materialnega poslovanja v še neolastninjenih
podjetjih. Glede naloge revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register pa agencija za
revidiranje ugotavlja, da ni uspela v celoti realizirati številčnega
plana dokončanih postopkov, ki so jih zahtevali zakoniti
predlagatelji. Le-ta številčni plan ni bil realiziran iz naslednjih
razlogov:

Avtomobilski vozni park je iztrošen v pretežni meri (le pet vozil je
mlajših od 2 let), zato so stroški popravil visoki. Kljub stalnemu
pomanjkanju vozil so bile pokrite vse protokolarne zahteve.
Prevoženih je bilo skoraj 853.000 km, od tega 557.000 km z vozili
višjega razreda. Poraba goriva v letu 1997 je znašala skoraj
100.000 litrov. Poudariti je treba, da so bili vsi prevozi opravljeni
varno in brez večjih nezgod.
Delavci Urada predsednika sodelujejo pri tehničnih opravilih pri
vseh protokolarnih dogodkih, zato je njihov delovni čas velikokrat
podaljšan. Problem predstavlja zakonska omejitev pri izplačilu
dela v podaljšanem delovnem času, saj zaradi dežurstev in
pripravljenosti ne obstaja veliko možnosti za prerazporeditev
delovnega časa.

• agencija za revidiranje ni v celoti realizirala plana novozaposlenih
delavcev. Na podlagi izvedenih javnih razpisov je agencija za
revidiranje zaposlila štiri nove delavce, dva na javnem razpisu
izbrana delavca pa sta si premislila tik pred nastopom dela.
Obenem pa sta se dva delavca, ki sta na podlagi sporazuma
prešla v agencijo za revidiranje s 7.8.1996, vrnila v davčno
službo zaradi osebnih zdravstvenih razlogov in zaradi tega,
ker na območju, kjer sta opravljala delo, ni primerov za uvedbo
revizije;
• agencija za revidiranje je v zadnjem četrtletju leta 1997 pretežno
število delavcev usmerila v delni pregled tinančno-materialnega
poslovanja pri zavarovalnicah, zaradi določenih podatkov v zvezi
s pripravo osnutka zakona o lastninjenju zavarovalnic;
• nujni materialno-tehnični pogoji za delo agencije za revidiranje
so bili izpolnjeni šele v drugem polletju leta 1997 in sicer s
preselitvijo delavcev in arhiva v ustrezne poslovne prostore in
z nakupom informatizacijskega sistema in potrebne računalniške opreme.

Odhodki za varovanje predstavljajo namenska sredstva za
dograditev sistema varovanja. Služba se sooča z velikimi
težavami zaradi velikega števila aktivnosti, iztrošenih in starih
prevoznih in telekomunikacijskih sredstev ter omejenih finančnih
možnosti; le te onemogočajo zagotovitev potrebnih tehničnih
sredstev varovanja, sredstev za vzdrževanje ustrezne fizične
pripravljenosti osebja ter včasih tudi plačila stroškov.
Iz postavke financiranje projektov je Urad sofinanciral skupaj z
Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Ministrstvom za
ekonomske odnose in razvoj raziskovalno nalogo »Gibanje cen
in možnosti stabilizacijskih politik v procesu gospodarske
transformcije«, skupaj z ministrstvom za znanost in tehnologijo
pa nalogo »Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji«.
Izsledki nalog »Izdelava metodologije za kontinuirano spremljanje
odnosa javnosti do vlade, njenih ministrov in njenih potez,Uer
organizaciji zajemanja podatkov v RS, obdelavi in analizi podatkov«
in »Pravna ureditev položaja in vloge Ekonomsko socialnega
sveta« so bili uporabljeni na obeh področjih.

1411 - URAD PREDSEDNIKA VLADE
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije opravlja po Sklepu o
ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade Republike
Slovenije strokovne, organizacijske, administrativne in tehnične
naloge, ki se nanašajo na delo vlade, njenih teles, njenih članov in
predstavnikov ter Sveta za turizem, Ekonomsko-socialnega sveta
ter ministrov brez resorjev. Poleg teh splošno opredeljenih nalog
opravlja še naloge, ki se nanašajo na informacijsko in
dokumentacijsko dejavnost, na lektoriranje in prevajalsko delo in
prevozne storitve.

Odhodki za obnovo letala predstavljajo nabavo opreme za letenje
in pristajanje v poslabšanih razmerah. Doslej letalo ni imelo
tovrstnih naprav, zato je imelo omejene možnosti letenja v slabših
vremenskih razmerah. Vgraditev naprav pomeni tudi večjo varnost.
Kljub temu, da je sistem začasnega financiranja veljal praktično
11 mesecev In da je bil Urad od maja 1997 stalno v likvidnostnih
težavah, je opravil naloge s svojega področja v večji meri, kot so
bile načrtovane.

Urad predsednika vlade je predvidene naloge realiziral.

poročevalec, št. 49/1
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Republike Slovenije ter se medresorsko uskladi v prvem
tromesečju 1998.

1512 - PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE
Na delovnem področju, ki ga pokriva Protokol Republike Slovenije,
so bili zastavljeni cilji doseženi. Ob tem pa sta bila tudi dva večja
projekta in sicer četrto srečanje predsednikov srednjeevropskih
držav meseca junija in srečanje predsednikov vlad CEFTA
meseca septembra v Portorožu. Omenjeni srečanji sta bili tudi
poglavitni razlog za povišanje proračunskih odhodkov, dodatni
vzrok za povečanje pa je bil tudi povečan obseg dela, vezan
predvsem na povečanje aktivnosti ob pripravah na vstop v
Evropsko skupnost in članstvo v NATO.

Proračunska postavka 1294 - oskrba beguncev:
Število bosansko hercegovskih beguncev, ki ključno vpliva na
obseg porabe, se je v letu 1997 na podlagi Zakona o začasnem
zatočišču in Uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za
državljane Bosne in Hercegovine zmanjšalo od 10.359 v
decembru 1996 na 4.609 decembra 1997. Glede na planirano,
najbolj odstopajo mesečni stroški zdravstvenega varstva na
posameznega begunca. Struktura beguncev, ki ostajajo v
Republiki Sloveniji, je glede na zdravstveno stanje vse bolj
ogrožena. Opazno manjši od načrtovanih so tako imenovani drugi
stroški, katerih glavnino so v planih predstavljali stroški v zvezi z
vračanjem v domovino. Le- te je praktično v celoti prevzel Visoki
komisariat za begunce, tako da proračun z njimi praktično ni bil
obremenjen.

1513 - SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
Področje, ki ga pokriva Servis za protokolarne storitve, je
opredeljeno z Odlokom o ustanovitvi Servisa in se nanaša na
upravljanje objektov za protokolarne in reprezentančne namene
ter na njihovo smotrno in gospodarsko rabo.

Včlanitev v IOM - International Organisation For Migrations v letu
1997 ni bila realizirana.

Za ta namen proračunska sredstva pokrivajo: plače, druge osebne
prejemke, prispevke delodajalca in del materialnih stroškov.
Preostali del materialnih stroškov (85%), ki nastanejo v zvezi z
vzdrževanjem in poslovanjem, pa pokrivajo prihodki lastne
dejavnosti. Zaradi tega se obseg vzdrževalnih del sproti prilagaja
danim možnostim.

Zaradi dejstva, da je bil proračun za leto 1997 sprejet šele meseca
decembra 1997, je bilo nemogoče izpeljati postopek javnega
razpisa za izbiro projektov in izvajalcev za izvedbo projektov
Pomoč pri obnovi BIH. Sredstva so ostala neporabljena.
Z izjemo proračunske postavke 8183- donacije Visokega
komisariata pri Združenih narodih za begunce - UNHCR, s katerim
sklene Vlada vsakoletno pogodbo o pomoči pri oskrbi bosansko
hercegovskih beguncev v Republiki Sloveniji, drugih t. im.
donacijskih postavk ni mogoče planirati. UNHCR je tako za leto
1997 odobril 261.352 USD. Sredstva so bila namenjena v pretežni
meri za pomoč najbolj ogroženim kategorijam beguncev, ki ne
žive v zbirnih centrih (enkratno izplačilo), nevladnim organizacijam
za psihosocialno delo z begunci in zaposlitvi beguncev v zbirnih
centrih. Druga donatorska sredstva so bila porabljena za programe
v skladu z zahtevami donatorjev (oprema zbirnih centrov,
obnovitvena dela v zbirnih centrih, ipd.).

Cilji, ki so bili realizirani v preteklem letu, so bili pogojeni s finančnimi
možnostmi. Te so omogočile nujno vzdrževanje hotela Kokra in
zelenih površin kompleksa Brdo. Vsi stroški večjih in tekočih
vzdrževalnih del so pokriti iz lastnih komercialnih prilivov. Večja
dela investicijskega vzdrževanja, ki naj bi bila po načrtu pokrita iz
proračunskih sredstev, niso bila izvršena (npr.: obnovitev tlaka
pred gradom Brdo). Iz leta v leto narašča nujnost temeljite obnove
in adaptacije protokolarnih objektov v ožjem pomenu (gradovi,
vile), za katere že vrsto let niso bila odobrena nikakršna sredstva.
Pri materialnih stroških, ki jih pokriva proračun, ni bilo odstopanj
pri realizaciji. Odstopanja v skupni višini 1.238.576 SIT pa so
nastala pri plačah, drugih osebnih odhodkih in prispevkih
delodajalca. V tem primeru gre za odstopanja, ki so nastala na
podlagi ocen in izhodišč, določenih s planom, dejanska realizacija
pa je pokazala, da je bila planska ocena za omenjeni znesek
previsoka. Razlika je ostala v proračunu. Pri tem se število
zaposlenih v preteklem letu ni povečalo.

1515 - URAD ZA ŽENSKO POLITIKO
Sredstva za plače so v proračunu za leto 1997 znašala 29.519.929
SIT, realizirana so bila v višini 28.900.542,00 SIT, z indeksom
97,9.

1514 - URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE

Materialni stroški so znašali v proračunu 23.337.000,00 SIT, na
postavki 7681 (materialni stroški) 21.337.000,00 SIT in na postavki
8755 (UNDP projekt) 2.000.000,00 SIT.

Urad je aktivno sodeloval pri sprejemu Zakona o začasnem
zatočišču, sprejemu Uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča
za državljane Bosne in Hercegovine, pripravi Izhodišč za
oblikovanje politike priseljevanja, zmanjšanju števila beguncev
ter zaprtju petih zbirnih centrov

Realizirani so bili v višini 23.334.892,11 SIT, torej z indeksom
99,99.
Zastavljene naloge ob začetku koledarskega leta 1997 smo
prilagodili finančnim možnostim, in jih v tem obsegu tudi izvršili. Pri
tem opozarjam, da se je dejavnost Urada v celoti financirala iz
postavke "7681 Materialni stroški".

Sporazum o skupnih ukrepih in aktivnostih za vrnitev oseb z
začasnim zatočiščem kot sporazum med vladama Republike
Slovenije in Bosne in Hercegovine ni bil dosežen zaradi razlik v
pogajalskih izhodiščih, predvsem zaradi zahtevane finančne
pomoči s strani BiH ob vračanju beguncev.

Na področju spremljanja položaja žensk in uresničevanja njihovih
z ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami zajamčenih pravic,
smo na Uradu pripravili obsežno analizo z naslovom Položaj žensk
v Sloveniji v devetdesetih. Na zasedanju Odbora za odpravo
diskriminacije žensk, ki je potekalo v New Yorku od 15. do 20.
januarja, je bilo uspešno predstavljeno začetno poročilo Republike
Slovenije o sprejetih ukrepih za odpravo vseh oblik diskriminacije
žensk. Urad za žensko politiko je sodeloval tudi na sestankih

Pri programu Izhodišča za oblikovanje politike priseljevanja
Republike Slovenije je bila sestavljena medresorska projektna
skupina. Dogovorjeno je bilo, da dobi dokument obliko resolucije
z imenom Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije kot
krovnem dokumentu Izhodišč za oblikovanje politike priseljevanja
28. julij 1998
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Pri obveščanju tujih javnosti in promociji Slovenije si je Urad na
strateški ravni v letu 1997 zastavil dva pomembna vsebinska
cilja:
- da v pomembnem delu aktivnosti preide iz oblik promocije v
oblike komuniciranja, kar naj zagotovi redno, kontinuirano,
proaktivno delovanje, in da se zasleduje rezultate;
- da komunikacijske aktivnosti predstavljajo podporo ciljem
Slovenije, ki jih želi doseči v prioritetnih državah.

Sveta Evrope in v okviru Delovne skupnosti Alpe Jadran.
V preteklem letu je Urad aktivno sodeloval pri pripravi predpisov,
drugih aktov in ukrepov, ki jih pripravljajo resorna ministrstva,
predvsem na področju sistema pokojninskega zavarovanja,
delovnih razmerij, starševskega dopusta... Prav tako so v letu
1997 potekale številne aktivnosti pri pripravi Nacionalnega
programa za enake možnosti.

Tako je Urad vzpostavil stalno komunikacijsko podporno dejavnost
kot redni del in ciljno komunikacijsko delovanje kot projektni del
aktivnosti (komunikacijski programi za dogodek ali državo).
Promocija države je ostala kot manjši vzporedni del delovanja. Za
tako delitev se je Urad odločil zaradi boljše vpetosti našega Urada
v delo s tujimi javnostmi in bolj racionalne porabe proračunskih
sredstev.

Urad za žensko politiko je v proračunskem zahtevku za leto
1997 ponovno skušal zagotoviti sredstva za postavko
"Sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij", vendar ni uspel,
čeprav iz Odloka o ustanovitvi Urada za žensko politiko (Uradni
list RS št. 27/92) izhaja, da je za kvalitetno izpolnjevanje nalog iz
delokroga Urada nujno pritegniti in podpreti nosilce programov,
katerih osnovni cilj je razvoj in uveljavljanje enakih možnosti žensk
in moških.

V okviru komunikacijske podpore je Urad okrepil in izboljšal delo
z mediji (v letu 1997 je bilo servisiranih več kot 600 tujih novinarjev),
z analizo tujega tiska pa se je spremljalo učinke dela Urada. Na
novo so se začela pripravljati redna sporočila za tuje medije,
vsebinsko se je obogatila predstavitveno stran Urada na intemetu
in pripravile tri nove spletne strani za dogodke (CEFTA, Piran,
predsedniške volitve).

1516 - URAD ZA NARODNOSTI
Proračunska sredstva za potrebe narodnih skupnosti, ki se
zagotavljajo prek Urada za narodnosti, so bila za leto 1997
zagotovljena zelo restriktivno, saj so bila v predlogu proračuna
realno nižja kot v letu 1996, tako da je bila ogrožena izvedba
nekaterih nujnih nalog, ki predstavljajo ustavno obveznost
Republike Slovenije. Z amandmaji, ki so bili vloženi v državnem
zboru in jih je podprla tudi Komisija DZ za narodni skupnosti, so
bila zagotovljena dodatna sredstva, ki so omogočila izvedbo
tekočih nalog, nobenih možnosti pa ni bilo za širitev in razvoj
programov narodnih skupnosti.

Pri promociji države je Urad poskrbel za primeren fond
informativno-promocijskih gradiv (93.000 izvodov različnih
publikacij), v skladu z možnostmi pa sofinanciral tudi projekte
zunanjih izvajalcev s promocijskimi učinki in z raziskavo izmeril,
kako Slovenijo zaznavajo v dveh državah ter vzpostavil
prepoznaven identitetni sistem za komuniciranje s tujino.
Zaradi bistveno zmanjšanih proračunskih sredstev pa Uradu ni
uspelo realizirati načrtovanih aktivnosti v okviru promocije države,
zlasti ne natisov novih promotivnih publikacij, sofinanciranja
projektov zunanjih ponudnikov, ki prispevajo k promociji države
doma ali v tujini, ter priprave promotivnih dogodkov v tujini.

Kljub temu, da je bil proračun sprejet izjemno pozno, so bili v celoti
realizirani zastavljeni programi v obsegu, ki so ga dovoljevala
odobrena proračunska sredstva. Vsa odobrena sredstva so bila
porabljena v skladu z nameni, ki so bili določeni v proračunu.

Pri uresničevanju programa obveščanja slovenskih javnosti o
EU in slovenskem vključevanju je Uradu, ne glede na manjša
sredstva v primerjavi s prvotno načrtovanimi, uspelo izpeljati dve
glavni aktivnosti in sicer temeljno raziskavo o informiranosti in
stališčih Slovencev o EU ter sofinanciranje informativnih aktivnosti
nevladnih organizacij. Glede na precej manjša realna sredstva
pa ni bilo mogoče izpeljati tretje načrtovane aktivnosti in sicer
usposabljanja slovenskih novinarjev v zvezi z EU in sofinanciranje
medijskih projektov o EU in slovenskem vključevanju vanjo.

1519 - URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
Urad vlade za informiranje je svoj program dela za leto 1997
uresničil skoraj v celoti, skladno z omejenimi proračunskimi
možnostmi.
Na področju obveščanja domače javnosti je Urad vlade za
informiranje v letu 1997 dosegel vse temeljne cilje, ki si jih je
zastavil na začetku leta. Tu mislimo predvsem na:
- sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu Vlade Republike
Slovenije, predsednika vlade in posameznih ministrstev,
- koordiniranje aktivnosti, posameznih ministrstev z odnosi z
javnostjo,
- komunikacijsko podporo ob nekaterih pomembnejših dogodkih
(predsednikovanje Cefti, srečanje predsednikov držav,
predsedniške volitve...)
- spremljanje pisanja medijev - priprava klipingov
- pripravo medijskih analiz ter na redne raziskave javnega mnenja
o vladni politiki.

V skladu z zakoni država sofinancira tudi glasila za slepe in
slabovidne, glasila za gluhe, prav tako pa tudi programe RTV
Slovenija, namenjene tuji javnosti. Ugotavljamo, da so bile
načrtovane aktivnosti in programi izpolnjene v celoti, seveda v
okviru bistveno zmanjšanih proračunskih sredstev. V celoti je bil
tudi izveden načrtovani program prireditev ob počastitvi državnih
praznikov.
Ob tem poudarjamo, da je izrazito pozno sprejetje proračuna
povzročalo Uradu skozi vse leto velike težave. Kolikor toliko
normalno delovanje nam je uspelo zagotavljati s prerazporeditvami
sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami Urada
za informiranje.

Med nalogami, ki jih Uradu zaradi skopo odmerjenih sredstev v
proračunu ni uspelo realizirati pa moramo omeniti:
- pripravo in izvedbo medijskih kampanj za nekatere temeljne
programske projekte Vlade RS
- pripravo in izvedbo projekta neposrednega obveščanja
slovenske javnosti (priprava publikacij, posebna telefonska
linija...)
- nadgraditev sistema Infoklip.

poročevalec, št. 49/1

Ob dejstvu, da v kratkem poročilu govorimo o marsikateri
nerealizirani nalogi, je zelo nenavadno, da je ob koncu leta na
postavkah Urada vlade za informiranje izkazano za okrog 20 mlo
SIT neporabljenih sredstev. Glavni razlog za ta navidezni ostanek
so prav tehnično-finančne težave, povezane s poznim sprejemom
proračuna za leto 1997. Za pretežni del teh sredstev so bile
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mejnih prehodov v višini 40.792.494,37 SIT.

naloge opravljene, izstavljeni računi, vendar pa plačilo ni bilo
izvedeno. Tako bodo ti računi poravnani iz sredstev letošnjega
proračuna, kar bo seveda še povzročilo težave pri realizaciji
letošnjih nalog.

je bil do konca leta 1997 finančni načrt povečan na
3.880.425.661,04 SIT, realiziran pa je bil v višini
3.636.425.661,04 SIT, oz. 93,7 %.
Pregled realizacije in doseganja zastavljenih ciljev po ekonomskih
namenih oz. po posameznih proračunskih postavkah pa je
naslednji:

1519 - KADROVSKA SLUŽBA
Kadrovska služba vlade je bila v letu 1997 zadolžena za
proračunska sredstva na postavkah:

21 Materialni stroški državnih organov
1287 Nadurno delo organov
1838 Sredstva za delovno uspešnost in nove zaposlitve upravnih
organov
3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco
5221 Republiške štipendije

V tem ekonomskem namenu je zajetih 6 postavk, katerih skupna
vrednost se je med proračunskih letom povečala za
155.978.428,34SIT in je ob zaključku proračunskega leta znašala
1.630.686.428,34 SIT. Povečanje sredstev je bilo v celoti
namenjeno poravnavi pogodbenih obveznosti iz postavk:

Za plačilo nadurnega dela je bilo v sprejetem proračunu 1997
zagotovljenih 2.002.150.000, kar je bilo z realizacijo prejetih
zahtevkov v celoti porabljeno.

a) 1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški
Na osnovi pogodbe o najemu poslovnih prostorov za potrebe
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sklenjene v
letu 1996, je s 1.1.1997 nastopila obveznost plačila najemnine
poslovnih prostorov.
V letu 1997 Servis skupnih služb vlade ni prevzemal v breme
postavke nobenih novih pogodbenih obveznosti.

Sredstva za delovno uspešnost in nove zaposlitve upravnih
organov so bila zagotovljena v višini 2.633.500.000 in v enaki
višini tudi porabljena.
Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko evidenco so bila
zagotovljena v skupni višini 1.500.000. Za potrebe tekočega
izvajanja Zakona o odlikovanjih častni znak svobode RS (Uradni
list RS, št. 24/92), po katerem se podeljujejo odlikovanja od leta
1992 dalje, je bilo porabljenih 593.263,00 sit. Planirana sredstva
za potrebe izdelave novih odlikovanj po zakonu o odlikovanjih RS
(Uradni list RS, št. 1/95) niso bila dodeljena. Realizacija zakonskih
obveznosti je predvidena v proračunu za leto 1998.

Dejstvo je, da kljub znanim pogodbenim obveznostim, s
proračunom Republike Slovenije za leto 1997 na postavki niso
bila zagotovljena zadostna sredstva za poravnavo stroškov
najemnin poslovnih prostorov, stroškov varovanja objektov in
stroškovupravljanja, kar vse se poravnava iz navedene postavke.
b) 6662 Najemnine poslovnih prostorov na lokalni ravni

Ostanek sredstev je bil porabljen za potrebe kadrovske evidence
(mikrofilmanje).

Državni organi na lokalni ravni (upravne enote, inšpekcijske službe,
območne enote in izpostave Geodetske uprave) imajo svoje
poslovne prostore na 464 lokacijah.

V skladu s pravilnikom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 58/95) je
bilo za izplačilo 485 štipendistom in 24 otrokom žrtvam vojne za
Slovenijo (na podlagi sklepa 214. seje Vlade RS, z dne 26.09.1996)
izplačanih 164.564.000,00 sit. S tem so bile pokrite vse zakonske
obveznosti.

Postopki usklajevanja in sklepanja najemnih pogodb v skladu s
101.-103. členom Zakona o upravi so stekli v drugi polovici leta
1995, pogodbe pa se sklepajo z veljavnostjo od 01.01.1995. V
letih 1995, 1996 in 1997 je bilo skupno sklenjenih 160 najemnih
pogodb z obveznostjo plačila najemnine in 72 pogodb po 103.
členu zakona o upravi (pogodbe o uporabi poslovnih prostorov).
Ker s proračunom za leto 1997 niso bila zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, se je razlika delno pokrivala s prenosom po
19. členu ZlPro v višini (54.600.000,00 SIT), del neporavnanih
pogodbenih obveznosti se je preneslo v proračunsko leto 1998.
Realizacija postavke je bila 99,96 %.

Poleg navedenih postavk, so bila zagotovljena še sredstva za
kritje tekočih materialnih stroškov, v višini 9.478.000 ter plače,
drugi osebni odhodki (prejemki) in prispevki delodajalca v višini
99.562.000.
Kljub varčevanju je v celem letu primanjkovalo sredstev, zaradi
česar je večkrat prišlo do nelikvidnostnega pokrivanja tekočih
obveznosti (plačilo računov v zakonitem roku). Te težave je morala
rešiti služba s prerazporeditvijo med postavkami.

Zaradi pomanjkanja sredstev je ostalo 65 pogodb pripravljenih za
obravnavo na pristojnih organih.

1520 - SERVIS SKUPNIH SLUŽB

99 Plačila storitev

S sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto 1997 je bilo
na postavkah Servisa skupnih služb vlade zagotovljenih
3.479.731.000,00 SIT. Na podlagi dodatno zagotovljenih sredstev

V tem namenu je aktivirana postavka 8847 Upravljanje in
vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj. S proračunom
zagotovljena sredstva v višini 86.000.000,00 SIT so se s
prerazporeditvijo po 17. členu ZlPro zmanjšala za 5.605.218,26
SIT, zaradi zagotavljanja sredstev na postavki 8757 Plačila obresti
za stanovanjske kredite.

1.) za pokrivanje najemnin - s prenosi drugih uporabnikov
proračuna v skladu z 19. členom Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije v višini 184.075.000,00 SIT
2.) s prenosi sredstev drugih uporabnikov proračuna za
dopolnitev načrta nabav stanovanj, poslovnih prostorov,
opreme, prevoznih sredstev in investicijskega vzdrževanja
v skladu z določili 19. člena ZlPro v višini 161.927.993,00 SIT
3.) donacije po programih PHARE - CFCU za modernizacijo
28. julij 1998

Realizacija postavke ie bila 100.00 %. Sredstva v višini
80,394,781,47 SIT so se v celoti porabila za plačilo naslednjih
storitev:
- upravljanje službenih in najemnih stanovanj
(upravniki)
11.688.584,24 SIT
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- vzdrževanje (predvsem) službenih
stanovanj
- obnova in popravilo drobnega inventarja
- obratovalni stroški službenih stanovanj
- stroški nezasedenih stanovanj
- ostali stroški iz naslova upravljanja in
vzdrževanja

S proračunom za leto 1997 je bilo na postavki zagotovljenih
40.000.000,00 SIT. S sklepom Vlade RS je bilo na postavko
začasno prenešenih 50.000.000,00 SIT in sicer za izgradnjo
mejnih prehodov Kobilje in Prosenjakovci, s čemer so se
razpoložljiva sredstva povečala na 90.000.000,00 SIT. Na osnovi
dodatno zagotovljenih sredstev so bila v obdobju začasnega
financiranja v letu 1997 izvedena pogodbena dela v skupni
vrednosti 81.083.214,85 SIT. Ker je bilo s proračunom
zagotovljenih samo 40 mio SIT, 50 mio SIT, pa je s sprejetjem
proračuna s postavke vzetih, so se pogodbene obveznosti
poravnale v višini 60.393.865,29 SIT in sicer s prerazporeditvami
med postavkami Servisa skupnih služb vlade (20.393.865,29
SIT), plačilo preostanka pogodbenih obveznosti v višini
20.551.040,20 SIT se je zamaknilo v proračunsko leto 1998. Zaradi
prepozno vrnjenih sredstev na postavko je izkazan ostanek
sredstev v višini 138.309,36 SIT in realizacija 99,97%.

45.694.077,93 SIT
285.877,50 SIT
13.791.287,50 SIT
5.385.646,03 SIT
3.549.307,84 SIT.

61 Plačila domačih obresti
S proračunom za leto 1997 je bila aktivirana nova postavka 8757
Obresti za stanovanjske kredite, na kateri je bilo v proračunu
zagotovljenih 3.000.000,00 SIT. Plačane obresti za stanovanjske
kredite v letu 1997 so znašale 33.744.984,70 SIT in so se med
letom plačevale v breme postavke 4703 Odplačilo glavnice
stanovanjskih kreditov. Za preknjižbo realizacije na ustrezno
postavko je bilo potrebno tako zagotoviti dodatnih 30.744.984,70
SIT, ki jih je Servis skupnih služb zagotovil s prerazporeditvijo
sredstev med postavkami (skladno z določili 17. člena ZlPro) in
sicer iz postavk:

4.) 6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas (PHARE)
Sredstva v višini 2.202.034,80 SIT so bila porabljena za plačilo
nadomestila za uporabo zemljišča, za kontrolne preiskave in
stroške kontrolnih postopkov, ter za svetovalni inženiring.
Realizacija postavke 100,00 %.

- 1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov
v višini
668.157,02 SIT
- 1875 Najemnine poslovnih prostorov in
drugi stroški
13.779.054,39 SIT
- 5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb
in poslovnih prostorov
9.536.327,08 SIT
- 5925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin
naMP
1.156.341,30 SIT
- 8847 Upravljanje in vzdrž. službenih, in
najemnih stanovanj
5.605.104,91 SIT.

K rekonstrukciji in razširitvi mejnega prehoda je Republika
Slovenija pristopila na podlagi podpisanih memorandumov s
fondacijo Phare, ki naj bi zagotovila sofinanciranje v 50% deležu
vrednosti investicije. Vsi postopki, vključno z izbiro izvajalca na
mednarodnem javnem razpisu, so bili vodeni v skladu s predpisi
Phare, ki pa do danes še ni zagotovil svojega deleža sredstev na
ustreznem računu v Sloveniji, zaradi česar so ostale pogodbene
obveznosti do izvajalca v višini 150 mio SIT neporavnane.

Realizacija postavke je bila 100,00 %.
5.) 6930 - 6934 Lastne udeležbe za mejne prehode Učeja, Predel,
Robič in Neblo (Phare)

108 Investicije - državni organi (načrt nabave zemljišč, zgradb,
stanovanj, poslovnih prostorov, opreme in prevoznih sredstev pregled po postavkah):

Načrtovana so bila potrebna sredstva za izvajanje svetovalnega
inženiringa in za plačilo stroškov za pridobivanja lokacijske
dokumentacije in sicer v skupni vrednosti 7 mio SIT. Dela so bila
izvedena v celoti, postavke so bile realizirane 100,00 %.

1.)1B79 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih organov
Sredstva na postavki so bila oblikovana v višini 491.000,00 SIT,
kolikor je bilo potrebno za plačilo prometnega davka za vozilo, ki
ga je Upravna enota Šmarje pri Jelšah pridobila v brezplačno
uporabo od Občine Šmarje pri Jelšah in za plačilo odkupnega
obroka za 3 vozila, po najemnih pogodbah, ki jih je sklenilo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v letu 1995. Sredstva so
bila porabljena v višini 490.098,00 SIT, oz. realizacija postavke
99,82 %.

Za investicije na mejnih prehodih iz programa Phare-CBC je bila
pripravljena tehnična dokumentacija. Z deli pa ni bilo mogoče
pričeti ker Phare ni zagotovil svojega deleža investicijskih
sredstev in ker gre v vseh primerih za manjše investicije, ki jih ni
mogoče ločevati v manjše zaključene celote v razmerju
posameznega investitorja (z izjemo MP Robič).
6.; 8196 Mejni prehod Robič PHARE - CFCU
8199 Mejni prehod Rateče PHARE - CFCU
8200 čistilna naprava Vrtojba PHARE - CFCU

2.) 5300 Adaptacije in rekonstrukcije

Izvedeni so bili vsi potrebni postopki, skladno z določili fondacije
Phare. Na mednarodnih javnih razpisih so bili izbrani izvajalci, s
katerimi sta fondacija Phare in Republika Slovenija v drugi polovici
leta 1997 podpisali izvajalske pogodbe. Izvajalci so z deli pričeli v
pogodbeno dogovorjenih rokih in po pogodbeni dinamiki. Zaradi
dogovorjenega 60 dnevnega plačilnega roka bodo vse pogodbene
obveznosti po začasnih in obračunskih situacijah zapadle v plačilo
v letu 1998. Ker z izvedbo del ni bilo mogoče pričeti prej, predno
je fondacija Phare pričela z delnimi nakazili, katerih obseg ni
zadoščal z pridobitev soglasij k pogodbam s strani Ministrstva za
finance, menimo, da ni utemeljeno prikazovati ničelne realizacije
postavk, kar posredno vpliva na nižji % realizacije načrta Servisa
skupnih služb vlade. Prikazana sredstva ne zadoščajo niti za

Sredstva v višini 527.000.000,00 SIT so zagotovljena za adaptacijo
kompleksa Mladika. Zaradi skromnega obsega sredstev je bila
dinamika del v letu 1997 upočasnjena, tako da so izvajalci opravili
dela v skupni vrednosti 526.461.884,34 SIT, kar pomeni 99,99 %
realizacijo postavke.
3.) 6509 Investcije na mejnih prehodih
Zahtevke za oblikovanje postavke naši službi posredujejo
»uporabniki« prostorov in objektov na mejnih prehodih, to
Ministrstvo za notranje zadeve, Carinska uprava RS in Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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9.)8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih organov

plačilo ene situacije (npr. MP Rateče - sredstva zadoščajo samo
za 1/3 prve začasne situacije, čistilna naprava Vrtojba - sredstva
ne zadoščajo za plačilo pogodbeno dogovorjenega 40%
avansa, ...).
7.) 7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi c.

S proračunom za leto 1997 so bila na postavki zagotovljena
sredstva v višini 595.769.000,00 SIT. Postavka se je na osnovi
prenosov skladno z določili 17. in 19. člena ZlPro povečala za
159.000.000,00 SIT, tako da je po veljavnem proračunu znašala
754.769.000,00 SIT. V letu 1997 so bila sredstva porabljena za:

Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste in prometni
inšpektorat so se v poslovne prostore na Langusovi c. vselili v
februarju in marcu 1997, v juniju paše Center Vlade za informatiko.
Sredstva v višini 80.931.308,00 SIT so bila porabljena za plačilo
preostanka pogodbenih obveznosti iz leta 1996 za nabavo
pisarniške opreme, arhivske opreme in opreme kuhinje ter za
nabavo pisarniške opreme za potrebe Centra Vlade za informatiko
in za plačilo izgradnje prečnega voda, po naslednjih deležih:

plačilo kupnine za poslovne prostore v
Dravogradu
plačilo pogodbene obveznosti 1997 za
prostore na Langusovi c.
tehnično svetovanje in tehnično
dokumentacijo za BO 2/3
• refundacijo stroškov odmere
funkcionalnega zemlj. -obč. Grosuplje

pisarniška oprema in oprema jedilnice
arhivska oprema - ekonom sistem
oprema za kuhinjo obrata družbene
prehrane
povezava telekomunikac. sistema na
obstoječa vozlišča

61.172.572,75 SIT
12.966.429,20 SIT

247.000.035,35 SIT
93.265.038,00 SIT
55.113.992,85 SIT
17.990,70 SIT

Neporavnana pa je ostala pogodbena obveznost (plačilo kupnine)
po dodatku št. 2 k predpogodbi z ne 23.11.1994 za nakup zemljišča
v izmeri 3.538 m2 za objekte A3, A4 in A5 v kompleksu Bežigrajski
dvor. Republika Slovenija je dodatek št. 2 k predpogodbi z ne
23.11.1994 podpisala 22.01.1998»Vsa potrebna soglasja so bila
pridobljena pravočasno (v zakonsko določenih rokih). Dokumenti
so bili v predpisanih rokih dostavljeni Sektorju za javno
računovodstvo, vključno z nalogom za izplačilo, vendar je le-ta
izplačilo zavrnil z obrazložitvijo, da plačilo ni izvedljivo v breme
proračunskih sredstev leta 1997.

6.492.306,05 SIT
300.000,00 SIT.

Neopremljena je ostala velika sejna soba (vključno z vso avdiovideo tehniko) in sejna soba v 7. nadstropju. Opremljanje velike
sejne sobe in sejne sobe v 7. nadstropju je predvideno v letu
1998.

Na postavki so zato ostala neporabljena sredstva v skupni višini
159.371.943,10 SIT, kar se močno odraža v indeksu realizacije
postavke, ki znaša 78,88 % in posredno tudi na nižjem indeksu
celotne realizacije.

8.) 8221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov
S proračunom Republike Slovenije za leto 1997 so bila zagotovljena
sredstva v višini 132.837.000,00 SIT, ki so se povečala s prenosi
drugih proračunskih uporabnikov po 19. členu ZlPro v skupni
višini 21.247.016,00 SIT in s ponovno izvedenimi prenosi sredstev
za 749.669,00 SIT. Sredstva na postavki so tako znašala
154.833.685,00 SIT. Sredstva so bila porabljena za nabavo:

208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi (načrt investicijsko
vzdrževalnih del - pregled po postavkah):
1.) 5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih prostorov

- birotehnične opreme
360.000,00 SIT
- telekomunikacijske opreme (predvsem
telefonske centrale in telefonske linije navadne in ISDN, ter v manjšem obsegu
za nakup mobilnih telefonov)
30.104.047,00 SIT
- pisarniške opreme
79.219.421,50 SIT
(za potrebe: Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Upravne enote
Velenje, Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, inšpekcijskih služb in
upravnih enot)
- specialne opreme
16.193.282,30 SIT
(arhivske ognjevarne omare s posebnim
načinom zaklepanja, zaradi hranjenja
zaupnih dokumentov in orožja, specialne
opreme za potrebe inšpekcijskih služb
in Urada RS za standardizacijo in meroslovje)
- ostala oprema
28.956.934,20 SIT
(oprema službenih stanovanj 24,5 mio,
avdio-video tehnika za upravne enote in
Urad predsednika Vlade, prevozni arhivski
regali za UE Celje).

Na postavki so bila s proračunom predvidena sredstva v višini
103.908.000,00 SIT, ki so se s prerazporeditvami po 17. in 24.
členu ZlPro zmanjšala za 29.536.327,08 SIT, tako da so veljavnem
proračunu znašala 74.371.672,92 SIT. Prerazporejena sredstva
so bila namenjena za plačilo obresti za stanovanjske kredite in za
zagotavljanje kupnine za zemljišče v kompleksu Bežigrajski dvor.
Sredstva v višini 74.371.672,92 SIT so bila porabljena za:

Za nabavo opreme so bile sklenjene pogodbe v višini postavke.
Za ostanek v vrednosti 1.848.759,04 SIT je izvajalec predložil
račun prepozno (dobava je bila zaključena v decembru 1997), po
roku za oddajo dokumentov v Sektor javnega računovodstva
(po 15.01.1998), zaradi česar plačila ni bilo mogoče realizirati.

2.) 6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov

28. ju lij 1998

- sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih
del v upravnih enotah
31.945.407,60 SIT
(obveznost po 103. členu Zakona o upravi)
- investicijsko vzdrževanje zgradb in prostorov
v Ljubljani
34.432.463,52 SIT
- projekt ureditve prostorske problematike
upravnih organov
1.596.000,00 SIT
- investicijsko vzdrževanje zgradb - izpostav
DURS
1.969.823,50 SIT
- investicijsko vzdrž. zgradb - območ. enot
oz. izpostav GURS
3.417.289,70 SIT
- manjša investicijsko vzdrževalna dela urgence
1.010.688,60 SIT
Realizacija postavke je bila 100,00%.

S proračunom zagotovljena sredstva v višini 18.525.000,00 SIT
so se zaradi zagotavljanja manjkajočih sredstev na postavki
Investicije na mejnih prehodih zmanjšala za 4.963.640,00 SIT.
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velikimi UNIX strežniki ter centralnimi diskovnimi polji in robotom
za arhiviranje podatkov zagotavlja zanesljivo informacijsko
podporo, zajem in obdelavo več kot 100 milionov transakcij na
leto, ter desiminacijo informacij za večino informacijskih potreb v
državni upravi. (Carinski informacijski sistem, davčni informacijski
sistem, Sodni register, Register teritorialnih enot, centralni register prebivalstva, pravni informacijski sistem, ISPO, INFOKLIP,
podpora volitvam....).

V okviru sredstev 13.561.359,60 SIT so bili izvedeni naslednji
investicijsko vzdrževalni posegi:
- vzdrževalna dela na kontrolnih kabinah
10.266.000,80 SIT
- popravila streh in nadstreškov
2.698.825,30 SIT
- nadzor nad izvajanjem del
596.533,50 SIT
kar predstavlja 100,00 % realizacijo razpoložljivih sredstev.
Realizacija proračunskih sredstev je bila 93,70 %, realizacija
planiranih del pa 100 %.

Zaradi pomanjkanja finačnih sredstev v letu 1997 se niso ustrezno
povečale procesorske in diskovne kapacitete, kar že predstavlja
ozko grlo v produkciji. Prav tako ni mogoče realizirati določenih
aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem obratovalne varnosti v
izjemnih razmerah in ni realiziran prenos informacijskega sistema
Upravna oseba v slovensko okolje.

1521 . CENTER VLADE ZA INFORMATIKO
Pregled realizacije

Sektor za vzdrževanje in razvoj podatkovno
komunikacijskega omrežja
Sektor za strojno opremo
Sektor je opravljal redne naloge vzdrževanja, upravljanja in
nadzora omrežja, opravljen je bil fizični in logični nadzor omrežja
skupaj s priključitvijo 157 novih mrež in drugih dograditvah.

Načrtovane lokalne mreže v letu 1997 so bile izgrajene v celoti ali
pa se je z gradnjo pričelo. Zaradi problemov s financiranjem se je
čas izgradnje za nekaj mrež podaljšal v leto 1998. Izgrajenih je
bilo tudi nekaj mrež zunaj prvotno predvidenih sredstev, zaradi
selitev na druge lokacije ali prenove prostorov (MOP, MŠŠ, MK,
MZT,...). Dograjeno in zamenjano je nekaj aktivne mrežne opreme
zaradi novozaposlenih in uporabe novih programskih produktov.
Namizna računalniška oprema je bila nabavljena in izročena v
uporabo v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Vzdrževanje je bilo
sprotno in tekoče.

Vzpostavljena so bila nova vozlišča. Plan realiziran v celoti.
Izvedena je bila selitev centralnega komunikacijskega vozlišča iz
Jadranske na Langusovo. Na področju elektronske pošte je bilo
v skladu z načrtom realiziranih več manjših izboljšav. Sektor je
delal na vzpostavitvi zanesljivega sistema EDI in vzpostavitvi
službe za certificiranje javnih ključev. Pozornost je posvetil
internetu in predstavitvenim stranem ter internetu in skupnim
aplikacijm s področja povezave WEB in podatkovnih skladišč.
Posebne aktivnosti so bile namenjene varovanju omrežja,
varnosti, zaščiti in kriptozaščiti.

Podatkovni centri
Projekt Informatizacije upravnih enot

Sektor za razvoj informacijskih sistemov v državnih
organih in upravnih enotah:

Realizirana je posodobitev 623 računalniško podprtih delovnih
mest. Pet oddelkov za notranje zadeve v upravnih enotah je
povezanih v sistem HKOM. Medtem se je dopolnjeval projekt
KURIR (žrtve vojnega nasilja). Na 10 lokacijah je bila vzpostavljena
aplikacija pisarniškega poslovanja (SPIS). Center je financiral
izobraževanje iz področja informatike za 500 zaposlenih v upravnih
enotah, finaciral distribucijo aplikacije VIKAT (zemljiški kataster)
in financiral redno vzdrževanje računalniške opreme, aplikacij,
lokalnih mrež v višini cca 170 milionov SIT. Realizirana je bila prva
faza projekta posodobitve informacijske podpore upravnih enot.

Na projektu informatizacije sanitarne, fitosanitarne in veterinarske
inšpekcije so zaradi pomanjkanja sredstev bila realizirana samo
tekoča vzdrževanja. Planirana informacijska podpora za projekt
denacionalizacije je bila realizirana v celoti. Informacijska podpora
Arhivu RS je bila z izjemo strežnika realizirana v celoti v okviru
sredstev. Uvajanje SPIS ni bilo realizirano, ker ni bilo podpore
uporabnikov in zaradi pomanjkanja sredstev. Uvajanje ISPO je
bilo realizirano. Na projektu uvajanja enotnih metodologij je bil plan
z izjemo metod razvoja informacijskih sistemov realiziran v celoti.
Uvajanje standardov IT zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo v
celoti realizirano.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bila realizirana
zamenjava opreme na upravnih enotah m >ki iddelkih za notranje
zadeve, ki tudi niso še povezani v eru'^n podatkovni
komunikacijski sistem, ker povečuje oinoo-za najem
podatkovnih povezav in stroške vzdrževanja. Piov ; -o ni bila
zaključena druga faza prenove informacijske poupoie u, ->vnih
enot.

Projekt izdelave strateških načrtov je bil realiziran. Nadaljevanje
informatizacije državnih organov ni bilo realizirano zaradi
pomanjkanja sredstev in nesodelovanja kompetentnih uporabnikov, prav tako pa tudi ne informatizacija upravnih enot. Povezava
SPIG - Kurir je bila realizirana v celoti.

Projekt INFOKLIP - Informacijski sistem za spremljanje medije.
(URAD VLADE ZA INFORMIRANJE) ima zagotovljeno redno
obratovanje 24 ur vseh 365 dni, redno vzdrževanje opreme,
dodatne delovne postaje in podpora cca 100 uporabnikom. Zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev še ni izvedena posodobitev
strežnika, ki (zagotavlja obratovalno varnost, prehod na omrežno
rešitev in prilagoditev informacijske rešitve novim zahtevam
uporabnikov.

Sektor programske opremp
CPU in legalizacija standaiJ"" programske opreme je bila v letu
1997 realizirana v skladu s plani. Delno ni bila pokrita legalizacija
standardne programske opreme zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev.

Projekt Podatkovni Center

Vsa v proračunu in s prenosi med uporabniki zagotovljena
sredstva so bila realizirana v višini 99,97 odstotka.

Podatkovni Center z dvema strežnikoma IBM OS/390 in petimi
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1522 - STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

1526 - URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

Statistični urad v letu 1997 še ni uresničeval Nacionalnega
programa statističnih raziskovanj (NPSR), ker ga je parlament •
po štirih letih razprave sprejel šele v decembru 1997. Nekaterih
stvari zaradi omejenih sredstev, neustrezne zaposlenosti,
nagrajevanja ter pomanjkanja ustreznih koeficientov tudi ni začel
izvajati. Po drugi strani pa je dal prednost evropskim obveznostim,
četudi niso bile določene v NPSR, vendar bodo v 1998 letu postale
obvezne za Unijo in Slovenijo.

Urad je svoje dejavnosti opravljal v obsegu, ki mu ga je omogočal
proračun. Zaradi pomanjkanja sredstev je bilo omejeno
mednarodno sodelovanje, izdaja pisnih informacij ter organizacij?
javnih posvetov.
Iz postavke »prispevki duhovnikom« povrne Urad stroške
delodajalca za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
vseh duhovnikov in redovnikov verskih skupnosti, ki jim je to
edini poklic. Osnova za povrnitev omenjenih stroškov je najnižja
pokojninska osnova, ki se iz meseca v mesec spreminja.
Proračunska sredstva niso zadoščala, zato so bila manjkajoča
sredstva nakazana za mesec december 1997 iz sredstev
začasnega financiranja za leto 1998.

Pomanjkanje sredstev, se je glede na sicer zahtevana in
pričakovana proračunska sredstva v letu 1997 odrazilo v
izvedbah nekaterih nujnih nalog. Težave so nastopile, saj so
statistična raziskovanja že tekla (sezona in metodološki okvir) in
so bile pogodbe z anketarji že podpisane. Ob pomanjkanju
sredstev je Urad pridobil tudi nacionalno donacijo poleg vseh tujih
kombiniranih virov. Tako je lahko izvršil vzorčni popis kmetijstva,
ki je v letu 1997 edina osnova za usklajevanje z Unijo in podlaga
za spremembo kmetijske politike v Sloveniji.

Sredstva se nakazujejo sedmim verskim skupnostim za
povprečno 1205 posameznikov.
Za gradnjo cerkve in župnijskega doma v Kočevski Reki je bilo
doslej porabljenih:

Vlada je sicer potrdila Uradovo organizacijo in sistemizacijo
oktobru 1997, a je z drugimi ukrepi omejila plače. Statistični urad,
je delal količinsko za okrog 12% do 13 % več nalog z indeksom
dovoljenih stroškov 99. To pomeni, da kolektiv za delo, ki ga je
bistveno povečal in moderniziral, ni dobil materialnega priznanja.

leta 1993 30.000.000,00 SIT, leta 1994 62.363.000,00 SIT, leta
1995 74.000.000,00 SIT, leta 1996 44.598.000,00 SIT, leta 1997
8.700.000,00 SIT. Za predajo objektov svojemu namenu bi bila
potrebna še sredstva v višini 100 mio SIT.

Na področju materialnih stroškov je bistveno zaostreno vprašanje
mednarodnega sodelovanja, ki je izvršeno po zelo dinamičnem
programu, ob pomembnih donacijah Evrostata preko PHARE
programa ter še nekaterih drugih pomoči in ob odrekanju nekaterih
akcij (projekti, piloti).

Na postavki »pomoč verskim skupnostim« je bilo v proračunu
predvideno dva milijona, kar bilo v celoti porabljeno.

15?7 - URAD ZA INVALIDE
Na postavki redne letne raziskave in ankete se je zmanjševal
obseg (in včasih tudi kvaliteta) dela in nekatere naloge niso
narejene, saj so te letne raziskave vezane na anketarje izven
Statističnega urada.

Posamezni programi, katerih nosilec je Urad za invalide, so bili v
primerjavi s tistimi, ki so bili zastavljeni ob sprejemu proračuna,
izvedeni v celoti, čeprav je bilo veliko težav z zagotovitvijo dodatnih
sredstev za izvedbo 20. zasedanja Obora Sveta Evrope za
rehabilitacijo in intergacijo invalidov.

Pri postavki razvojne naloge je moral Urad prihraniti skoraj vse,
da je lahko izvršil druge tekoče naloge. Tako je bilo najbolj prizadeto
potrebno novo in v NPSR določeno razvojno delo.

Uradu ni uspelo v celoti realizirati nalog Analiza ekonomskega
položaja invalidov ter Arhitektonske in komunikacijske ovire
invalidov, ki jih izdeluje z lastnimi strokovnimi kadri. Vzrok je v
tem, da morajo strokovni delavci v čedalje večji meri opravljati
administrativne naloge zaradi omejitve novih zaposlitev. Uradu je
uspelo zagotoviti dodatna sredstva od ustanoviteljev sklada, da
je lahko v celoti realiziral nagrade za področje usposabljanja,
življenja in dela invalidov.

Ker za pilotne raziskave k tujim donacijam ni bilo dodeljeno nobenih
dodatnih proračunskih sredstev, je Urad z donacijo Agencije za
plačilni promet omogočili osnovno redno statistično delo za
področje kmetijstva.
Drugi odhodki, ki so povezani v glavnem za tuje donacije in
evropske dotacije, so porabljeni za namene, kot so bili pogodbeno
določeni.
Podobno je s postavkami - 8170 in 8262, to so bili vse projekti, ki
jih financira tujina zaradi metodološke primerljivosti in zaradi
vključevanja Slovenije v harmonizacijo statističnih raziskovanj z
evropskim statističnim sistemom. Za naloge, evropeizacija
slovenske statistike in acquis communitaira (AC) ni bilo posebnih
sredstev, zato Urad z izvajanjem AC še ni pričel Investicijskih
sredstev iz proračuna Urad ni dobil, čeprav so zlasti na Parmovi
33 delovne razmere zelo slabe in zahtevajo poleg investicij in
vzdrževanja tudi sanacijo.

1517.1525 - SLUŽBA ZA ZAKONODAJO IN SLUŽBA
ZA LQKAI.N0 SAMOUPRAVO
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Služba za
lokalno samoupravo nista imeli zastavljenih posebnih proračunskih
ciljev za proračunsko leto 1997, ki bi izhajali iz vladne ekonomske
politike.

Urad je ustvaril tudi nekaj storitev izven rednega dela in programa,
pri čemer je s prihodki kril stroške teh storitev končni presežek
pa nakazoval tekoče v proračun. Konec leta je ustvarjen presežek
okrog 5 milijonov.
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16 - MINISTRSTVO ZA FINANCE

Urad RS za zavarovalni nadzor je opravljal upravne in z njimi
povezane strokovne naloge, ki so se nanašale na nadzor nad
poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih
zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za opravljanje
zavarovalnih poslov.

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

Urad RS za preprečevanje pranja denarja je opravljal naloge, ki
so se nanašale na odkrivanje in preprečevanje pranja denarja.

-

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

Devizni inšpektorat RS je nadziral izvrševanje zakonov, drugih
predpisov, in splošnih aktov, ki urejajo devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in opravljanje
gospodarskih dejavnosti v tujini. Poleg samega nadziranja je vodil
tudi postopke o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam,
kršilcem predpisov s področja inšpektorata.

Ministrstvo za finance je v preteklem letu opravljalo zadeve, ki so
se se nanašale na denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na
sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov,
taks, carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva;
na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne
organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na
proračun; na upravljanje s finančnim premoženjem in dolgovi
Republike Slovenije; na sistem računovodstva, revizije in
finančnega poslovanja in na skupne naloge republiških upravnih
organov in vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih
služb. Poleg splošnih nalog za delovanje in nadzor sistema, je bila
naloga ministrstva tudi priprava ustrezne zakonodaje iz navedenih
področij. V globalu je ministrstvo v letu 1997 izpolnilo zastavljene
naloge na vseh področjih delovanja.

Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je opravljal upravne in
z njimi povezane strokovne naloge, ki so se nanašale na nadzor
poslovanja pravnih oseb, ki so prirejale igre na srečo.
Tudi delo teh treh uradov v sestavi in deviznega inšpektorata
ocenjujemo v letu 1997 kot korektno in uspešno v skladu z
razpoložljivimi materialnimi možnostmi.

II. OBRAZLOŽITEV PORABE PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI

Naloge Davčne uprave Republike Slovenije so določene z
zakonom o davčni slubi in zakonom o davčnem postopku.
Osnovna naloga davčne uprave je pobiranje davkov. Davčna
uprava v skladu z zakonom o davčni službi odmerja, obračunava,
pobira in izterjuje davke, opravlja davčni nadzor nad davčnimi
zavezanci, vodi davčne postopke, vodi in vzdržuje davčni register, evidentira plačevanje davkov, organizira in vodi davčni
informacijski sistem, izterjuje denarne kazni, izvaja programe
izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ter opravlja druge
naloge, določene z zakonom oziroma z drugimi predpisi.

Ministrstvo za finance skupaj z organi v sestavi je v letu 1997
izplačevalo plače v skladu s sprejetimi zakoni in pravilniki, ki
urejajo sistem izplačila plač v državni upravi, sprejeto sistemizacijo
delovnih mest tako v ministrstvu kot v organih v sestavi in
sprejetimi sklepi Vlade Republike Slovenije glede izplačevanja
uspešnosti, nadur in dodatkov.
Skupno je bilo za ekonomski namen plač, prispevkov in drugih
prejemkov porabljenol 3.981 milijonov SIT. Primerjalno na leto
1996 se je skupna masa sredstev za plače povečala za 28,7%.
Pretežni del povečanja odpade na povečanje sredstev za plače
v Davčni upravi Republike Slovenije in sicer zaradi povečanja
zaposlenih na račun prevzetih delavcev Agencije za plačilni promet.
Povečanja sredstev v samem ministrstvu in ostalih organih v
sestavi so v normalnem obsegu in se nanašajo predvsem na
povačanje vrednosti točke in minimalne zaposlitve zaradi
povečanega obsega nalog v zvezi s pripravo zakona za davek
na dodano vrednost in novih nalog na področju trošarin in carin.
Vse nove zaposlitve so bile v soglasju s Kadrovsko službo Vlade
RS.

Temeljni cilj vsakega leta je pobrati vse davke s strokovno in
enako obravnavo vseh zavezancev s čim manjšimi stroški. Ocena
dela za leto 1997 nam kaže, da je bilo izvajanje nalog boljše kot v
preteklih letih, ko sta davčni nadzor in izterjavo izvajali dve službi.
V skladu s tem je potrjena tudi pravilnost usmeritve o enotni
davčni službi. Seveda pa bo potrebno za še boljše izvajanje
davčnih nalog posodobiti tudi informacijski sistem davčne uprave,
saj bodo le pravilne in tekoče informacije lahko izboljšale delo
davčne uprave.
Na osnovi sklenjenih pogodb je Davčna uprava Republike Slovenije
opravljala tudi naloge obračunavanja, nadzorovanja, plačevanja
in izterjave prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za zdravstveno zavarovanje in druge naloge.Tudi izvajanje nalog,
ki jih je davčna uprava opravljala v skladu s sklenjenimi
pogodbami, se je v letu 1997 izboljšalo.

Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 3,3%
izhaja Iz samega sistema planiranja plač v letu 1997. V tem letu so
se na postavkah plač proračunskih uporabnikov planirale samo
osnovne plače s prispevki in ostalimi prejemki po stanju zaposlenih
ob pripravi končne verzije proračuna. Sredstva, ki so bila
namenjena za izplačilo uspešnosti, nadur in*novih zaposlitev so
se planirala na postavkah kadrovske službe vlade. Pred izplačilom
plač so se potrebna sredstva za izplačilo uspešnosti in nadur
prenašala iz postavk kadrovske službe vlade na postavke
proračunskega uporabnika.

Naloge Carinske uprave RS so opredeljene v zakonu o carinski
službi (Ur. I. RS, 1/91, 58/93 in 65/93). V skladu s tem je carinska
uprava v preteklem letu opravljala zadeve, ki so se nanašale na
izvajanje carinskega sistema, na carinjenje blaga, na carinski
nadzor in na druge zadeve pri kontroli prometa potnikov, blaga in
storitev s tujino ter na postopke o carinskih prekrških. Podatki o
odkritih nelegalnih uvozih blaga in o zaplenjenih količinah mamil
nam kažejo, da je carinska služba kljub nekaterim odklonom v
samem sistemu korektno opravljala svoje delo. To delo bi bilo
lahko še boljše, če bi imeli na voljo tudi boljša In učinkovitejša
sredstva za odkrivanje drog in nelegalne trgovine.
poročevalec, št. 49/1

V drugem polletju 1997 kadrovska služba s sklepom Vlade RS ni
več zagotavljala sredstev za nove zaposlitve in je lete moral
zagotavljati proračunski uporabnik sam, oziroma Sektor za
proračun iz drugih sredstev. Glede na pozno sprejeti proračun za
leto 1997 so odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom
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za materialne stroške je znašala v letu 1997 2.127 mio SIT.
Povečanje stroškov je razumljivo, saj se je obseg dela Davčne
uprave primerjalno s staro RUJP bistveno povečal. Davčna
uprava je s 1.6.1996 prevzela nadzor nad vsemi gospodarskimi
subjekti. Povečan obseg dela, ki je povzročal tudi višje materialne
stroške, je bil upoštevan že pri sprejemanju proračuna za leto
1997. Kljub povečanemu planu je Davčna uprava s skrajnimi
napori zadrževala obseg materialnih stroškov v okviru planiranih
sredstev. V skladu s tem so bili sprejeti tudi dodatni varčevalni
ukrepi predvsem v smislu realnega znižanja stroškov in
podaljševanja plačilnih rokov.

zaradi novih zaposlitev ob koncu leta 1997 minimalna.
2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Ministrstvo za finance je kot celota porabilo v letu 1997 5.275 mio
SIT za materialne stroške. Primerjalno na leto 1996 se je poraba
na tem ekonomskem namenu povečala za 15,4%. Glede na
sprejeti proračun za leto 1997 so dejanski stroški višji za 2,4%.
Na ministrstvu brez organov v sestavi so se sredstva za
materialne stroške primerjalno na leto 1996 povečala za 11,2%.
Pretežni del povečanja sredstev se nanaša na povečanje sredstev
za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema celotnega
Ministrstva za finance. Informacijski sistem ministrstva obsega
informacijski sistem Sektorja za javno računovodstvo za vodenje
financ in javnega računovodstva za večino uporabnikov
državnega proračuna, informacijski sistem Sektorja za proračun
za pripravo in izvajanje proračuna Republike Slovenije,
informacijski sistem Sekorjev v Zakladnici za spremljanje in
vodenje javnega dolga, finančnega premoženja in likvidnosti
Republike Slovenije, ter informacijski sistem za informatizacijo in
povezavo ostalih sektorjev ministrstva.

V materialnih stroških predstavljajo pretežni del tri vrste stroškov
in sicer:
- proizvodne storitve (37,0% od skupnih mat. stroškov Davčne
uprave),
- neproizvodne storitve (36,2% od skupnih mat. stroškov Davčne
uprave),
-stroški materiala (16,4% od skupnih mat.stroškov Davčne
uprave).
Stroški proizvodnih storitev se nanašajo predvsem na stroške
poštnih storitev za distribucijo odmernih odločb ter vračila preplačil
iz naslova dohodnine. V letu 1997 so znašali ti stroški 819 mio SIT
oziroma 31,9% od skupnih stroškov. V smislu zniževanja stroškov
je bila s Pošto Slovenije sklenjena posebna pogodba z znižanimi
cenami storitev. Istočasno pa se je pri vračilu preplačila dohodnine
priporočalo in upoštevalo vračilo na tekoči račun oziroma hranilno
knjižico. Med proizvodnimi stroški so pomembni tudi telefonski
stroški.

Informacijski sistem davčne uprave obsega razne obdelave,
izračune in kontrole vseh vrst davkov predvsem pa dohodnine,
prometnega davka, davka na dobiček. Informacijski sistem
Carinske uprave obsega obdelave, izračune in kontrole carinskih
dajatev. Ker so davki in carine glavni prihodki proračuna, je
razumljivo, da je vzdrževanje informacijskih sistemov v teh dveh
upravah primarnega pomena za ministrstvo. Glede na to, da se
obseg sredstev v posodabljanje informacijskih sistemov relativno
znižuje, je razumljivo, da se povečuje obseg sredstev za tekoče
vzdrževanje informacijskega sistema. Dejstvo je, da se je obseg
dela Davčne in Carinske uprave v preteklih letih stalno širil, saj se
s propadanjem velikih podjetij in odpiranjem novih manjših podjetij
število komitentov stalno povečuje. Namenska sredstva za
investicije v informacijski sistem, ki so bila ministrstvu dodeljena
v preteklih letih pa niso omogočala posodobitev računalniške in
programske opreme v skladu s potrebami, ki so se pojavljale
zaradi novih nalog in povečanega obsega dela.

Med neproizvodnimi storitvami predstavljajo največji delež
(21,5%) stroški najemnin in zakupnin ter obratovalni stroški
(ogrevanje, elektrika, čiščenje, vzdrževanje, itd.) za prostore
davčnih uradov in njihovih organizacijskih enot. Poslovni prostori
organizacijskih enot davčne uprave se nahajajo pretežno v najetih
poslovnih prostorih. Z ustanovitvijo nove davčne uprave se je
število vseh lokacij povečalo iz 61 na 97. Gled na to, da so bile
nove lokacije pretežno v najetih poslovnih prostorih in da se je
zaradi pomanjkanja Investicij v pisarniško opremo najemalo tudi
opremljene poslovne prostore, je to povzročalo dodatne stroške
najemnin.
t

Odstopanje od sprejetega proračuna je nastalo pri postavki
materialnih stroškov in sicer iz naslova prenizko planiranih
sredstev. Sredstva za materialne stroške so bila planirana
nominalno v enakem obsegu kot v letu 1996. Glede na dejansko
doseženo inflacijo so bila sredstva za materialne stroške planirana
realno v nižjem obsegu, kot so bili doseženi stroški v letu 1996.
Že ob sprejemanju proračuna je bilo jasno, da bo realno znižanje
sredstev za materialne stroške ob povečanih nalogah predvsem
v Sektorju za javno računovodstvo, Sektorju za davke in carine,
v Zakladnici in Sektorju za mednarodne finančne odnose zelo
•ežko izvedljivo. Povečani stroški so nastali predvsem pri potnih
stroških v tujino, ki so bili povezani s pripravo novega zakona o
davku na dodano vrednost, dogovori v zvezi s slovenskim javnim
dolgom iz naslova sukcesije (Novi finančni sporazum) in
Pripravami na povezovanje v Evropsko skupnost. Primerjalno na
sprejeti proračun so bili materialni stroški povečani za 6.9% kar
ob upoštevanju dejanske inflacije pomeni, da so bili realno stroški
nižjfkot v letu 1996.

Stroški materiala •So obsegali stroške pisarniškega materiala,
strokovne literature, in drugega materiala za vzdrževanje in
čiščenje poslovnih prostorov in kažejo normalni trend rasti.
Ostali stroški (10,4%) so bili še stroški za dnevnice, potne stroške,
energijo in ogrevanje, izobraževanje, tekoče vzdrževanje opreme
in zavarovalne premije. Vsi ostali stroški so primerjalno na skupne
stroške Davčne uprave minimalni in so se gibali v okviru normalnih
povečanj.
V Carinski upravi RS so se materialni stroški primerjalno na leto
1996 povečali za 13,8%. Primerjava na proračun za leto 1997
nam kaže, da so bili dejanski stroški za 9,7% nad planiranimi. Že
ob sprejemanju proračuna je bilo jasno, da bo izvajanje nalog
carinske uprave z realno nižjim obsegom sredstev kot v preteklem
letu ob povečanih nalogah zelo otežkočeno.
Glede na to, da je bilo v Carinski upravi RS v okviru proračunskih
uporabnikov MF največje preseganje plana podajamo v
nadaljevanju tabelo materialnih stroškov po glavnih vrstah
stroškov.

Največje povečanje materialnih stroškov v okviru celotnega
ministrstva je bilo v Davčni upravi RS. Skupna poraba sredstev
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Vrsta stroškov

Poraba
1996

Poraba
1997

Inde
ks
97/9
6

Najemnine in zakupnine
i

150.936.78
4

171.971.2
23

114

Varstve na in službena obleka

103.684.34
6

131.234.9
79

127

Elektrika, ogrevanje, gorivo

86.645.334

111.478.5
14

129

Proizvodne storitve (transp. stror. ,
vzdrževanje, PIT, komunala)

92.984.200

107.246.9
65

115

Strokovna literatura, časopisi, uradni listi

70.161.761

78.404.78
3

112

Razni material (pisarniški, čistilni)

94.683.905

78.139.93
4

83

Poštnine

72.052.925

70.943.05
7

98

Neproizvodne storitve (čiščenje, avt.
honor., oglasi)

47.684.229

57.229.43
7

120

Zavarovalne premije

34 525.476

39.405.25
8

114

13.32.246

31.524.99
0

237

Drugi odhodki (potni stroški, odh. pret. let,
obresti)

22.112.025

27.055.77
6

122

Zdravstvo, social. varstvo, varstvo pri delu

18.635.721

20.959.10
8

112

Izobraževanje

25.622.028

19.005.36
0

74

Drugi materialni stroški

10.276.595

13.393.43
4

130

Službena potovanja - tujina

6.384.077

8.726.348

137

Bančne storitve, stor. plač. prometa,
reprezentanca

3.742.409

4.820.650

129

853.452.06
1

971.539.6
34

114

Službena potovanja- doma

SKUPAJ
V tabeli je prikazana poraba v letih 1996 in 1997 ter indeks povečanja.
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vseh realiziranih proračunskih odhodkov.

Največje povečanje je nastalo pri stroških službenih potovanj v
Sloveniji. V letu 1997 se je začelo v carinski upravi izvajati
izobraževanje carinskih delavcev za pripravo na strokovni izpit,
ki ga je v skladu z 19 členom zakona o carinski službi in 4. členom
pravilnika o strokovnem izpitu in izobraževanju dolžan opraviti
vsak carinski delavec. V skladu s tem so se povečale predvsem
dnevnice in potni stroški v Sloveniji, saj se je izobraževanje izvajalo
pretežno v izobraževalnih centrih izven kraja, kjer delavci
opravljajo vsakodnevno dejavnost. Drugi razlog povečanja
stroškov je tudi terensko delo in nadomeščanje delavcev na drugih
carinarnicah.

Realizacija odhodkov na tem področju je bila v letu 1997 nominalno
za 66,4% oziroma realno za 52,6% višja kot v letu 1996.
Tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje so se v letu 1997 poravnavale z rednimi
mesečnimi akontacijami za obveznosti v letu 1997 v skupni višini
21,9 mlrd SIT. Realizirano je bilo izplačilo iz naslova dokončnega
obračuna za leto 1996 (2,7 mlrd SIT) in polletnega obračuna
1997 (3,4 mlrd SIT) ter obračun obveznosti iz naslova zmanjšanih
oziroma odpisanih prispevkov kmetom zaradi naravnih nesreč
za leto 1996 (13,6 mio SIT). Skupno izplačilo sredstev iz naslova
tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje v višini 28,0 mlrd SIT je realizirano za
3,7 mlrd oz. 11,5% pod sredstvi predvidenimi s sprejetim
proračunom. Akontacije v višini 1,8 mlrd SIT so bile namreč
določene na podlagi zadnjega sprejetega finančnega načrta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
leto 1996, saj finančni načrt za leto 1997 do konca leta ni bil
sprejet. Sredstva v višini 3,7 mlrd SIT so bila iz tekoče zakonske
obveznosti prenešena na dodatne obveznosti do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v okviru istega
ekonomskega namena, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

Večje povečanje beležijo tudi službena potovanja v tujino, ki so
bila povezana predvsem s pripravami na vključevanje v Evropo
in harmonizacijo carinske zakonodaje ter z razreševanjem
carinskih problemov s sosednjimi državami.
Vsekakor pa predstavljajo največji strošek v okviru materialnih
stroškov fiksni stroški, ki so se povečali že zaradi povečanja
cen.
Med fiksnimi stroški predstavljajo največje stroške najemnine in
zakupnine za poslovne prostore. Zaradi pomanjkanja lastnih
poslovnih prostorov oziroma poslovnih prostorov Republike
Slovenije, ki bi bili dani v uporabo carinski upravi, je poslovala
carinska uprava tudi v najetih poslovnih prostorih. Najemnina za
te prostore je izredno visoka. Zato je carinska uprava ob
vsakokratnem sprejemanju proračuna in načrtovanju investicij
opozarjala tudi na problem poslovnih prostorov in najemnin.

Na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
so se v letu 1997 realizirala tudi sredstva za dodatno obveznost
do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katero se
je zagotavljalo izvajanje obveznega pokojninsko invalidskega
zavarovanja, če so bili odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje iz naslova uresničevanja pravic iz obveznega
zavarovanja za posamezni mesec večji od prihodkov v istem
obdobju. Obseg sredstev, določen s prvotno sprejetim proračunom
v višini 80,1 mlrd SIT, se je med letom povečal za 3,7 mlrd SIT
zaradi prenosa sredstev iz tekoče zakonske obveznosti do
zavoda, saj sredstva v sprejetem proračunu ne bi zadoščala za
poravnavanje obveznosti iz naslova dodatnih transferov.
Realizirana so bila vsa razpoložljiva sredstva v višini 83,7 mlrd
SIT, kar je za 4,6% več, kot je bilo predvideno s sprejetim
proračunom in nominalno za 101,2% več, kot je znašala realizacija
v letu 1996.

Med fiksnimi stroški so pomembni tudi stroški elektrike, ogrevanja
in goriva. Povečevanje teh stroškov gre predvsem na račun
povečevanja cen, širitve poslovnih prostorov predvsem v smislu
izboljševanja delovnih pogojev carinarnic in carinskih delavcev
ter terenskega pokrivanja Slovenije z mobilnimi enotami.
Pomemben strošek so bili v preteklem letu tudi izdatki za službeno
in varstveno obleko. Nabava teh oblek je potekala v skladu s
pravilnikom o službeni obleki delavcev v organih carinske službe,
ki predpisuje količino in roke trajanja posameznih delov obleke.
Glede na to, da so bili v letu 1996 stroški za službeno obleko
zaradi varčevalnih ukrepov omejevani, so se v letu 1997 reševale
tudi zadeve iz preteklega leta.
Materialni stroški ostalih organov v sestavi ministrstva in sicer
Urada RS za zavarovalni nadzor, Urada RS za preprečevanje
pranja denarja, Deviznega inšpektorata RS in Urada RS za nadzor
prirejanja iger na srečo so znašali v letu 1997 37,6 mio SIT oziroma
0,9% od skupnih materialnih stroškov ministrstva. Glede na to so
v skupnem obsegu ministrsva zanemarljivi. Materialni stroški so
se na teh organih v sestavi gibali v okviru planiranih sredstev.
Primerjava z letom 1996 pa kaže, da so bili stroški v letu 1997 za
1% nižji kot v letu 1996. Glede na to, da pri pregledu teh stroškov
nismo opazili večjih odstopanj od plana in od preteklega leta,
podrobnejših obrazložitev po posameznih organih ne podajamo.

6. PLAČILA STORITEV
Na ekonomskem namenu "Plačila storitev" so bila v letu 1997
planiralna sredstva za plačilo storitev Agencije za sanacijo bank
in hranilnic, Sklada RS za sukcesijo, odhodke za stroške tiskanja
in distribucije tobačne znamke in vrednotnic ter stroške prodaje
zaplenjenih avtomobilov pri Carinski upravi RS.
Sredstva, ki so bila planirana za Agencijo za sanacijo bank in
hranilnic so bila v celoti porabljena in sicer za delovanje agencije,
v skladu z določili uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo
bank in hranilnic, ter za izvajanje bančnih funkcij LB GF Zagreb.
Primerjalno na leto 1996 je bila poraba povečana za 26% predvsem
na osnovi višjih stroškov sodnih postopkov Ljubljanske banke
GF Zagreb, proti kateri teče sodni postopek v Zagrebu. Stroški
odvetniških storitev, ki jih je plačevala agencija so bili v skladu z
odvetniško tarifo. Glede na višino spornega zneska so bili visoki
tudi stroški, še posebno ob koncu leta, ko je vse odvetniške
stroške za zastopanje Ljubljanske banke GF Zagreb prevzela v
izplačilo agencija.

4. SOCIALNI TRANSFERI
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za odhodke na
področju transferov sredstev v Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje predvidena sredstva v višini 111,7 mlrd SIT, kar je
14,4% vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov letg
1997. Sredstva so bila realizirana na podlagi zakona o
poravnavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. I. RS,št.71/93), zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodbe o ureditvi
medsebojnih razmerij in so znašala 111,7 mlrd SIT. kar je 14,2%
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Sredstva, ki so bila planirana za delovanje sklada RS za sukcesijo
niso bila v celoti porabljena. Primerjalno na leto 1996 se je poraba
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povečala za 56% predvsem na osnovi stroškov sodnih
postopkov, ki jih je vodil Sklad v imenu Republike Slovenije za
premoženje iz naslova sukcesije na Cipru, v Švici in v ZDA.
Poraba za stroške tiskanja in distribucije tobačne znamke in
vrednotnic je bila višja, kot je bila planirana in sicer za 1%, vendar
nižja kot je bila dosežena v letu 1996. Minstrstvo za finance ureja
tiskanje in dobavo upravnih in sodnih kolkov in tobačne znamke
skupaj z Banko Slovenije. Na samo porabo tobačne znamke in
vrednotnic pa nima neposrednega vpliva, saj je poraba tako
tobačne znamke kot tudi vrednotnic odvisna od drugih predvsem
zunanjih faktorjev.
Sredstva, ki so bila planirana za pokrivanje stroškov prodaje
zaplenjenih vozil pri Carinski upravi RS so bila v celoti porabljena.
Tudi na količino zaplenjenih vozil v posameznem letu ministrstvo
oziroma carinska uprava nimata neposrednega vpliva. Dejansko
je bila potreba po sredstvih za plačilo navedenih storitev v letu
1997 višja, kot je bil dodeljen obseg v proračunu. Zaradi varčevalnih
ukrepov potrebe po dodatnih sredstvih niso bile realizirane.

7. PLAČILA OBRESTI
S sprejetim proračunom za leto 1997 so bila za plačila obresti za
servisiranje državnega dolga predvidena sredstva v višini 34,1
mlrd SIT, kar je 4,4% vseh s sprejetim proračunom predvidenih
odhodkov leta 1997. Od tega je bilo predvideno za plačila domačih
obresti 20,1 mlrd SIT oziroma 58,9% vseh plačil obresti, za plačila
obresti v tujino pa 14,0 mlrd SIT oziroma 41,1% vseh plačil obresti.
Dejansko izplačana sredstva na tem področju so znašala 33,9
mlrd SIT. Izplačila sredstev iz naslova domačih obresti so znašala
21,0 mlrd SIT, izplačila sredstev iz naslova obresti v tujino pa
12,9 mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju je bila
nominalno za 11,4% višja oziroma realno za 2,1% višja kot v letu
1996. Plačila domačih obresti so bila v letu 1997 nominalno za
0,6% višja, plačila obresti v tujino pa so bila nominalno za 35,0%
višja kot v letu 1996.
Plačila iz naslova domačih kreditov so znašala skupaj 3,0 mlrd
SIT oziroma 8,9% vseh plačil obresti. Plačila obresti za obveznice
RS 2 (izvozne stimulacije) v znesku 1,8 mlrd SIT pa predstavljajo
5,3% vseh plačil obresti.
Plačila domačih obresti so bila večja od planiranih zaradi plačila
obresti za najeta posojila za realizacijo temeljnih razvojnih
programov v maju 1997, zaradi odstopanj realizirane temeljne
obrestne mere od planirane in odstopanja dejanskih tečajev tujih
valut od planiranih pri odplačilu posojil Novi Ljubljanski banki, ki so
vezani na tuje valute.
Plačila obresti v tujino so bila v letu 1997 realizirana v skupni višini
12,9 mlrd SIT. Plačila obresti iz naslova sukcesije SFRJ, to so
obveznosti iz naslova izdaje obveznic po Novem finančnem
sporazumu in obveznosti po ratificiranem sporazumu z Vlado
republike Nemčije po Pariškem klubu, so znašala 3,1 mlrd SIT,
kar predstavlja 24,0% vseh plačil obresti v tujino oziroma 9,1%
vseh plačil obresti.
Odplačilo obresti za Evroobveznico • USD je znašalo 3,6 mlrd
SIT, kar predstavlja 27,9% vseh plačil tujih obresti oziroma 10,7%
vseh plačil obresti.
Plačila obresti iz naslova tujih kreditov so v letu 1997 znašala 5,6
mlrd SIT kar predstavlja 43,4% vseh plačil obresti v tujino oziroma
16,6% vseh plačil obresti. Od tega so bile iz naslova kreditov za
avtoceste plačane obresti v višini 2,3 mlrd SIT, kar predstavlja
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17,8% vseh plačil obresti v tujino oziroma 6,8% vseh plačil obresti.
Realizacija plačil obresti v tujino je bila manjša od predvidenih, ker
so bila v času priprave proračuna za leto 1997 na namenu
"Obresti železnica - infrastruktura" predvidena sredstva v višini
900,0 mio SIT za odplačilo obveznosti iz naslova najetih posojil
Slovenskih železnic, za katera je dala Republika Slovenija
poroštva in jih po tedanjih informacijah o finančnih težavah
Slovenskih železnic, le te ne bi mogle zagotavljati. V času izvajanja
proračuna za leto 1997 pa do vnovčitev iz naslova poroštev tujim
bankam za Slovenske železnice ni prišlo.
V strukturi plačil domačih obresti predstavlja največji delež plačilo
obresti iz naslova izdanih državnih obveznic za sanacijo bank in
hranilnic in neizplačanih in izplačanih deviznih vlog, in sicer 14,8
mlrd SIT ali 43,8% vseh plačil obresti.

8. JAMSTVA
Za plačilo zapadlih jamstev države podjetjem je bilo v sprejetem
proračunu za leto 1997 predvideno 1,3 mlrd SIT, kar je bilo 0,2%
vseh s sprejetim proračunom predvidenih odhodkov leta 1997.
Dejanska izplačila so znašala 1,4 mlrd SIT oziroma 3,3% več kot
je bilo predvideno s sprejetim proračunom. Jamstva so bila
vnovčena v višini 2,1 mlrd SIT in sicer za plačila obveznosti
Savskih elektrarn, Slovenskih železnic ter za plačila obveznosti
podjetij Litostroj, TAM in Ambus. V istem letu so bile izterjane
terjatve do Slovenskih železnic in Savskih elektrarn v višini 0,7
mlrd SIT. Realizacija odhodkov na tem področju je bila nominalno
za 35,6% nižja oziroma realno za 41,0% nižja kot v letu 1996.

10. TRANSFERI OBČINAM
V proračunskem letu 1997 so bila zagotovljena v obsegu teh
sredstev dopolnilna sredstva občinam (finančna izravnava) in
sredstva za pokrivanje obveznosti po določbah 29. člena zakona
o financiranju občin.
Uresničevanje 29. člena zakona o financiranju občin
Pravno podlago za zagotovitev teh sredstev predstavlja zakon o
financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 - odločba US in 67/97 - odločba US), ki v 29. členu opredeljuje
možnost zagotavljanja dodatnih sredstev finančne izravnave
občinam. Z izpolnitvijo pogojev, ki so opredeljeni v tem členu, se
občinam lahko nakažejo ustrezna dodatna sredstva finačne
izravnave.
Skupna vsota, ki naj bi se zagotavljala za uresničevanje 29. člena
ZFO, je bila tako predvidena v višini 400.000.000 tolarjev.
Ministrstvo za finance je do 30. 10. 1997, ko je bila v Uradnem
listu RS objavljena odločba Ustavnega sodišča, št. U-l-43/96 z
dne 16.10.1997, občinam zagotavljalo sredstva iz tega naslova.
Z navedeno odločbo pa je tisti del obveznosti, ki izhaja iz drugega
odstavka 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
prešel na državno raven. Do 30.10.1997 je bilo torej trem občinam
iz naslova navedenih obveznosti nakazanih skupaj 345.157.000
tolarjev, preostanek sredstev s te postavke - v skupni višini
54.843.000 tolarjev - pa je bil prerazporejen na postavko 7505 Dopolnilna sredstva občinam.
Dopolnilna sredstva občinam
Obseg razpoložljivih sredstev za dopolnilna sredstva občinam je
bil v proračunu za leto 1997 opredeljen v višini 27.630.000.000
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tega naslova je nastala tudi prekoračitev prvotno planiranih
sredstev v višini 82,3 mio SIT.

tolarjev.
Konec leta 1997 je prišlo do znatnega izpada prihodkov za
zagotovljeno porabo občin zaradi letnega poračuna dohodnine
za leto 1996 (zaradi doslednega upoštevanja zakonskega
delitvenega razmerja 70:30 med državo in občinami). Zato so bila
na to postavko prerazporejena sredstva v skupni višini 54.843.000
tolarjev - s temeljnico, št.: 403-3/97 z dne 18. 12. 1997. Celoten
primanjkljaj prihodkov za zagotovljeno porabo občin - oziroma
posledično finančne izravnave - pa s tem še ni bil pokrit.
Pripadajoča razlika iz tega naslova je bila občinam-upravičenkam
nakazana 20. 1. 1998 iz sredstev državnega proračuna za leto
1998.

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se s te
postavke mesečno izločajo sredstva na posebno podpartijo žiro
računa proračuna Republike Slovenije. Skladno z 78. členom
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96 in 78/97) pa so se ta sredstva zagotavljala v višini, ki
je v proračunu določena za ta namen.

Na tej postavki so bila torej sredstva realizirana v višini
27.684.843.000 tolarjev.

Sredstva za ta namen so bila s proračunom opredeljena v višini
21.450 mio SIT in v isti višini tudi dejansko realizirana. Primerjalno
na leto 1996 so bila sredstva višja za 15%.

11. DRUGI ODHODKI
Vse aktivnosti na področju informatike v preteklem letu so bile
posledica sprejetega programa informatizacije in prilagoditve novo
nastalim spremembam zaradi sprejete zakonodaje ter tekočih
obveznosti sprejetih v vladi in parlamentu. Program informatizacije
Ministrstva za finance za leto 1997 je bil vključen v program
informatizacije, ki ga je pripravil Center vlade za informatiko (CVI)
in posredovan v sprejem Vladi RS.

Poraba sredstev za "Druge odhodke" je obsegala porabo za
stroške finančnih razmerij, odškodnine po sodnih sklepih, stroške
urejanja kreditnih razmerij s tujino, stroške in provizijo APP in
bank ter stroške storitev tuje tehnične pomoči.
Za plačilo stroškov finančnih razmerij je bilo v proračunu
predvidenih 1.500 mil. SIT finačnih sredstev, dejanska realizacija
pa je bila 1.175 mil. SIT. Višina stroškov je zelo odvisna od načina
pridobivanja finančnih sredstev za prefinanciranje tako
kratkoročnih likvidnostnih težav, kot tudi financiranje proračunskega primanjkljaja. Stroški, ki jih je imelo ministrstvo v letu 1997
za prefinanciranje deficita in javnega dolga so bili nižji tudi v
primerjavi z letom 1996, kar kaže na racionalne odločitve
ministrstva v zvezi z najemanjem novih kreditov oziroma
financiranjem javnega dolga.

Izdatki so bili realizirani v skladu z zahtevami v lansiranih projektih,
ki so bili verificirani v skladu z internimi standardi in zakonskimi
določili. Nekatere aktivnosti na projektih so bile nadaljevanje že
začetih aktivnosti v preteklih letih.
Glavne investicije so bile v posodobitev podpore novi davčni
upravi ter izboljšanju carinskega postopka, uvajanje integralnega
carinskega nadzora, uvajanje računalniškega procesiranja
carinskih listin na elektronski način (EDI), ter v informatizacijo
državnega računovodstva, proračuna in zakladnice. Glede na
to, da je program integralnega računovodstva (MFERAC) zelo
zahteven, se vlaganja v ta program nadaljujejo tudi v letu 1998.

Za odškodnine po sodnih sklepih in izvensodnih poravnavah je
bilo v letu 1997 porabljeno 390 mio SIT. Primerjalno na sprejeti
proračun je bila poraba teh sredstev višja za 14,3%. Primerjava
na leto 1996 pa kaže na zmanjšanje porabe in sicer za 42%.
Dejstvo je, da so bile potrebe po sredstvih za izplačila raznih
sodnih sklepov in izvensodnih poravnav višje, kot so bila sredstva
opredeljena v proračunu in da je ministrstvo s skrajnim naporom
zadrževalo višino porabe v planiranem obsegu. Ob koncu leta je
bila poraba presežena zaradi sodne izvržbe na žiro računu
proračuna, ki se je knjižila na postavko odškodnin po sodnih
sklepih.

Skupna višina sredstev namenjenih izvedbi vseh projektov
informatizacije ministrstva je znašala 411 mio SIT in je bila v
okviru sprejetega proračuna. Primerjalno na leto 1996 so bila
sredstva nominalno povečana za 0,7% kar kaže da je bilo v letu
1997 za informatizacijo realno kljub večjim potrebam namenjenih
manj sredstev, kot v preteklem letu.

V letu 1997 je bilo za stroške urejanja kreditnih razmerij planiranih
35 mio SIT predvsem za plačila stroškov odvetniških storitev za
tekoče zadeve. Odprto pa je ostalo vprašanje stroškov
odvetniških storitev za urejanje dolgov Republike Slovenije iz
naslova sukcesije SFRJ. Sredstva za navedene storitve so bila
planirana že v letu 1996, vendar zaradi spora o višini storitve niso
bila nakazana v tujino. Glede na to, da je bil ob koncu leta 1997
sklenjen ugoden dokončni dogovor o višini sredstev, ki jih je
Republika Slovenija dolgovala tujim odvetniškim hišam iz naslova
opravljenih storitev v zvezi s sukcesijo, so bila sredstva
zagotovljena iz prihrankov na drugih postavkah ministrstva. Iz
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14 KAPITALSKE NALOŽBE
V letu 1997 so bila v celoti izvršena vsa v tem letu zapadla vplačila
delniškega kapitala RS v spodaj navedene mednarodne finančne
organizacije, katerih članica je RS. Upoštevaje dejstvo, da osnovo
za vplačila delniškega kapitala predstavljajo dogovorjeni zneski v
tujih valutah, so bila vsa vplačila delniškega kapitala v letu 1997
izvršena 100%, tolarska realizacija pa zaradi medvalutnih nihanj
in sprememb tečaja posameznih valut nepomembno odstopa od
zneskov, sprejetih s proračunom.
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Zapadle in plačane obveznosti RS iz naslova članstva v mednarodnih organizacijah
Ime organizacije

Valut
a

Zapadlo
1996

Plačano
1997

(v valuti)

(v valuti)

Znesek v
000 SIT

Evropska banka za obnovo
in razvoj - EBRD

ECU

1.000.000

1.000.000

178.475

Medameriška razvojna
banka - IDB

USD

143.662

143.662

24.209

Sklad za socialni razvoj
Sveta Evrope - SDF

ECU

125.100

125.100

22.679

SKUPAJ *)

225.363

*) v znesku so zajete tudi provizije, plačane BS in tujim bankam za nakazilo kapitala.
V letu 1997 je bilo iz nastova kapitalskih naložb plačanih za nekaj
manj kot 225.4 mio SIT, kar je za 20% več kot v letu 1996. Povečanje
plačil gre pripisati predvsem povečanju obveznosti, ki so v letu
1997 zapadle iz naslova vplačil v Evropsko banko za obnovo in
razvoj in Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope (kjer je bil vplačan
zadnji obrok kapitala) ter v manjši meri že omenjenim gibanjem
tujih valut.

rezerve razporejala na proračunske postavke uporabnikov in
niso bila izkazana kot poraba na tej postavki.
Sredstva za intervencije na trgu vrednostnih papirjev v višini 10
mio SIT v letu 1997 niso bila porabljena.

16 ODPLAČILA DOLGA
V sprejetem proračunu je bilo sicer prvotno predvidenih 220.7
mio SIT vplačil, vendar je bilo dejansko izvršenih za okrog 5 mio
SIT več vplačil, kar je za 2.1% več od sprejetega proračuna.
Tolarska odstopanja realizacije od sprejetega proračuna gre
pripisati predvsem spremembam v tečajih valut (v letu 1997 zlasti
USD) v katerih je bilo potrebno poravnati zapadle obveznosti,
zato je bil temu ustrezno korigiran tudi veljavni proračun.

Proračun za leto 1997 je predvideval, da bodo celotna odplačila
dolga v letu 1997 znašala 33,2 mlrd SIT. V tem okviru naj bi za
odplačila domačega dolga namenili 13,2 mlrd SIT oziroma 39,8%
celotnih odplačil in za odplačila dolga v tujino 20,0 mlrd SIT oziroma
60,2% vseh odplačil.

15 REZERVE

Dejansko realizirana odplačila dolga v letu 1997 so znašala 31,4
mlrd SIT, kar je za 1,8 mlrd SIT manj od predvidenih odplačil.
Odplačila domačega dolga so bila realizirana v skupni višini 12,3
mlrd SIT, kar je za 0,9 mlrd SIT manj, kot je bilo predvideno.
Odplačila tujega dolga pa so bila za 0,9 mlrd SIT nižja od
predvidenih 20,0 mlrd SIT, ker niso bila realizirana v proračunu
predvidena plačila iz naslova nealociranega dolga do Japonske.

V sprejetem proračunu za leto 1997 so bila za rezerve predvidena
sredstva v višini 451,8 mio SIT in sicer za izločanje v stalno
rezervo Republike Slovenije, za sredstva tekoče proračunske
rezerve ter za sredstva za intervencije na trgu vrednostnih
papirjev.

Odplačila glavnic iz naslova obveznic RS1 so znašala 4,0 mlrd
SIT, kar predstavlja 12,7% vseh odplačil dolga. Iz naslova plačil
glavnic za domače kredite je bilo realiziranega za 5,2 mlrd SIT,
kar predstavlja 16,6% vseh odplačil dolga.

V 76. členu zakona o izvrševanju proračuna RS je določeno, da
se od prihodkov proračuna za leto 1997 izloči 250 mio SIT v
rezervo Republike Slovenije (stalna proračunska rezerva). V
skladu z določili 30. člena zakona o financiranju javne porabe so
se sredstva izločala mesečno in se namensko porabljajo. Državni
zbor je ob sprejetju proračuna sprejel amandma Vlade Republike
Slovenije, s katerim so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini
120 mio SIT za odpravo najnujnejših posledic škode po neurjih s
točo v kmetijstvu, tako da so v predlogu proračuna predvidena
sredstva za ta namen znašala 370 mio SIT.

Med odplačili v tujino so plačila zapadlih glavnic tujih kreditov
znašala 9,1 mlrd SIT oz. 29,0% vseh odplačil dolga, od tega iz
naslova kreditov za avtoceste 1,9 mlrd SIT, kar predstavlja 6,1%
vseh odplačil dolga.
Odplačila glavnic iz naslova sukcesije SFRJ so bila realizirana v
skupni višini 7,9 mlrd SIT oziroma 25,2% celotnih odplačil dolga.
Pri sukcesiji SFRJ gre za obveznosti plačila glavnic iz naslova
obveznic za celoten dolg po Novem finančnem sporazumu ter za
izplačilo glavnic po ratificiranem sporazumu z Vlado Zvezne
republike Nemčije.

Skladno z 22. členom zakona o izvrševanju proračuna so se v
sprejetem proračunu predvidena sredstva tekoče proračunske
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- materialne stroške
4.048.632.373,90 SIT
(oziroma 12,96%)
- za štipendije
12.985.384,00 SIT
(oziroma 0,04%)
- za Republiški družbeni svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
35.198.000,00 SIT
(oziroma 0,11%)
- investicije in investicijsko vzdrževanje 1.998.682.242,10 SIT
(oziroma 6,40%)
- za odplačilo domačega dolga
40.000.000,00 SIT
(oziroma 0,13%)
- Prehodni dom R Slovenije za tujce
270.078.805,00 SIT
(oziroma 0,86%)

Plačilo glavnic ostalih tujih kreditov je znašalo 2,0 mlrd SIT oziroma
6,4% vseh odplačil dolga. Navedeni znesek je bil namenjen plačilu
obveznosti za Slovenske železnice.

1711 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrstvo za notranje zadeve si je tudi v letu 1997 prizadevalo,
da bi v Sloveniji ohranili visoko raven varnosti državljanov ter da
bi policijo čim bolje približali javnosti oziroma razvijali partnerski
odnos med policijo in javnostjo. Pri delu je Ministrstvo za notranje
zadeve posvečalo posebno pozornost in poudarek na
zagotavljanju zakonitosti, krepitvi strokovnosti, odgovornosti in
učinkovitosti pri delu. Slovenska policija je posebno pozornost
namenila izvajanju strategije - kontrole prehajanja na mejnih
prehodih, varovanju državne meje ter nadzoru nad gibanjem in
prebivanjem tujcev, prav tako pa tudi preprečevanju, odkrivanju
in zatiranju kriminalitete.

Sredstva za plače so nam zadoščala za izplačila sredstev,
določenih s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji, s sklepi Vlade Republike Slovenije - Komisije
za kadrovske in administrativne zadeve, prav tako pa nam je
Ministrstvo za finance nakazalo sredstva za druge osebne
prejemke do višine določene z Zakonom o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.

Z odpiranjem v evropski prostor, ki zahteva prost pretok blaga,
storitev, kapitala in ljudi, se v Sloveniji spreminjajo predvsem
socialne razmere. Zaradi tranzitnega značaja območja se
povečuje promet potnikov in blaga. Migracijski tokovi omogočajo
številne kriminalne dejavnosti, ki presega nacionalno raven.
Nastajajo večnacionalne kriminalne organizacije, ki obvladujejo
trgovino z mamili, ljudmi in radioaktivnimi snovmi. Njihovo delovanje
olajšuje tudi hiter razvoj komunikacijskih sredstev.

CILJI NA PODROČJU MATERIALNIH STROŠKOV:
- zagotavljanja sredstev za fiksne stroške (elektrika, komunalne
storitve, telefon, ...)
- za variabilne stroške
- zavarovanje premoženja, oseb in interesov
- izvajanje usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih delavcev
- zagotavljanje delovanja Visoke policijsko - varnostne šole
- zagotavljanje delovanja Srednje policijske šole
- zagotovitev rednega opravljanja nalog ministrstva

Ministrstvo za notranje zadeve je v preteklem letu načrtovalo,
koordiniralo, organiziralo in izvajalo strokovna opravila v zvezi z
varovanjem političnih predstavnikov in sedežev državnih organov
R Slovenije ter tujih državnikov med njihovimi obiski v naši državi.
Ena najzahtevnejših nalog slovenske policije v letu 1997 je bilo
varovanje junijskega srečanja predsednikov srednjeevropskih
držav v Portorožu, kjer se je na naših tleh prvič hkrati zadrževalo
sedem predsednikov tujih držav, ter varovanje srečanja
predsednikov vlad držav članice CEFTE v mesecu septembru.

IZVEDBA PROGRAMOV ZA MATERIALNE STROŠKE
Glede na prenizko odobritev sredstev, na kar smo opozorili že ob
sprejemu proračuna za leto 1997, v celoti ni bilo možno doseči
načrtovanih aktivnosti oziroma smo nekatere planirane aktivnosti
lahko izvedli le z največjimi napori oziroma v skrčenem obsegu.

Izredno pomembno je bilo sodelovanje z ministrstvi in drugimi
subjekti na področju obrambnih priprav in obrambnega
načrtovanja, zlasti glede usklajevanja izvajanja nalog, nosilcev in
sodelujočih v sistemu civilne obrambe R Slovenije.

Prenizka odobritev sredstev je zahtevala varčevalne ukrepe, ki
se v letu 1998 nadaljujejo.

Posebna pozornost je bila posvečena izboru in napotitvi vojaških
obveznikov - kandidatov za opravljanje nalog v rezervni sestav
policije (pomožnih policistov) na sedemmesečno usposabljanje,
organizaciji in koordinaciji temeljnega in praktičnega usposabljanja
med osnovnim usposabljanjem ter urejanjem statusa pomožnih
policistov.

89,19% sredstev je bilo porabljeno za zagotavljanje najnujnejših
rednih obveznosti. Po posameznih namenih je poraba naslednja:
- redni materialni stroški
65,87% 2.621.427.038,47 SIT
- skupni materialni stroški
16,62% 661.639.286,48 SIT
- pogodbeno delo
0,98%
38.996.341,00 SIT
- zavarovanje premoženja,
oseb in interesov
10,94% 435.581.217,60 SIT
- redno usposabljanje
2,27%
90.192.152,60 SIT
• usposabljanje za izredna
stanja in vojno
0,38%
15.154.104,20 SIT
- akcije in zavarovanja
2,94%
116.860.114,80 SIT

V letu 1997 je bilo zelo veliko težav na finančnem področju, saj
obdobja začasnih financiranj s premajhnimi odobritvami niso
omogočala dovolj kvalitetnih pristopov k planiranju in realizaciji
zastavljenih ciljev.
Zaradi omejitev, izhajajočih iz celotnega začasnega financiranja
v letu 1997, je bila izvedba nabav oziroma investicij izjemno
otežena. Iz teh razlogov je bilo možno v prvih devetih mesecih
realizirati le okoli 50% nabav oziroma investicij. Delo so dodatno
oteževali dolgotrajni postopki, predpisani za izvedbo javnih
razpisov.

Največja poraba pri materialnih stroških je prikazana na naslednjih
postavkah:
- 400 (0-93, razen kto 400-51) Material 587 mio sit oz. 14,48%
celotne porabe,
- 400-51 nadomestni deli za prevozna sredstva 154 mio sit oz.
3,79% celotne porabe,
>
- 401 Energija 296 mio sit oz. 3,35% celotne porabe,
- 401-0 gorivo za prevozna sredstva 344 mio sit oz. 8,47 %
celotne porabe,
- 402 Proizvodne storitve 481 mio sit oz. 13,78% celotne porabe,
- 402-20 telefon 181 mio sit oz. 4,46% celotne porabe,
- 402-11 tekoča popravila prevoznih sredstev 210 mio sit oz.

V letu 1997 so nam bila z veljavnim proračunom dodeljena
sredstva v skupnem znesku 31.242.801.393,00 tolarjev, in sicer
za naslednje namene:
- za plače, prispevke delodajalca in
druge osebne prejemke
24.837.224.588,00 SIT
(oziroma 79,50%)
28. julij 1998
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Največje povečanje stroškov v primerjavi z letom 1996 je nastalo
na postavki:
- nadomestni deli za prevozna sredstva,
- tekoča popravila prevoznih sredstev,
- investicije in investicijsko vzdrževanje,
- gorivo za prevozna sredstva.

radijskih in žičnih zvez,
- nabava strojne in programske opreme,
- nabava kriminalistično tehnične opreme, predvsem za
laboratorije in oprema za dokazovanje kaznivih dejanj,
- dopolnitev manjkajoče oz. iztrošene birotehnične in pisarniške
opreme,
- nabava oborožitve za operativne delavce in za potrebe posebnih
enot,
- nabava osebne in dopolnilne opreme po Pravilniku o rokih trajanja
osebne in dopolnilne opreme; za redne uniformirane delavce,
za kadete, rezervni sestav policije,
- zaščitna sredstva (neprobojni jopiči, čelade),
- oprema za operativno izvajanje nadzora prometa,
- nadgradnja centralnega računalnika za potrebe javne varnosti
kot tudi upravnih notranjih zadev,
- pridobitev tehnične dokumentacije in ureditev zemljiških zadev,
- izgradnja centralnega strelišča in pesjakov v Vadbeno oskrbnem
centru Gotenica,
- izgradnja objektov za policijske postaje oziroma rekonstrukcija,
- investicijsko vzdrževanje objektov ONZ, predvsem obnove
streh, kotlarn in izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.

Materialni stroški so se povečali predvsem zaradi:
- povečanja cen proizvodov in storitev,
- visokih fiksnih stroškov,
- večjih stroškov vzdrževanja, kot posledice zmanjšanja
investicijskih sredstev,
- novih oziroma dodatnih obveznosti (najemnine za občinske
objekte).

Navedeni cilji niso bili v celoti realizirani, saj sredstva niso zadoščala
niti za redno zamenjavo najnujnejše opreme, predvsem vozil,
informacijske opreme, telekomunikacijske opreme, zaščitnih
sredstev, posebnih tehničnih sredstev. Na področju gradbenih
investicij cilji niso bili doseženi v celoti, saj so bila sredstva tako
omejena, da praktično nismo mogli zagotoviti niti nujno potrebnih
investicij.

ODSTOPANJA NA EKONOMSKEM NAMENU MATERIALNI
STROŠKI

IZVEDBA PROGRAMOV

5,09 % celotne porabe,
- 402-14 tekoča popravila vzdrževanja zgradb 82 mio sit oz. 2%
celotne porabe,
- 403 Neproizvodne storitve 261 mio sit oz. 6,53% celotne porabe,
- 403-60 najemnine poslovnih prostorov 205 mio sit oz. 5% celotne
porabe,
- 403-10,11 odvzem in analiza krvi 63 mio sit oz. 1,5% celotne
porabe,
- 414 Domače dnevnice in nočnine 115 mio sit oz. 2,84% celotne
porabe,
- 415 Tuje dnevnice in nočnine 37 mio sit oz. 0,90% celotne porabe,
- 418 Drugi odhodki 324 mio sit oz. 7,92% celotne porabe,
- 418-50 terenski dodatek 87 mio sit oz.2,15% celotne porabe,
- 463 Davki in prispevki 24 mio sit oz. 0,58% celotne porabe.

Z veljavnim proračunom nam je bilo za investicije in investicijsko
vzdrževanje odobrenih skupaj 1.898.682.242,10 sit. Vsa sredstva
smo v celoti porabili za naslednje namene:

S sprejetim proračunom nam je bilo dodeljenih 4.022.195.000,00
sit, z dodatnimi prerazporeditvami smo pridobili na postavki še
26.437.373,90 sit, skupaj smo imeli na razpolago za leto 1997 le
4.048.632.373,90 sit. Sredstva za materialne stroške nam niso
zadoščala za pokrivanje vseh obveznosti za leto 1997, zato smo
razliko med razpoložljivimi in porabljenimi sredstvi v skladu z
Navodilom o izvrševanju proračuna Republike Slovnije (Uradni
list RS 1/98) knjižili na konto 162 kot terjatev do proračuna.
Izkazane obveznosti na kontu 162 za leto 1997 na proračunski
postavki 3431 Materialni stroški znašajo 410.619.797,31 sit
oziroma 11 % razpoložljivih sredstev, na proračunski postavki
3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 2.690.678,02 sit,
na proračunski postavki 1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje
416.222,48 sit in na proračunski postavki 7400 Učni center materialni stroškil 12.604,30 sit.

- 5315 Telekomunikacijska oprema
S sredstvi na postavki smo posodobili dve telefonski centrali,
izgradili medomrežno povezovanje MNZ z UNZ-ji in ostalo opremo
za brezžične zveze.
- 5316 Informacijska oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo 250 delovnih
postaj in 200 tiskalnikov ter različne programske opreme.
- 5317 Kriminalistično tehnična oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo mikrospektrofotometra in cianokrilne komore.
- 5319 Birotehnična oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo fotokopirnih
strojev, rezalnikov papirja, laserskih čitalcev črtnih kod ter ostale
drobne birotehnične opreme.

CILJI NA PODROČJU INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA
VZDRŽEVANJA
Zastavljeni cilji na področju nabave opreme, investicij in
investicijskega vzdrževanja so bili:

- 5321 Pisarniška oprema
Sredstva te postavke so bila namenjena za nabavo pisarniškega
pohištva, opreme fotolaboratorija, skladiščnih regalov ter
klimanaprav.

- posodobitev opreme za kvalitetnejše opravljanje danih nalog,
- zamenjava dotrajane in tehnološko neustrezne informacijske
opreme, predvsem na mejnih prehodih,
- dopolnitev opreme za kontrolo listin pri prehodu državne meje
in sredstva za prevoz vozil,
- vzpostavitev lokalnih računalniških omrežij v državni upravi za
projekt enotnega pisarniškega poslovanja v državi,
- nabava opreme za zaščito in varovanje podatkov pri prenosu
ITK sistemu na MNZ,
- dopolnitev nabave prevoznih sredstev v skladu s pravilnikom o
sistemizaciji tehnične opreme ter za zamenjavo starih iztrošenih
vozil, ki zaradi dotrajanosti niso več primerni za uporabo,
- nabava terminalne in manjše lokalne infrastrukturne opreme
poročevalec, št. 49/1

- 5323 Varstvo pri delu
Sredstva te postavke so bila namenjena predvsem za nabavo
delovnih zaščitnih oblek in čevljev.
- 5324 Oborožitev in 5325 Strelivo in plinska sredstva
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo orožja in
različnih vrst nabojev.
- 5326 Osebna oprema
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo osebne in
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dopolnilne opreme.

MNZ v najemu od KPL Ljubljana.

- 5332 Nadzor prometa
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo elektronskih
alkotestov s priborom.

ODSTOPANJA
V letu 1997 smo do novembra za tekoče vzdrževanje službenih
stanovanj, nujna intervencijska dela, obratovalne stroške in •
stroške upravljanja stanovanj koristili še sredstva iz najemnin
stanovanj. V novembru 1997 se je poraba iz sredstev najemnin
omejila le na plačevanje stroškov upravljanja in tekočega
vzdrževanja, kar pa je pomenilo ustavitev investicijskega
vzdrževanja stanovanj.

- 5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo video in audio opreme, RTG aparata ter specialno operativno tehniko.
- 5337 Zdravstveno varstvo
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo EKG aparata
in dveh vodnih postelj.

Prav tako nam ni bila dana možnost koriščenja sredstev od prodaje
stanovanj, zato tudi nismo izpolnili plana po nakupih potrebnih
stanovanj. Z ostankom sredstev odprodaje iz leta 1996 smo uspeli
od 20 planiranih stanovanj kupiti le 6 stanovanj.

- 5339 Zaščitna operna
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo neprobojnih
jopičev in zaščitnih očal.
- 1905 Varovanje oseb
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo vozil, žepnih
radijskih postaj ter zamenjavi mobitelov.

Izpad sredstev iz naslova najemnin (cca 108 mio sit letno) in
sredstev od prodaje stanovanj (cca 153 mio sit letno) pomeni za
reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev MNZ, glede na
perečo stanovanjsko problematiko, veliko vrzel, prav tako pa je
okrnjeno tudi vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda in
izvajanje Stanovanjskega zakona, ki lastniku nalaga sprotno
odpravo (v roku 15 dni) pomanjkljivosti v stanovanju oz.
stanovanjski stavbi, kjer ima stanovanja.

- 1906 Južna meja
Sredstva teh postavk so bila namenjena za nabavo dokuboksov,
dokutekstov in UV svetilk.
CILJI NA STANOVANJSKEM PODROČJU V LETU 1997 SO
BILI NASLEDNJI:

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
a) adaptacije samskih domov in samskih sob:
- dokončanje adaptacije samskega doma v Mariboru iz leta 1996,
- dokončanje delne adaptacije samskega doma v Ljubljani,
Kotnikova 8 iz leta 1996,
- nadaljevanje adaptacije samskega doma v Ljubljani, Kotnikova
8,
- adaptacija samskega doma v Ljubljani, Jeranova 14 (streha),
- zaključek adaptacije samskih sob Rogatec iz leta 1996,
- zaključek adaptacije samskih sob Novo mesto iz leta 1994.
b) oprema samskih sob in službenih stanovanj:
- oprema dveh stanovanj v Ljubljani, Peričeva 37 in garsonjere
na Rocenski 56 v Tacnu,
- oprema samskih sob Rogatec.
c) obratovanje treh samskih domov v Ljubljani (Jeranova 14,
Jožeta Jame 8, Kotnikova 6a, b in za plačilo najemnine najetega
dela samskega doma Jožeta Jame 8).

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja svoje
naloge v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa.
Naloge in cilji, ki so si jih zastavili v letu 1997, so bili v celoti
uresničeni. Sredstva na postavki 6099 so bila v celoti porabljena.
Med večjimi nalogami, ki jih je opravil Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu so bile akcije ob 25. obletnici delovanja ter
skupne akcije z Ministrstvom za notranje zadeve in drugimi
soorganizatorji (Varnostni pas-vez z življenjem, Stopimo iz teme,
Alkohol, ne hvala!, Bistro glavo varuje čelada). Ob 25 letnici Sveta
so se odločili za izrazito delovno obeležitev jubileja in predvsem
za izdajo gradiv (publikacija ob 25 letnici, brošure: Prvi koraki v
svetu prometa, Vozimo pametno-hitrost ubija, ponatis brošure
Bistro glavo varuje čelada, Otrok v avtu in ponatis skupne
publikacije z Inštitutom za varovanje zdravja Preprečimo poškodbe
otrok). Izvedene so bile vse stalne akcije za učence v osnovnih
šolah (Začetek šolskega leta, Rumena rutica, Kresnička,
Prometna značka, Varno kolo, Kolesarski izpit, tekmovanja Kaj
veš o prometu, razglednica Stopimo iz teme, posvet za mentorje
prometne vzgoje).

IZVEDBA PROGRAMOV
Odobrena proračunska sredstva niso zadoščala za realizacijo
vseh potrebnih vzdrževalnih del v samskih domovih in samskih
sobah MNZ, izkazanih v planu 1997 (sanacije oken, vrat, podov,
instalacij v 19 domovih oz. samskih sobah po UNZ-jih) in za
opremo službenih stanovanj (zaradi neopremljenosti sta še
nedodeljena dva stanovanja v Ljubljani in eno v Celju).

1713 • PREHODNI DOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
TUJCE

Prav tako so ostala nedodeljena stara izpraznjena stanovanja,
saj zaradi omejitve koriščenja sredstev iz naslova prejetih najemnin
nismo realizirali adaptacije navedenih stanovanj: Ljubljana,
Koseškega 3, Škofja Loka, Frankovo naselje 68, Reška c. 9,
Kočevje, Žiri, Jobstova 9. Nerealizirane so ostale tudi plinifikacije
stanovanj v Kozini in Novi Gorici.

Prehodni dom RS za tujce je organ v sestavi MNZ RS.

Da bi lahko realizirali potrebe, ki smo jih izkazali v planu 1997
(nakup 20 stanovanj), bi potrebovali dodatna sredstva za nakup
14 stanovanj.

Institucija je namenjena nastanitvi in oskrbi prosilcev za priznanje
statusa begunca (za azil), tujcev ki so v postopku za ugotavljanje
identitete, tujcev, ki čakajo na odstranitev iz države, ter mladoletnih
tujcev, ki jih ni možno takoj vrniti v matično državo. V skladu s
Pravilnikom o organizaciji in delu MNZ, PDT vodi tudi postopke
za ugotavljanje identitete tujcev, postopke odstranjevanja le-teh
in druge naloge v zvezi s tujci.

Zaradi neodobrenih sredstev je ostal nerealiziran tudi odkup
samskega doma Jožeta Jame 8 v Ljubljani, katerega del ima

Pri tem moramo poudariti na izrazito racionalnost zakonodajalca,
ki je v eni instituciji združil:
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mladoletnikov v PDT, stroški rejnine, stroški za opremo za Oddelek
za mladoletnike.

- azilantski dom,
- pripor za tujce, za katere teče postopek ugotavljanja identitete,
- pripor za tujce, ki jim je izrečen izgon oz. odstranitev iz države,
- nastanitveni center za mladoletne tujce.

5357 Nujna vzdrževalna dela

Za PDT RS so bila za leto 1997 za materialne stroške, opremo in
investicije dodeljena sredstva v višini 132.022.000,00 sit, kar
predstavlja 105,53 % v primerjavi z letom 1996. S sporazumom z
Ministrstvom za delo in družino smo si v letu 1997 pridobili novo
proračunsko postavko 8768 za financiranje Oddelka za
mladoletnike v PDT.

Opravljena so bila nujna vzdrževalna dela na podlagi finančnega
načrta za leto 1997, pretežno za vzdrževanje izpostave PDT
Prosenjakovci.
5359 Oprema PDT

Med porabljenimi sredstvi za leto 1997 so pri materialnih stroških
zajete tudi finančne posledice izhajajoč iz 7. člena Zakona o
začasnem zatočišču. Tako so za tujce, ki so izgubili status
začasnega begunca bile najete kapacitete v Zbirnem centru
Hrastnik. Materialni stroški na podlagi sprejetega zakona so
bremenili redni proračun PDT (cca 2,5 mio sit). Velik problem
predstavljajo računi za zdravstvene storitve vseh tujcev brez
statusa po RS v višini cca 7,5 mio sit, ki prihajajo na naslov PDTja, kar kaže na določeno nesistemsko ureditev (od 1/8-97 do 31/
12-97).

Nabavljena je bila oprema na podlagi finančnega načrta za leto
1997 po prioritetnem vrstnem redu. Konec leta je bila zaradi
dotrajanosti in večjih napak nabavljena telefonska centrala.

1911 - MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Na podlagi določb Zakona o zunanjih zadevah je Ministrstvo za
zunanje zadeve pooblaščeno za podajanje mnenj, oblikovanje
stališč ter sooblikovanje in izvajanje zunanje politike RS.

5345 Materialni stroški
V uvodu želimo opozoriti na dejstvo, da precejšno število postavk
našega ministrstva pomeni samo posredovanje sredstev drugim
porabnikom, za katera je ministrstvo zavezano na podlagi zakona
in sklepov vlade. Tu mislimo predvsem na nekatere postavke v
okviru Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, plačevanje
izgradnje prostorov Ruske federacije, obnova Manziolijeve hiše
v Izoli, Odškodninski zahtevki - Irak, Humanitarne pomoči....Vrednost teh postavk predstavlja kar 30% proračunskih
sredstev.

Večji del porabe materialnih stroškov predstavljajo tako imenovani
fiksni stroški, na katere nimamo vpliva. Ostale stroške smo
zmanjšali na podlagi racionalnega gospodarjenja in varčevanja
na minimum. Iz proračunske postavke 5345 Materialni stroški
smo predlagali prerazporeditev sredstev v višini 3.100.000,00 sit
za kritje proračunske postavke 5354 Prehrana tujcev.
5354 Prehrana tujcev

V republiškem proračunu za leto 1997 je bilo Ministrstvu za
zunanje zadeve odobreno 7.233.464.802,00 SIT:

V primerjavi z letom 1996 je število nastanitev tujcev izrazito
naraslo, kar se odraža predvsem na stroških prehrane tujcev.
Poleg tega smo krili stroške prehrane tujcev, ki jim je bil na podlagi
7. člena Zakona o začasnem zatočišču odvzet status begunca.
Stroške smo krili iz prerazporeditve sredstev z dne 18/12-1997
iz proračunske postavke materialni stroški.

1. Ministrstvo
5.729.752.749,00 SIT
2. Urad RS za Slovence v zamejstvu in
posvetu
1.421.499.125,00 SIT
3. Urad RS za evropske zadeve
2.212.928,00 SIT.

6232 Prevozi tujcev

AD 1) MINISTRSTVO

Število tujcev, ki jih je bilo potrebno odstraniti iz RS z letalom
(imajo prepoved vstopa v sosednje države in državljani BIH, ki
imajo izgon iz RS in so odstranjeni s spremstvom do Sarajeva) je
rapidno naraščalo. Poleg tega smo poravnali vse stroške, ki so
nastali v zvezi z odstranitvijo tujcev na vseh UNZ-jih, kar je bilo
možno s*imo s prerazporeditvijo sredstev v višini 2.577.000,00
sit iz proračunske postavke oskrba tujcev.

a) 11 PLAČE
Plače za zaposlene delavce v ministrstvu v Ljubljani se zagotavljajo
in izplačujejo v skladu z zakonom o delavcih v državni upravi.
Med osebnimi dohodki so zajeti bruto osebni dohodki v višini
442.888.853,00 SIT, prispevki delodajalca v višini 50.760.000,00
SIT ter drugi osebni odhodki, kamor spada prevoz na delo,
povračilo stroškov za prehrano, regres za letni dopust, jubilejne
nagrade, solidarnostne pomoči ter pogodbe o izobraževanju v
višini 50.760.000,00 SIT. V sklopu plač so zajeti tudi Drugi osebni
odhodki za delavce, ki so zaposleni v DKP in sicer v višini
29.742.000,00 SIT. V ministrstvu je bilo v letu 1997 zaposlenih
366 delavcev. Od planirane porabe v letu 1997 smo porabili
606.491.041,66 SIT. Ostanek neporabljenih sredstev v letu 1997
na plačah je 7.372.527,34 SIT.

6233 Oskrba tujcev
Na podlagi dogovora z Ministrstvom za zdravstvo in v skladu s 7.
členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju smo del računov za nujno zdravstveno pomoč tujcem
odstopili Ministrstvu za zdravstvo RS. Zato je bila možna
prerazporeditev na proračunsko postavko prevozi tujcev. V
postavki Oskrba tujcev so zajeti minimalni stroški za obleko,
obutev, osebni pribor in higieno tujcev.

b) 3339 - MATERIALNI STROŠKI
Materialni stroški ministrstva so bili planirani v višini 200.000.000,00
SIT, kar pa kljub varčevalnim ukrepom ni zadoščalo. Iz postavke
6525 smo prerazporedili sredstva v višini 8.000.000,00 SIT. Zaradi
začasnega financiranja, ki je trajalo vse do decembra smo del
stroškov, ki so bremenili postavko 7432 - Vključevanje RS v
NATO, krili iz materialnih stroškov, zato smo sredstva v višini
8.500.000,00 SIT s planom prerazporedili na materialne stroške.

8768 PDT Oddelek za mladoletne tujce
Financirani so bili specifični stroški v zvezi z varstvom
poročevalec, št. 49/1
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i) 8268 - ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI IRAK - Tuja donacija
Sredstva v višini 415.000,00 USD je nakazal UNCC iz Ženeve za
izplačilo slovenskim oškodovancem v Zalivski vojni 90/91.

Iz materialnih stroškov pa smo po sklepu Vlade RS prenesli na
Servis skupnih služb vlade - postavka 8221 Nakup opreme za
potrebe državnih organov 5.998.194,00 SIT. Za nabavo varnostnih
omar za hranjenje dokumentov (tehnična inšpekcija NATA)
4.448.194,00 SIT ter nadomestilo uničene opreme ob požaru v
službenem stanovanju 1.550.000,00 SIT. V letu 1997 smo na
materialnih stroških porabili 210.496.855,89 SIT.

j) 5202 - PROSTORI, OPREMA, KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA
ZA DKP
Ministrstvo je v ta namen dobilo 179.000.000,00 SIT. 12.500.000,00
SIT smo s temeljnico prenesli na postavko 8145 - Obnova
Manziolijeve hiše v Izoli. Omenimo naj, da so nam bila planirana
sredstva s kleporn Vlade z dne 11/9-97 zmanjšana za
50.000.000,00 SIT.
V okviru te postavke se krijejo izdatki za nakup prostorov ter
nabavo opreme za predstavništva in rezidence in za njihove
adaptacije. Opremo predstavništev delimo na pohištveno opremo,
računalniško opremo, osebne avtomobile, umetniška dela,
varnostno zaščito ter drugo opremo.
V letošnjem letu smo dokupili prostore za Misijo RS pri EU v
Bruslju, saj je bilo to nujno potrebno zaradi širitve misije. Pričeli
smo z opremo veleposlaništev in rezidenc v Ankari in Bratislavi,
kar pa zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo mogoče izpeljati do
kraja.

C) 3663 - DRUGI ODHODKI ZA DELO NA DRUGIH PODROČJIH
Na tej postavki smo planirali 208.700.000,00 SIT in jih s
prerazporeditvijo plana povečali za 8.636.000,00 SIT.
Poraba sredstev v višini 217.153.866,39 SIT je namenjena za
meddržavno sodelovanje. V letu 1997 je potekala intenzivna
diplomatska dejavnost v zvezi s krepitvijo gospodarsko
političnega položaja RS v tujini. Omenimo naj samo aktivnosti pri
OZN in EU.
d) 5198 - RAZISKOVALNE NALOGE
Za pridobivanje podatkov in analiz s področja mednarodnih
odnosov, je ministrstvo planiralo 1.300,000,00 SIT in ji v celoti
porabilo.

t) 6525 - PROSTORI VELEPOSLANIŠTVA RUSKE FEDERACIJE
Na podlagi recipročnega dogovora med Vlado RS in Rusko
federacijo je vlada dolžna zagotoviti prostore za veleposlaništvo
Ruske federacije. Nosilec aktivnosti je MZZ. Obnovitvena dela
potekajo z zamudo, zato sredstva, ki so bila planirana v letošnjem
letu v višini 205.000.000,00 SIT niso bila v celoti porabljena. Porabilo
se je 175.434.605,05 SIT. Ker je bila planirana poraba za
prestavitev plinovoda in vodovoda manjša za 18.000.000,00 SIT
smo ta sredstva prerazporedili v višini 10.000.000,00 SIT na
postavko 5201 in v višini 8.000.000,00 SIT na postavko 3339,
kjer nam je primanjkovalo sredstev za pokritje tekočih obveznosti.

e) 7432 - VKLJUČEVANJE RS V NATO IN VS OZN
Zaradi začasnega financiranja, ki je trajalo vse do decembra,
smo sredstva v višini 17.136.000,00 SIT s prerazporeditvijo plana
prerazporedili v višini 8.500.000,00 SIT na materialne stroške in
8.636.000,00 SIT na Druge odhodke, saj so se v času začasnega
financiranja stroški krili iz teh postavk.
f) 1297 - ČLANARINE IN KOTIZACIJE V TUJINI
Planirana sredstva - 365.106.000,00 SIT smo v višini
364.696.220,16 SIT porabili za plačilo članarin OZN, SVET
EVROPE, UNESCO, ILOOSCE,...

I) 8145 - OBNOVA MANZIOLIJEVE HIŠE V IZOLI
Sredstva na tej postavki v našem proračunu niso bila planirana.
Predlagali smo naj se sredstva odobrijo Ministrstvu za kulturo.
Vendar če RS ne bi izpolnila dane finančne obljube, bi s tem
povzročila izjemno politično škodo v odnosih z Republiko Italijo.
Zato je MZZ prerazporedilo lastna sredstva iz postavke 5202 v
višini 12.500.000,00 SIT.

g) 5201 - DELOVANJE PREDSTAVNIŠTEV RS V TUJINI
Na tej postavki nam je bilo dodeljenih 3.855.000.000,00 SIT, ki
smo jih s prenosom iz postavke 6525-Prostori ruske federacije
povečali za 10.000.000,00 SIT. Pri stroških DKP, ki jih je 40 plus
častni konzuli, predstavljajo glavni izdatek plače 40% tekočih
stroškov, na drugem mestu so najemnine s 25.5% deležem in
nato ostali stroški 34.5% kamor spadajo stroški za material,
proizvodne in neproizvodne storitve, reprezentanca, potni stroški
dnevnice, šolnine, selitveni stroški, plačila prispevkov za
podaljšano zavarovanje, akontacije ter krediti (Uredba). V letu
1997 smo porabili za plače 1.536.635.281,037 SIT za najemnine
990.379.633,57 SIT in vse ostale stroške 1.337.731.647,58 SIT.
Skupna poraba je 3.864.746.562,52 SIT.

1812 - URAD RS ZA SLOVENCE PO SVETU IN
ZAMEJSTVU
AD 2) URAD RS ZA SLOVENCE PO SVETU IN ZAMEJSTVU

f) 6211 in 6524 - UREDITEV DRŽAVNE MEJE in MORSKA MEJA
Sredstva v višini 3.000.000,00 SIT, ki so nam bila dodeljena s
proračunom za delovanje strokovnih meddržavnih komisij in
strokovnjakov mednarodnega pomorskega prava, smo porabili
v višini 2.831.891,19 SIT.

a) 60 - PLAČE
Za plače Urada je bilo v letu 1997 namenjenih 29.199.125,00 SIT.
Od tega smo porabili 23.003.636,00 SIT za plače, 1.010.826,00
SIT za Druge osebne odhodke ter 4.687.123,00 SIT za Prispevke
delodajalca. Neizkoriščenih je ostalo 497.450,00 SIT.

g) 8231 - POMOČ OB VOLITVAH V BIH
S sklepom Komisije vlade RS za kadrovske in adm. zadeve na
14.seji z dne 21/7-97 je bilo namenjenih 3.000.000,00 SIT za
pomoč ob volitvah v BIH. Sredstva so bila nakazana v višini
130.000,00 ATS na račun OSCE na Dunaju in 1.296.676,48 SIT
na račun Urada za priseljevanje in begunce v Ljubljani.

b) 4504 - MATERIALNI STROŠKI
Za materialne stroške je bilo s proračunom dodeljenih 6.000.000,00
SIT. Porabili smo 5.787.250,96 SIT.
c) 4750 - SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES
Sredstva, ki so bila dodeljena s proračunom v višini 9.000.000,00
SIT so bila v celoti porabljena in po pogodbi, ki je bila sklenjena
med Uradom in Svetovnim slovenskim kongresom tudi nakazana.

h) 8270 - HUMANITARNA POMOČ R ALBANIJI IN R BOLGARIJI
S sklepom Komisije Vlade RS za kadrovske in administrativne
zadeve na 5. seji z dne 11/4-97 je bilo dodeljeno 19.894.000,00
SIT za humanitarno pomoč in sicer: R Albaniji v višini
16.069.000,00 SIT in 3.825.000,00 SIT R Bolgariji.
Sredstva so bila nakazana na račun Rdečega križa Slovenije v
Višini 19.893.388,00 SIT.
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d) 4975 - SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA
Sredstva v višini 54.000.000,00 SIT so po dvanajstinah nakazana
na SIM, ki jih porabi za pokrivanje plač in del materialnih stroškov.
Sredstva so nakazana na podlagi pogodbe sklenjene med
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2. OBSEG REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA
MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE ZA LETO 1997 TER
SPREMEMBE MED LETOM

Uradom in SIM.
e) 5234 - USTAVNE OBVEZNOSTI - PODPORA SLOVENSKI
NARODNOSTNI SKUPNOSTI
V letu 1997 je Urad dobil s proračunom 1.116.000.000,00 SIT. S
sklepom Vlade RS je bilo Uradu zagotovljeno še dodatnih
200.000.000,00 SIT, ki pa jih je Ministrstvo za finance lahko
realiziralo le v višini 124.390.000,00 SIT. Zaradi procentualne
delitve stroškov, smo del sredstev v višini 25.910.000,00 SIT
prerezporedili na postavko 6212. Tako smo imeli na razpolago
1.240.390.000,00 SIT, ki smo ji razdelili po naslednjem ključu:
Italija 53,8%, Avstrija 38,3%, Madžarska 3,9%, Hrvaška 0,9% in
Slovenija 3,1%.
Urad je poslovanje prilagodil navodilom proračunske inšpekcije,
ki zahteva popolno transparentnost porabe proračunskega
denarja.

3010 - Plače. 3118 - Drugi osebni prejemki, 3226 - Prispevki
delodajalcev predstavljajo stroške plač in drugih osebnih
prejemkov zaposlenih na Ministrstvu za pravosodje. Realizacija
navedenih proračunskih postavk znaša 98,56 %.
3334 - Materialni stroški - sredstva te postavke so bila v letu
1997 realizirana v višini 35.914.117,26 SIT oziroma 93,28%, ter
predstavljajo takoimenovane klasične materialne stroške. Del
neporabljenih sredstev v višini 6,72% se nanaša na prepozno
prispele obveznosti iz leta 1997.
3658 - Druoi odhodki za delo na druoih področjih - sredstva te
postavke so bila v letu 1997 realizirana v višini 10.342.372,26 SIT
oziroma 54,43%. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za
službena oblačila oziroma toge s priponkami, prevajanja nujno
potrebne strokovne literature kot tudi stroške v zvezi z
mednarodno pravno pomočjo. Ostalih programov na področju
mednarodnega sodelovanja ter izobraževanja, ki potekajo v okviru
Sveta Evrope ter drugih mednarodnih institucij zaradi pozno
sprejeta proračuna in delno tudi zaradi odhoda delavcev iz
ministrstva ni bilo možno realizirati v celoti.

f) 6212 - USTAVNE OBVEZNOSTI - PODPORA SLOVENSKEM
PO SVETU
Sredstva v višini 52.000.000,00 SIT, ki so bila zagotovljena s
proračunom smo povečali s prerazporeditvijo iz postavke 5234
za 25.910.000,00 SIT. Preko te postavke se financira celotno
organiziranje slovenskih zdomcev in izseljencev. Sredstva sg
namenjena vzdrževanju stikov z matično domovino ter
poglabljanju slovenstva med mlajšimi generacijami.

5250 - Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih oroanih
- poraba sredstev na postavki znaša 95,54% oziroma
47.293.379,10 SIT. Iz sredstev postavke so se v letu 1997
financirale aktivnosti v zvezi s strokovnim usposabljanjem in
izpopolnjevanjem ter podiplomskim izobraževanjem delavcev v
pravosodnih organih, ki jih je Ministrstvo za pravosodje dolžno
izvajati v skladu s svojimi pristojnostmi. Načrt izobraževanja, ki
ga je pripravilo ministrstvo v dogovoru s predstavniki posameznih
pravosodnih organov, je bil skoraj v celoti realiziran. V letu 1997 je
186 pripravnikov opravilo pravosodni izpit, 169 delavcev sodišč
je opravilo izpit iz poznavanja določil sodnega reda, 15 sodnikov
oziroma državnih tožilcev je sklenilo pogodbo o štipendiranju
podiplomskega študija, realizirani so bili številni seminarji,
posvetovanja in tečaji za zaposlene v pravosodnih organih,
organizirani so bili seminarji za sodne tolmače, sodne izvedence
in cenilce. Del sredstev pa je bil porabljen za nakup strokovne
literature za potrebe pravosodnih organov, ter za pripravo in izdajo
sodnega reda s komentarjem in pojasnili. Ministrstvo za
pravosodje zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 1997 ni
moglo v celoti izpeljati načrtovanega programa strokovnih
seminarjev in drugih aktivnih oblik edukacije, zato je bilo
5.500.000,00 SIT s te postavke prerazporejeno na postavko
tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov.

1813 • URAD ZA EVROPSKE ZADEVE
AD 3) URAD RS ZA EVROPSKE ZADEVE
A) 60 - PLAČE
Sredstva za plače so bila dodeljena v višini 52.587.854,00 SIT
so se porabila za plače 40.759.037,00 SIT, za druge osebne
odhodke 2.684.607,00 SIT ter za prispevke delodajalca
8.248.288,00 SIT.
b) 4505 - MATERIALNI STROŠKI
Dodeljena sredstva proračuna v višini 17.800.000,00 SIT smo
zaradi začasnega financiranja, ki je trajalo vse do decembra s
prerazporeditvijo plana povečali za 12.200.000,00 SIT. Zaradi
plačila prometnega davka za osebno vozilo, ki je donacija
EU_Phare, smo sredstva v višini 374.926,00 SIT prerazporedili
na Servis skupnih služb Vlade. Tako smo sredstva, ki so bila
planirana na postavkah 7439 in 8770 do 8775 koristili iz materialnih
stroškov. Porabljeno je bilo 28.613.487,93 SIT.

6500 - Najemnine poslovnih prostorov - realizacija na postavki
znaša 81,05% in predstavlja stroške že najetih prostorov za
pravosodne organe. Sredstva so ostala neporabljena v višini
18,95%, ker se Okrožno državno tožilstvo v Kopru ni preselilo v
času, kot je bilo s pogodbo načrtovano, tako, da SKB ni obračunala
vseh obveznosti v skladu s pogodbo.

2011 - MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. DOSEŽENI ZASTAVLJENI CILJI
Ministrstvo za pravosodje je cilje oziroma programe prilagodilo
dodeljenim proračunskim sredstvom za leto 1997. Programi so
bili večinoma realizirani. Zaradi pozno sprejetega proračuna niso
bili v celoti realizirani programi na področju mednarodnega
sodelovanja, strokovnih seminarjev in drugih aktivnih oblik
edukacije za delavce pravosodnih organov, ter zagotavljanje
materialnih pogojev dela za novonastalo Upravno sodišče v
Ljubljani.
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8776 - Materialni stroški pri investicijah za pravosodne organe realizacija te postavke je bila le 49,06%, kar znaša 1.471.699,05
SIT. Večina porabljenih sredstev te postavke predstavlja nabava
štampiljk, napisnih tabel, pisarniškega materiala za novo nastala
upravna sodišča. Glede na pozno sprejeti proračun je ministrstvu
uspelo zagotoviti samo najbolj potrebna sredstva za delo
Upravnega sodišča v Ljubljani.
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8778 - Sodna palača v Liubliani - poraba sredstev na tej postavki
je bila realizirana v načrtovani višini, kar znaša 6.938.875,00 SIT.
Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov
arhitektonskega natečaja za pridobitev idejnih rešitev Sodne
palače v Zupančičevi jami.

8777 - Strokovne naloge - dodelitev in odvzem licenc stečajnim
upraviteljem - dodeljena sredstva v višini 500.000,00 SIT so bila
realizirana 78,98% in so bila porabljena za pripravo programa
strokovnega izpita za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja,
prisilne poravnave in likvidacijskega upravitelja. Strokovne naloge
v zvezi z dodelitvijo in odvzemom dovoljenj za opravljanje funkcije
stečajnega upravitelja, prisilne poravnave in likvidacijskega
upravitelja so bile realizirane v skladu s sprejetimi spremembami,
ki jih je opredelil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 39/97), ki je
stopil v veljavo meseca julija. Planirana sredstva niso bila v celoti
porabljena, ker je bil v mesecu oktobru, zaradi zagotovitve
izvršljivosti, v parlamentarno proceduro poslan Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji, kar je upočasnilo oziroma zaustavilo delo komisije za
dodeljevanje in odvzem licenc.

2987 - Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov poraba sredstev na tej postavki je bila realizirana v višini
173.404.897,78 SIT oziroma 99,95%. Investicijsko vzdrževalna
dela so se izvajala po programu in sicer za najnujnejša vzdrževalna
dela na pravosodnih objektih. Odstopanja od programa so se
pojavila le pri tistih sodiščih, kjer so se vršile večje adaptacije
(okrožna sodišča v Kranju, Ljubljani, Novem mestu, Slovenj
Gradcu ter okrajna sodišča v Cerknici, Kočevju, Trbovljah,
Ajdovščini) in tam, kjer so se med letom pojavila nepredvidena
vzdrževalna dela (okrajna sodišča: Šmarje pri Jelšah, Piran,
Postojna, Sežana, Črnomelj).

5295 - Štipendije - realizacija sredstev na postavki znaša 88,87%
oziroma 15.551.611,00 SIT. Ministrstvo za pravosodje je planiralo
sredstva za štipendije 53 študentov Pravne fakultete za potrebe
pravosodnih organov. Sredstva te postavke niso bila v celoti
porabljena zaradi pavziranja štirih štipendistov, katerim je štipendija
v letu 1997 mirovala.

8779- Počitniške enote - realizacija na postavki znaša 91,94%.
Sredstva so bila porabljena za sanacijo strešnega venca na
počitniški enoti Piran, saj je bilo zaradi odpadajočega Simpsa
ogroženo življenje ljudi v okolici.

1928 - Sodni svet - realizacija sredstev na postavki znaša 75,58%.
Sredstva v višini 24,42% so ostala neporabljena predvsem zaradi
nerealizirane preselitve strokovne službe Sodnega sveta, delno
pa zaradi manjšega števila sej in manjše porabe pisarniškega
materiala, kar je posledica šele v drugi polovici leta 1997 sprejete
zakonodaje na področju upravnega sodstva in sprememb
zakonodaje na področju sodnikov za prekrške, zaradi česar v
letu 1997 Sodni svet še ni bil obremenjen z novimi pristojnostmi.
Sredstva na postavki Sodni svet so manjša za 17,15% od prvotno
dodeljenih, ki jih je ministrstvo v soglasju z Sodnim svetom
predlagalo za nujne potrebe Urada za zamejce po svetu.

2020 - UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH
SANKCIJ
Pri porabi dodeljenih proračunskih sredstev smo se gibali v okviru
sprejetega proračuna.
Sredstva za materialne stroške v letu 1997 niso zadoščala za
pokritje vseh nastalih stroškov, saj so se življenjski stroški povečali bolj kot sredstva v ta namen. S sredstvi na tej postavki so se
pokrivali stroški za živila, čistila, vzdrževanja, energije ipd. za
zaprte osebe. Kljub sprejetem amandmaju in povečanju sredstev
na postavki 4508 prenašamo v leto 1998 za 6.800.000 sit stroškov.
Pri ostalih proračunskih postavkah smo se gibali v okviru
dodeljenih sredstev, le ti nameni pa so tudi lažje obvladljivi oziroma
smo jih lahko planirali samo v višini dodeljenilj sredstev.

5281 - Odškodnine za neupravičeno obsojene za čas pripora in
zapora - realizacija na postavki je 92,98%. Za navedena sredstva
ni mogoče pripravljati realnega programa, ker je nemogoče
napovedati, koliko tovrstnih odškodninskih zahtevkov bo vloženih,
kolikšno bo število rešenih postopkov v okviru predhodnega
postopka predvidenega v členu 539/2 ZKP, število vloženih tožb
in pa število končanih zadev pred sodiščem. Neporabljena
sredstva v višini 7,02 % predstavljajo tiste sporazume, ki jih je
ministrstvo posredovalo strankam, pa niso bile pravočasno
vrnjene, zato jih ni bilo mogoče poravnati iz sredstev leta 1997.

PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH:
Proračunske postavke 6028 - Plače, 6029 - Drugi osebni prejemki
in 6030 - Prispevki delodajalca zajemajo vse stroške plač in drugih
prejemkov v zvezi z zaposlenimi v Upravi za izvrševanje
kazenskih sankcij. Realizacija proračuna na omenjenih postavkah
je glede na proračun s spremembami 99,85 %.

5240 - Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih organov
- poraba sredstev na tej postavki je znašala 608.665.065,41 SIT,
kar predstavlja 99,05% načrtovanih sredstev. S sredstvi te
postavke se je financirala nabava sredstev za računalništvo in
informatiko (61 % realizacije) in ostale opreme med katero spada
birotehnična oprema, pohištvo, oprema za zemljiške knjige in
razpravne dvorane, telefonske centrale, signalno varnostne
naprave ter službena vozila (39% realizacije). Ministrstvo za
pravosodje je moralo zaradi nujno potrebnih nakupov opreme za
novo nastala upravna sodišča zagotoviti dodatna sredstva s
prerazporeditvijo sredstev iz postavke strokovno izpopolnjevanje
delavcev v pravosodnih organih.

4508 - Materialni stroški - poraba sredstev na postavki je 99,92%.
Dodeljena sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov
nastalih v zavodih za prestajanje kazni zapora. Nepokrite
obveznosti v višini 6.800.000 SIT iz leta 1997, bo potrebno
poravnati v letu 1998.
Pri postavkah 6392 - Drugi odhodki URSIKS, 6395 - Za
izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS, 6680 - Oprema
PUO in obsojencev in 6681 - Usposabljanje, oborožitev, posebna
oprema in zdravstveno varstvo so bili programi izvedeni v okviru
dodeljenih proračunskih sredstev in večjih odstopanj ni bilo.
Realizacija proračuna na omenjenih postavkah je 94,3 %.

6391 - Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov dodeljena sredstva v višini 452.060.999,76 SIT so bila v celoti
porabljena. Kupljeni so bili prostori za Okrožno državno tožilstvo
Kranj, zunanji oddelek v Radovljici, plačani so bili zadnji obroki
kupnine za sodno zgradbo v Krškem in del kupnine za zgradbo
Okrožnega in Višjega državnega tožilstva v Mariboru. Poravnan
je bil tudi prvi obrok kupnine za dodatne prostore Okrožnega
sodišča na Ptuju.
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V okviru skupine 21 - Materialnih in drugih stroškov je bila v letu
1997 odprta nova postavka namenjena poravnavanju obveznosti
iz naslova zdravstvenega varstva obsojencev. Na postavki 7448
so bila sredstva porabljena v višini 114.900.000 SIT ali 100 %.
V okviru skupine 46 - Transferi - ostalo je bila v letu 1997 odprta
nova postavka 7449 - Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
183
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V okviru ministrstva delujejo tudi naslednje direkcije in organi v
sestavi:
* Direkcija RS za oskrbo z energijo (poraba 84.74%)
* Agencija RS za učinkovito rabo energije (poraba 91.81%)
" Direkcija RS za rudna bogastva (poraba 96.73%)
* Direkcija RS za poslovno informacijsko središče (poraba
99.33%)
* Republiški energetski inšpektorat (poraba 99.59%)
* Republiški rudarski inšpektorat (96.99%)
* Republiški gradbeni inšpektorat (95.80%)

obsojencev. S sredstvi na tej postavki so bile v lanskem letu
poravnane zapadle obveznosti od leta 1992, ko je Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 18. in 240. členu uvedel
obveznost plačevanja prispevkov za obsojence, ki delajo polni
delovni čas.
V okviru skupine 208 - Investicijsko vzdrževanje je bilo v letu
1997 zaradi celoletnega začasnega financiranja največ težav. S
postavke 6915 - Investicijsko vzdrževanje zgradb zaporov smo
v višini 68,8 % sredstev celotnih sredstev namenili obnovi priporov
v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, ostalo pa po
drugih zavodih, kjer smo opravili le najnujnejša vzdrževanja.

Neporabljenih sredstev proračuna Republike Slovenije iz leta 1997
oz "ostanek" (iz tabele MF), ne moremo pripisati slabi izvedbi
programov, ki si jih je zastavilo ministrstvo, ampak zelo kratkemu
roku med sprejetjem proračuna za leto 1997 in možnostjo
realizacije sprejetih nalog do konca proračunskega leta.

Z novo odprte postavke 8782 - Investicije v zemljišča in opremo
zaporov je bilo možno šele koncem leta lahko opravili nakup
nove opreme za kuhinje in pralnice zavodov ter dotrajane opreme
bivalnih prostorov zaprtih oseb (stoli, jogiji) v višini 44.321.091 sit.
Realizacija v skupini stroškov 208 je 95,59 %.

Prenosi sredstev so bili opravljeni med letom znotraj proračunskih
postavk ministrstva na programih, kjer je ministrstvo ocenilo, da
ne bo možna realizacije le-teh zaradi narave dela in se je preneslo
na programe, kjer so bile potrebe velike in je bila možna takojšnja
realizacija.

V letu 1997 smo tako na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij
od skupno sprejetega proračuna v višini 3.648.410.550 sit porabili
99,64 % ali 3.635.207.230 SIT sredstev.

Podrobnejše obrazložitve z razlago realizacije posameznih
proračunskih programov oz. postavk, so navedene v
nadaljevanju.

2111 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI

Socialni transferi

V zvezi z dopisom M F z dne 25.2.1998 "Zaključni račun proračuna
za leto RS 1997", vam v prilogi pošiljamo obrazložitev zaključnega
računa proračuna Ministrstva za gospodarske dejavnosti za leto
1997.

8289 DOKUP ZAVAROVALNE DOBE - ANHOVO
Sredstva po sprejetem proračunu: 420.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 570.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 449.371.574,57 SIT
Ostanek sredstev: 120.628.425,43 SIT

V letu 1997 sta bila v okviru Ministrstva za gospodarske dejavnosti
še programa iz področja za malo gospodarstvo in področja za
turizem, ki pa sta ob ustanovitvi Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem (Zakon o Vladi RS (Ur.l. RS št. 4/93), Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi RS (Ur.l. RS, št. 47/
97) in Zakona o prganizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur.l. št. 71/94) in Zakona o sprembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. št. 47/97)),
prešla v novo ministrstvo. Glede na to, da nam poročila o porabi
sredstev niso poslali pravočasno, so nam zagotovili, da vam
bodo za proračunske postavke malega gospodarstva in turizma,
obrazložitev posredovali naknadno.

Poraba sredstev je temeljila na 3. odstavku 3. člena Zakona o
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v
neazbestno (Ur. list RS št. 56/96), ki ureja izvajanje socialno
kadrovskega programa, ki obsega upokojevanje pod posebnimi
pogoji in subsidiarno odgovornost države pri izplačilu odškodnin.
Gre za izpolnjevanje finančnih obveznosti tako glede upokojevanja
pod posebnimi pogoji, kot tudi izplačevanja odškodnin. Komisija
Vlade Republike Slovenije za ugotavljanje pravice do pokojnine
pod posebnimi pogoji je v letu 1997 obravnavala približno 500
zahtevkov in izdala 441 odločb, s katerimi je bila priznana pravica
do pokojnine pod posebnimi pogoji. Za ta namen so bila v letu
1997 porabljena sredstva v višini 449.371.574,57 SIT. Komisija
Vlade Republike Slovenije za postopke sporazumevanja za
priznanje odškodnin pri svojem delu še ni prišla tako daleč, da bi
črpala proračunska sredstva, četudi je vloženih nad 200
zahtevkov. Tudi zato je ostalo neporabljenih nad 100 mio SIT.

Postavke malega gospodarstva in turizma pa so bile v letu 1997
naslednje:
* 6104 - Center za promocijo turizma
* 6107 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo
* 1819 - Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
* 6106 - Sofinanciranje turističnih programov
* 7471 - Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih
objektov
* Poleg tega je v okviru MGD v letu 1997 deloval tudi Urad za
obrt.

Dotacije in plačila storitev javnim zavodom

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je imelo v letu 1997 veljavni
proračun v višini 17.251.271.931,62 SIT. Od odobrenih
proračunskih sredstev je bilo porabljeno 16.553.431.378,98 SIT
ali 95.95%.
*
Dejavnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti so bile v
proračunskem letu 1997 usmerjene v naslednje namene:
* socialni transferi (poraba 78.84%)
* dotacije in plačila storitev javnim zavodom, (poraba 100 %)
* plačila storitev (poraba 93.30%)
* subvencije in transferi (poraba 98.31%)
* investicije - energetika (poraba 99.92%)
* kapitalske naložbe (poraba 95.67%)
poročevalec, št. 49/1

5194 - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE
Plačila storitev
5193 • PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA V ENERGETIKI
V letu 1997 so bile podpisane pogodbe za naslednje naloge:
1. Izdelava energetskega letopisa za leto 1997
2. Spremljanje izvajanja energetske bilance RS za leto 1997 in
izdelava energetske bilance za leto 1998
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iz leta 1996 za znesek 900.000,00 SIT v letu 1997 financiralo v
okviru zgoraj omenjene postavke naslednje projekte:

3. Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij
ter specifičnih cen energentov
4. Makroekonomski model za integralno planiranje energetike (v
okviru avstrijsko slovenske kooperacije)
5. Spremljanje izvajanja del na programu prestrukturiranja
energetike
6. Prireditev študije Phare Strateški dokument energetske politike
Republike Slovenije (Country Energy Policy Document for Republic of Slovenija) v slovenščino
7. Publikacije: Evropa, energija in viri
8. Program del za pripravo strokovnih podlag razvoja
energetskega sektorja

- Projekt "konkurenčno pozicijoniranje izdelkov" v višini
68.526.316,-SIT, ki je eden izmed pilotskih projektov, s katerim
želi ministrstvo preveriti uresničljivost Strategije povečevanja
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije. Sestavljajo ga
naslednje faze: analiza poslovnih funkcij, primerjalno analizo s
tujo konkurenco, analizo potreb ciljnega trga, usposobljenost
podjetja za vključevanje na ciljnem trgu in ukrepi v podjetju za čim
boljšo profitabilnost na ciljnem trgu. V pilotski fazi so se analizirali
podatki šestih podjetij s stališča notranjih in zunanjih vplivov na
poslovanje šestih podjetij. Prav tako je bila izdelana predstavitev
posameznega podjetja in skupna v okviru konzorcija, opravljeni
so bili preliminarni kontakti s potencialnimi nemškimi kupci (cca
200 podjetij od katerih jih je 100 izrazilo zanimanje za sodelovanje
in 19 tudi za kapitalske povezave). Skozi ta projekt se je poleg
utrditve sodelovanja med slovenskimi podjetji ugotovilo tudi glavne
probleme vsakega izmed šestih podjetij.

Del nalog je zaključen, del pa bo zaključen do konca aprila 1998.
Realizacija proračunske postavke je 98.17%, zaključene naloge
so izvedene kakovostno.
6922 - HARMONIZACIJA SLOVENSKE TEHNIČNE ZAKONODAJE S TEHNIČNO ZAKONODAJO VELJAVNO V DRŽAVAH
ČLANICAH EU

- Projekt Ustanavljanje Centra za modo in managementa v višini
7.065.120,00 SIT, ki je namenjen predvsem sektorjem tekstilne in
usnjarsko predelovalne industrije. Projekt je prav tako pilotskega
značaja, kajti v letu 1996 in 1997 ga je sofinanciral tudi PHARE
program v višini 200.000 ECU. Tako Tekstilni inštitut Maribor kot
tudi GEA sta dobro sodelovala z nemško svetovalno firmo Kurt
Salmon Associates. Predavanja, delavnice in svetovanja podjetjem
so bila izredno dobro sprejeta. V letu 1997 so bile izvedene modne
delavnice (za tekstilna in trgovska podjetja), seminarji iz
marketinga mode ter seminarji iz razvoja izdelkov. Smatramo, da
so projekti takšnega značaja prihodnost tudi za druge projekte in
so po vsebini kompatibilni z usmeritvami EU.

Sredstva po sprejetem proračunu: 50.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 19.657.500,00 SIT
Poraba sredstev: 11.882.500,00 SIT
Ostanek sredstev: 7.793.000,00 SIT
Na proračunski postavki 6922 Harmonizacija slovenske tehnične
zakonodaje z zakonodajo v državah članicah EU je bilo po
veljavnem proračunu predvidenih 19.675.500,00 SIT. Porabljenih
je bilo 11.882.500,00 SIT in sicer v skladu s sprejetim načrtom
porabe za naloge harmonizacije tehnične zakonodaje za tista
področja in pripadajoče smernice EU za katere je zadolženo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (tlačne posode, ATEX
oprema, stroji itd). Sredstva niso bila izkoriščena v celoti zato,
ker pozno sprejet proračun ni omogočil kontinuirane porabe
sredstev vse leto, ob zaključku leta pa je zaradi administrativnih
omejitev zmanjkalo časa za porabo sredstev v tako kratkem
času.

- Projekt razvoja učnega programa in priprava učnega gradiva s
ciljem zniževanja stroškov udeležbe v višini 90.000.000,00 SIT,
kjer gre za sofinanciranje programa Centra Brdo.
4651 - SUBVENCIONIRANJE OBRESTNIH MER ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST

8785 - IZVAJANJE KONVENCIJE O NEVARNIH SNOVEH

Sredstva po sprejetem proračunu: 720.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 798.324.500,00 SIT
Poraba sredstev: 794.595.919,53 SIT
Ostanek sredstev: 3.728.580,00 SIT

Sredstva po sprejetem proračunu: 15.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 5.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 1.811.503,00 SIT
Ostanek sredstev: 3.188.497,00 SIT

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v okviru projekta
"Operacionalizacija ukrepov za izboljšanje položaja delovno
intenzivnih panog", izvedlo javni razpis o merilih in pogojih
subvencioniranja obrestnih mer za kratkoročne in dolgoročne
kredite, ki jih podjetja najemajo pri poslovnih bankah, namenjenih
za prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest. Sredstva so bila
dodeljena 76 podjetjem predelovalne dejavnosti, od tega za
delovno intenzivne panoge skupaj 735.988.257,19 SIT. Med
delovno intenzivne panoge so bila sredstva razdeljena
gospodarskim družbam iz naslednjih panog:
-0112 predelava nekovinskih rudnin: 14.545.641,70 SIT
- 0114 strojna industrija: 124.133.830,80 SIT
- 0117 proizvodnja električnih strojnih aparatov: 100.996.913,18 SIT
- 0123 proizvodnja končnih lesnih izdelkov: 70.452.030.35 SIT
- 0125 proizvodnja preje in tkanin: 61.236.485,92 SIT
- 0126 proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov: 150.024.978,01 SIT
- 0127 proizvodnja usnja in krzna: 41.631.344,56 SIT
- 0128 proizvodnja usnja in galanterije: 172.967.032,67 SIT

V letu 1997 je bila ta postavka predvidena za kritje stroškov za
uvedbo in izvajanje konvencije o prepovedi proizvodnje in uporabe
kemičnega orožja v letu 1997. Po sklepu Vlade RS je bilo za
nosilca izvajanja imenovano naše ministrstvo, vendar je bilo to
spremenjeno z določili zakona o ratifikaciji te konvencije, ki ga je
Parlament sprejel 23.5.1997. Po tem zakonu je bilo izvajanje
konvencije prenešeno na Ministrstvo za zdravstvo, zato sredstva
niso bila v celoti izkoriščena.
Subvencije
1731 PROJEKT PRENOVE PODJETIJ
Sredstva po sprejetem proračunu: 210.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 210.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 166.491.436,00 SIT
Ostanek sredstev: 43.508.564,00 SIT
- Projekt "Prenova podjetij" je predstavljal nadaljevanje aktivnosti
Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz let 1993, 1994 in 1995.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je poleg zatečenih plačil
28. julij 1998

S tem ukrepom se je olajšal likvidnostni položaj podjetij in
zagotovitev produktivnih delovnih mest preko izvozno stimulirane
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4657 - ODSTRANJEVANJE MULJA IZ JEZER HE MARIBORSKI
OTOK, ZBILJE

proizvodnje, ki ima ekonomsko perspektivo. Razdeljena so bila
vsa sredstva, vendar ni prišlo do celotne realizacije ene izmed
pogodb, zato je nekaj sredstev ostalo neporabljenih.

Dravske elektrarne Maribor so v sklopu sklenjenih pogodb 100%
realizirale porabo sredstev iz proračuna v znesku 7.500.000 SIT,
realizacijo porabe preostalih 7.500.000 SIT so izvedle Savske
elektrarne Ljubljana.
S čiščenjem mulja na HE Mariborski otok je pretežni del jezera
usposobljen za večnamensko rabo, s čimer je bil zastavljen cilj
dosežen. Porabljena sredstva so omogočala odstranitev cca 7600
m3 mulja.
S programom sanacije Zbiljskega jezera, gradnjo zaščitnega
nasipa, ki poteka po robu potopljene rečne terase, je bil dosežen
cilj: izboljšane so bile življenjske razmere ljudi, ki živijo ob jezeru.
Dodeljena sredstva so bila porabljena skladno s planom.

8195 - PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV KANIŽARICA,
SENOVO IN ZAGORJE
Rudniki rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje so
nadaljevali izvajane programov zapiranja, ki jih je sprejela Vlada
Republike Slovenije na 196. seji, dne 20.04.1996.
Realizacija programov je skoraj celo 1997. leto potekala v režimu
začasnega proračunskega financiranja, zato je nastopil razkorak
med obsegom letnih planov aktivnosti in proračunskimi
možnostmi.
Ta je bil razrešen delno z redukcijo segmenta ekološke in
prostorske sanacije površin in s prolongacijo del v leto 1998.
Da bi preprečili upočasnitev izvajanja kadrovsko socialnega
programa, so vodstva rudnikov poiskala na osnovi mnenja
pristojnega ministrstva kratkoročne vire sredstev.

5186 - PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV IDRIJA, MEŽICA IN
KAMNIK
Sredstva po sprejetem proračunu: 1.050.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 1.050.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 1.050.000.000,00 SIT

V kolikor bi se podobna situacija ponovila tudi v letu 1998, ko
bodo zapadli v odplačilo krediti zavarovani z državnimi poroštvi
(reprogram prenesenih obveznosti z bivšega podjetja Rudniki
rjavega premoga Slovenije), ocenjujemo, da bo ogrožen okvir za
realizacijo celotnega projekta zapiranja premogovnikov.

Sredstva so bila porabljena za naslednja namena:
a) RŽS Idrija v zapiranju d.o.o. znesek v višini
510.000.000,00 SIT
Zapiralna dela so potekala skladno z operativnim programom
preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.
za leto 1997, ki ga je sprejela Vlade Republike Slovenije. Večjih
odstopanj od programa ni bilo, bila so le določena manjša
prilagajanja obsega del pri zasipanju rovov in injektiranju, kot
posledica dejanskega stanja rovov na posameznih rudarskih
obzorjih.

8786 - RUDARSKA ŠKODA
Sredstva po sprejetem proračunu:
Sredstva po veljavnem proračunu:
Poraba sredstev:

100.000.000,00 SIT
100.000.000,00 SIT
100.000.000,00 SIT

Škoda na objektih in infrastrukturi dela mesta Idrija, ki je posledica
nekaj stoletnega rudarjenja, je bila dodeljena 13 upravičencem, ki
so se prijavili na razpis objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije številka 44-45/97 z dne 25.7.1997 in lokalnem glasilu
ter jih je na predlog Komisije za ugotavljanje in sanacijo rudarske
škode pri Nadzornem svetu RŽS Idrija v zapiranju d.o.o., ki je
pregledala vso dokumentacijo in preverila dejansko stanje škode,
Nadzorni svet potrdil na 18. seji, dne 23.10.1997. Sredstva so bila
upravičencem izplačana po dejanskih računih za že opravljena
dela v letu 1997, januarja leta 1998. Nadzor nad izplačili je imela
Komisija za ugotavljanje in sanacijo rudarske škode pri Nadzornem
svetu RŽS Idrija v zapiranju d.o.o.

Po desetih letih zapiralnih del prehaja zapiranje rudnika v drugo
končno fazo. Demontirana je večina opreme in naprav iz obzorij,
ki jih bo po letu 2006 zalila voda. Končano je konsolidacijsko
odkopavanje. Od planiranih količin j§ bilo vgrajeno 44,5% (66.496,8
m3) utrjenega zasipa in izvrtanih 7.850.1 m injektirnih vrtin (18%)
in vanj vgrajeno 11.194 m3 (16%) injektirne mase. Zelo
pomembno pa je dejstvo, da so geodetske meritve v letu 1996 in
1997 pokazale, da so se premiki točk na površini zmanjšali. To
kaže na postopno umirjanje terena nad rudiščem, ki je naseljeno,
kar potrjuje pravilnost in uspešnost zapiralnih del.
b) RSC Mežica v zapiranju d.o.o.
540.000.000,00 SIT

Investicije in investicijsko vzdrževanje
Zapiralna dela so potekala skladno z operativnim programom
zapiralnih del RSC Mežica v zapiranju d.o.o. za leto 1997, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije. Manjša odstopanja so bila le
pri sanaciji udorov Kavšak, Mučevo in vzdrževanja rovov zaradi
sanacije rova Glančnik, ker je dejansko stanje odstopalo od
predvidenega in planiranega. Tudi sanacija deponije metalurških
odpadkov ni bila v celoti zaključena, ker se predvideva odlaganje
odpadkov še v letu 1998.

4656 • INVESTIC. DOKUMENTACIJA ZA EKOLOŠKO IN
TEHNOLOŠKO SANACIJO
V letu 1997 je so bile podpisane pogodbe za naslednje naloge:
1. Študija vplivov postavitve HE Mokrice v prostor
2. Vpliv NE Krško na obratovanje verige HE na spodnji Savi
Obe študiji sta še v izdelavi. Realizacija pror. post. je 93.61%,
nerealiziran del je predvsem posledica zelo pozno sprejetega
proračuna. Obe študiji sta bili naročeni, zaradi razjasnitve nekaterih
hidroloških problemov pri bodoči gradnji spodnje savske verige.
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Ker bo rudnik predvidoma zaprt leta 2000 je pomembna aktivnost
zapiralnih del prezaposlitev delavcev rudnika in prestrukturiranja
rudniškega premoženja. Od 157 delavcev jih je bilo 12 rešenih,
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7477 - ANHOVO - BREZAZBESTNA TEHNOLOGIJA

kar je v skladu s planom. V novih programih podjetja so bili
prerazporejeni 4 delavci. Na programih suhih malt, šivanja prevlek,
lepljenih profilov, izdelave kanalet in betonskih oblikovancev, so
bila izvedena pripravljalna dela za začetek investicij v 1998.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ocenjuje, da bo cilj zaprtje
rudnika v letu 2000 dosežen v kolikor bodo zagotovljena planirana
sredstva iz proračuna Republike Slovenije.

Sredstva po sprejetem proračunu: 800.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 650.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 650.000.000,00 SIT
Poraba sredstev je temeljila na Zakonu o prepovedi proizvodnje
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Ur. list RS
št. 56/96), kjer gre za nakup brezazbestne tehnologije, pri čemer
se bodo vložena sredstva ob lastninskem preoblikovanju Salonit
Anhovo preoblikovala v kapitalski delež Republike Slovenije.
Sredstva v višini 650 mio so bila nakazana Salonitu Anhovo za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno. V letu 1997
je potekala dekontaminacija prostorov, kjer je do 20.12.1996
potekala azbestna proizvodnja. Potekala so pogajanja s tujimi
partnerji o nakupu brezazbestne vlaknocementne tehnologije in
priprava prostorov za vgraditev nove opreme. Postopki bodo
končani v letu 1998, ko bo stekla vlaknocementna proizvodnja in
bodo ta namenska sredstva Republike Slovenije preoblikovana v
kapitalski delež v Salonit Anhovo.

6101 - PROGRAM ZAPIRANJA RUDNIKOV KANIŽARICA,
SENOVO IN ZAGORJE
Rudniki rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje so
nadaljevali izvajane programov zapiranja, ki jih je sprejela Vlada
Republike Slovenije na 196. seji, dne 20.04.1996.
Realizacija programov je skoraj celo 1997. leto potekala v režimu
začasnega proračunskega financiranja, zato je nastopil razkorak
med obsegom letnih planov aktivnosti in proračunskimi
možnostmi.
Ta je bil razrešen delno z redukcijo segmenta ekološke in
prostorske sanacije površin in s prolongacijo del v leto 1998.

7247 - SREDSTVA ZA SANACIJO PODJETIJ
Da bi preprečili upočasnitev izvajanja kadrovsko socialnega
programa, so vodstva rudnikov poiskala na osnovi mnenja
pristojnega ministrstva kratkoročne vire sredstev.

Sredstva po sprejetem proračunu: 0 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 2.190.444.394,75 SIT
Poraba sredstev: 2.006.293.892,37 SIT
Ostanek sredstev: 184.150.502,38 SIT

V kolikor bi se podobna situacija ponovila tudi v letu 1998, ko
bodo zapadli v odplačilo krediti zavarovani z državnimi poroštvi
(reprogram prenesenih obveznosti z bivšega podjetja Rudniki
rjavega premoga Slovenije), ocenjujemo, da bo ogrožen okvir za
realizacijo celotnega projekta zapiranja premogovnikov.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v okviru projekta
"Operacionalizacija ukrepov za izboljšanje položaja delovno
intenzivnih panog", pripravilo spremembo uredbe o kriterijih
dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo
podjetij in gospodarstva (Uradni list RS št. 21/97). Na podlagi
zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter uredbe o
kriterijih dokapitalizacije in dodeljevanja posojil pravnim osebam
za sanacijo podjetij in gospodarstva je bil izveden javni razpis za
dokapitalizacijo in dodeljevanje posojil pravnim osebam za sanacijo
podjetij in gospodarstva. Na razpis je prispelo 80 vlog, odobrenih
pa je bilo 58 posojil v skupni vrednosti 2.006.293.892,37 SIT.
Ministrstvo ugotavlja, da bi glede na prijave na javni razpis bilo
potrebnih še najmanj 5 krat toliko sredstev.

Kapitalske naložbe
6112 - SLOVENSKE ŽELEZARNE
Sredstva po sprejetem proračunu: 710.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 710.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 709.038.407,19 SIT
Ostanek sredstev: 961.592,81 SIT
Po zakonu o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del
Slovenskih železarn (Uradni list, št. 70/94) so bila v letu 1996
zagotovljena sredstva za plačilo ene osmine najetega kredita,
kar znaša 7,625 mio DEM. Slovenske železarne d.d. so kredit
najele za nabavo .trajnih obratnih sredstev in izvedbo nujnih
investicijskih del v skladu s sanacijskim programom Slovenskih
železarn.

2113 - DIREKCIJA ZA OSKRBO Z ENERGIJO

2114 - AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO
ENERGIJE

7476 - DOKAPITALIZACIJA SKLADA RS ZA RAZVOJ

V sprejetem in rebalansiranem proračunu za leto 1997 je Agencija
RS za učinkovito rabo energije za izvajanje svojega osnovnega
poslanstva, to je izvajanja ukrepov za spodbujanje učinkovite
rabe energije na vseh področjih rabe energije, razpolagala z eno
proračunsko postavko z ekonomskim namenom plačila storitev,
v vrednosti 116 mio SIT in eno proračunsko postavko z
ekonomskim namenom subvencije in transferi v višini 59 mio SIT.

Sredstva po sprejetem proračunu: 3.000.000.000,00 SIT
Sredstva po veljavnem proračunu: 3.000.000.000,00 SIT
Poraba sredstev: 3.000.000.000,00 SIT
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za povečanje
osnovnega kapitala Slovenske razvojne družbe na osnovi zakona
o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Uradni list RS, št. 39/97). Slovenska razvojna družba bo za to
vrednost izdala delnice, ki jih v celoti prevzame Republika Slovenija.
Z dokapitalizacijo se je finančna sposobnost Slovenske razvojne
družbe povečala, saj je z zakonom o Slovenski razvojni družbi in
programu prestrukturiranja podjetij opravljala tudi naloge in
dejavnosti na programu prestrukturiranja podjetij.
28. julij 1998

Realizacija proračuna za oba ekonomska namena v letu 1997 je
bila v višini 161,873 mio SIT, oziroma 92,5% razpoložljivih sredstev.
Za ekonomski namen "6 - plačila storitev" je bila na proračunski
postavki 2114 6102 ■ Intervencije v učinkovito rabo energije
realizacija proračuna v višini 102,849 mio SIT, oziroma 88,7 %
razpoložljivih sredstev. Za ekonomski namen "Subvencije in
transferi" na proračunski postavki 2114 1557 - Lastna udeležba187
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2115 - DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA

PHARE pa je bilo od razpoložljivih 59 mio SIT, realiziranih vseh 59
mio SIT oziroma 100,0 %.

Planirana sredstva za leto 1997 so znašala 86.589.000,00 SIT
brez plač, razdeljena na materialne stroške, manjše investicije in
storitve. V proračunskih sredstvih je bilo prvotno odobrenih
26.000.000,00 SIT, razdeljenih na materialne stroške v višini
10.000.000,00 SIT in storitve na 16.000.0000,00 SIT, sredstva
za manjše investicije so bila izločena. Ob sprejetju proračuna za
leto 1997 je bilo odobrenih 14.978.000.00 SIT od tega 4.978.000,00
SIT za plače, 2.000.000,00 SIT za materialne in druge stroške ter
8.000.0000,00 SIT za storitve. Skupaj je bilo odobrenih sredstev
za materialne stroške in storitve 10.000.000,00 SIT napram
planiranim 86.589.000,00 SIT kar je samo 11,55 % planiranih
sredstev oziroma skoraj devetkrat manj.

Nižja poraba proračunskih sredstev na proračunski postavki 2114
6102 - Intervencije v učinkovito rabo energije je delno posledica
nerealiziranega izplačila pogodbene obveznosti v višini 12 mio
SIT s strani Ministrstva za finance do česar je prišlo zaradi
zapoznelosti prispetja računov na M F, povezane z dolgotrajnim
postopkom izdajanja soglasja na pogodbe s strani M F. Preostali
nerealizirani znesek v višini 1 mio SIT je posledica zadržanega
računa v zvezi z razreševanjem problematike izbire izvajalca na
eni pogodbi.
Poraba proračunskih sredstev na postavkah 2114 6102 in 2114
6561 je bila realizirana delno na osnovi objave javnega razpisa
3.10.1997 in delno z neposrednimi pogodbami v skladu z Odredbo
o postopkih za izvajanje javnega razpisa in oddajo javnih naročil,
na postavki 1557 pa na podlagi ponovljenega javnega razpisa za
upravitelja sklada za učinkovito rabo energije, ki je bil objavljen
dne 9.5.1997.

1. PLAČE, DRUGI OSEBNI ODHODKI IN PRISPEVKI DELODAJALCA
Navedena sredstva so pritekala po planu v višini 6.368.354,00
SIT in so bila porabljena 98,97 odstotno. V teh okvirih ni bilo
mogoče zaposliti dodatne delovne sile, tako da na Direkciji RS za
rudna bogastva ostaja zaposlen samo en delavec - direktor.

Vsebina javnih razpisov je bila pripravljena na osnovi usmeritev
iz Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z
energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije v januarju
leta 1996, na osnovi sklepa Vlade RS z dne 1.8.1996 o ustanovitvi
sklada, na osnovi finančnega memoranduma SL9503 med
Evropsko skupnostjo in Vlado RS glede ustanovitve sklada in v
skladu s programom del Agencije za leto 1997.

4513 - MATERIALNI STROŠKI
Prikazani materialni stroški služijo za redno delovanje Direkcije
kot dejavnost za vzpostavljanje dela Direkcije in servisiranje
opravljanja njenih primarnih nalog. Odobrena sredstva za leto
1997 so bila izrazito nizka napram potrebam v planu. Izločena pa
so bila tudi vsa sredstva za manjše investicije. Tako je od
predvidenih 16.241.000,00 SIT, proračun odobril le 2.000.000,00
SIT, kar je le 12,3 % planiranih sredstev. S tako nizkimi sredstvi,
delo Direkcije sploh ni moglo potekati v predvidenih okvirih in
zaradi tega mnogih aktivnostih ni bilo mogoče začeti, tako da so
bila še ta sredstva porabljena le 82,73 % in je 345.377,12 SIT
ostalo neporabljenih, saj smo se kljub zelo nizkim sredstvom
obnašali kot dober gospodar.

Tako je bilo na osnovi obeh javnih razpisov sklenjenih skupno 53
pogodb v skupni vrednosti 107,241 mio SIT, od katerih je 66,619
mio SIT pogodbenih obveznosti prenesenih v leto 1998.
Pogodbene obveznost iz leta 1996, ki so bile prenešene v leto
1997 so bile realizirane v višini 62,224 mio SIT.
V vsebinskem smislu so bili zastavljeni cilji doseženi.
Za sofinanciranje energetskih pregledov podjetij, javnih ustanov
in večstanovanjskih objektov je bilo sklenjenih 17 pogodb v skupni
vrednosti 11,9 mio SIT, za sofinanciranje energetskih konceptov
lokalnih skupnosti je bila sklenjena ena pogodba v višini 3,0 mio
SIT, sofinanciranih je bilo 6 študij izvedljivosti za ukrepe na področju
učinkovite rabe energije v skupni višini 5,1 mio SIT.

Zastavljeni cilji niso mogli biti doseženi, prav tako ne programi za
katere so potrebne aktivnosti in stroški, ki se financirajo iz teh
sredstev. Do skrajnosti smo morali omejiti vsa službena potovanja,
še posebej v tujino, stike s tujimi partnerji, razen korespondenčnih,
odpovedati popolnoma vso literaturo in omejiti reprezentanco pod
minimum.

Vrednost pogodbe za projekt energetskega svetovanja za občane
v letu 1997 je bila 27 mio SIT. V okviru tega projekta se je v letu
1997 povečalo število svetovalnih pisarn za 4 pisarne in 2 novi
izpostavi, tako da je trenutno stanje 25 energetsko svetovalnih
pisarn in 4 izpostave.

Dinamika porabe sredstev za materialne stroške je bila konstantna
skozi vse leto v višini samo 137.885,00 SIT mesečno. Nobena
investicija ni bila izvedena.

Sklenjena je bila tudi ena pogodba v višini 6 mio SIT za energetsko
svetovanje velikim porabnikom energije v industriji, kot
nadaljevanje lanskoletnega svetovanja pri spodbujanju učinkovite
rabe energije, ki se je pokazalo za zelo učinkovito in je zaradi
tega s področja svetovanja industriji, razširjeno tudi na svetovanje
ustanovam.

1558 - STORITVE
Iz postavke storitve so se financirale programske naloge, ki
izhajajo iz izhodiščne dejavnosti Direkcije. To so študije in
raziskovalne naloge, ki jih za potrebe države in Direkcije lahko
izvajajo druge inštitucije ter predvidena sponzorstva.

Za informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti je bilo
sklenjenih 19 pogodb v skupni vrednosti 28,96 mio SIT.
Za spodbujanje učinkovite rabe v gospodinjstvih je bila v letu
1997 sklenjena ena pogodba v vrednosti 10 mio SIT.

Zastavljeni cilji na področju strokovnih in razvojnih nalog Direkcije
RS za rudna bogastva so bili v okviru odobrenih sredstev doseženi
v celoti in porabljena sredstva za storitve v višini 98,44 %. Izvedene
so bile štiri nujne strokovne naloge. Obseg izvedenih programov
po odobrenih sredstvih je samo 11,44 %.

Iz podanega pregleda opravljenih aktivnosti v okviru izvajanja
proračuna za leto 1997 lahko sklepamo, da smo dosegli
zastavljene cilje.

Dinamika porabe sredstev za storitve je bila vezana le na drugo
polovico meseca decembra in je negativno vplivala na tekoče
delovanje in izvajanje nalog Direkcije, saj v obdobju začasnega

V poročilu o realizaciji proračuna za leto 1997 pa posebej
izpostavljamo veliko uspešnost svetovanja večjim porabnikom
energije v industriji in konkretnih finančnih spodbud za izvajanje
ukrepov učinkovite rabe v gospodinjstvih.
poročevalec, št. 49/1
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1992 TRGOVINSKO SREDIŠČE - INVESTICIJE

finaciranja ni bilo mogoče objaviti nobenega razpisa za programske
naloge.

1. Opis dejavnosti
Direkcija RS mora vzpostaviti agencijo za izdelovanje in izdajanje
certifikatov, oziroma javnih elektronskih ključev za varno
elektronsko poslovanje v slovenskem gospodarstvu. Potrebno
se je prilagoditi novim programskim paketom na področju
informatike (varno elektronsko poslovanje), katera je najpomembnejši dejavnik v razvoju informacijske družbe oziroma projektih
EU.

Zaključek
Glede na to, da je Direkcija RS za rudna bogastva pričela z
delovanjem šele v zadnjih treh mesecih leta 1996, s proračunsko
postavko 0,00 SIT, so indeksi odobrenih sredstev v proračunu
leta 1997 enormno visoki. V skupnem pa to pomeni le
16.434.860,00 SIT veljavnih sredstev za leto 1997 s plačami
vred, ki so bila porabljena 96,73 odstotno. Ostanek sredstev v
višini 536.883,12 SIT je posledica deleža neporabljenih sredstev
za materialne stroške in dveh neplačanih avtorskih pogodb iz
sredstev storitev.

2. Cilji dejavnosti
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče želi vzpostaviti
informacijski center za "varno elektronsko poslovanje" v
slovenskem gospodarstvu, kot "agencija za izdelovanje in
izdajanje javnih elektronskih ključev". S sprotno tehnološko
posodobitvijo komunikacijske infrastrukture je omogočeno
nemoteno komuniciranje z mednarodnimi poslovno informacijskimi
središči, predvsem pa je s tem mogoče odpraviti razlike med
razvitim in nerazvitim svetom, tako na mikro kot na makro področju.

2116 - DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO
INFORMACIJSKO SREDISCE

3. Obrazložitev
Sredstva so ostala nespremenjena in v celoti porabljena
(4.000.000,00 SIT).

5942, 5947, 5952 - PLAČE
Sredstva, ki so bila porabljena v Direkciji RS za plače, prispevke
in druge prejemke v letu 1997, so znašala po naši evidenci
11.554.384,00 SIT, po evidenci MF pa 13.649.636,00 SIT. Prosimo
za obrazložitev.

2117 - REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT
1. PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCE IN DRUGI PREJEMKI

4514 - MATERIALNI STROŠKI

Porabljena so bila sredstva v višini 163.396.741,00 SIT, kar znese
99.61% (ostanek v višini 673.046,00 SIT)

Sredstva, ki so bila prvotno na razpolago za leto 1997
(13.500.000,00 SIT) niso zadostovala za pokritje vseh materialnih
stroškov delovanja Direkcije RS. Direkcija RS je namreč vsako
leto pridobivala dodatna sredstva iz proračunske rezerve in s
prerazporeditvami. Za nemoteno delovanje in opravljanje
dejavnosti, je Direkcije RS za poslovno informacijsko središče
potrebovala 20.500.000,00 SIT. Sredstva so bila v celoti
porabljena.

4515 - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
Porabljena so bila sredstva v višini 33.000.000,00 SIT, kar znese
99.49% (ostanek v višini 168.907,55 SIT).
Skupna realizacija REI - 2117 za leto 1997 je bila 99.59% z
ostankom proračunskih sredstev 805.971,55 SIT.
V predlogu proračuna REI za leto 1997 je bilo poleg ostalega
zajeta tudi računalniška oprema, kopirni stroj in faxa za izpostavi
Maribor in Novo mesto, nabava zaščitnih sredstev za inšpektorje
REI in zdravstevni pregledi delavcev REI.

6545 - TRGOVINSKO SREDIŠČE - STORITVE
1. Opis dejavnosti
Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora v svojem
okviru delovanja (razvojni projekt UNCTAD-a) ustanoviti
certifikatno agencijo (CA) za izdelovanje in izdajanje elektronskih
javnih in zasebnih ključev, za varno elektronsko poslovanje v
slovenskem gospodarstvu, kar je tudi glavni cilj Evropske
Skupnosti in primarni sklep ministrske konference julija 1997 v
Bonnu. To pomeni razviti obširen sklop nove programske opreme
združljiv s projektom EU.

Iz neznanih razlogov ni prišlo do realizacije navedenega iz česar
sledi, da nismo uspeli dokončno realizirati zastavljenega programa
REI za leto 1997, kar se bo moglo prenesti v realizacijo proračuna
za leto 1998.

2118 - REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT

2. Cilji dejavnosti
Zagotoviti varno in čim hitrejše vključevanje slovenskega
gospodarstva v sodobne poslovne komunikacijske sisteme EU
ter sveta in s tem povečevati mednarodno konkurenčnost
slovenskega izvoza.

Republiški rudarski inšpektorat je v letu 1997 izvajal inšpekcijsko
nadzorstvo v podjetjih, ki raziskujejo ali izkoriščajo rudnine
navedene v 3. čl. ZRud (Ur.l.SRS, št. 17/75 z dopolnitvami št. 29/
86 in 24/89) ter na osnovi delovnega dogovora med RRI ter RID
z dne 06.04.1994 glede razmejitve nadzora pri izvajanju tehničnih
predpisov in predpisov o varstvu pri delu v smislu ZRud (Ur.l.SRS,
št. 17/75 z dopolnitvami) in Zakona o varstvu pri delu (Ur.l.SRS,
št. 47/86).

3. Obrazložitev
Sredstva, ki so bila prvotno na razpolago za storitve v letu 1997
(14.000.000,00 SIT), so se povečala za 9.800.000,00 SIT (na
23.800.000,00 SIT), kar je posledica prilagoditve prvotnega
UNCTAD-ovega programa evropskim standardom - torej
harmonizacija informacijskega sistema s projektom Evropske
komisije. Sredstva so bila v celoti porabljena.

28. julij 1998

RRI je sodeloval tudi z IRSOP pri MOP pri odkrivanju in
preprečevanju nelegalnih posegov v prostor z namenom
izkoriščanja rudnin ter v sedmih komisijah imenovanih s strani
državnih organov kot izvedenec.
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stroške. Za plače delavcev je bilo v letu 1997 iz proračuna
porabljeno 22.864.803,00 SIT oz. 98.75% planiranih sredstev
veljavnega proračuna, na postavki 4517 - Materialni stroški pa
2.668.674,59 SIT oz. 76.25% planiranih sredstev.

Sodelavci RRI so sodelovali tudi na številnih strokovnih seminarjih
s področja VPD ter razvoja novih tehnologij v rudarstvu in pri
podzemnih gradnjah kot predavatelji ali slušatelji. Predstavniki
RRI so sodelovali tudi s tujimi institucijami, predvsem na področju
priprave rudarske regulative pred vstopom v EU.

Skupna realizacija porabe veljavnega proračuna za leto 1997 je
torej znašala 25.533.477,59 SIT oz. 95.80%.

Vse v letu 1997 zastavljene delovne naloge in cilji so bili vkljub
močno povečanemu obsegu dela, izvršeni z istim številom
delavcev v RRI. Dokaz za uspešno delo v letu 1997 pa je še
nadaljnje zmanjševanje števila nevarnih pojavov in nesreč v
rudarstvu. Omenjeno bo prikazano v Poročilu RRI za leto 1997.

Razlika (4.20%) v doseganju 100% realizacije se nanaša na
račun prihrankov organa.

Posodobitev računalniške opreme, opremljanje nadomestnih
prostorov RRI ter nabava dodatnih brezžičnih telefonov, v letu
1997 ni bila izvršena. Realizacija omenjenega se planira za leto
1998. Po potrebi se bo v RRI zaposlilo tudi dodatnega sodelavca.

22 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ

RRI v letu 1997 ni bil nosilec nobenega od programov.

V zvezi z vašim dopisom, št. 401-20/98 vam v skladu z vašimi
navodili v nadaljevanju posredujemo obrazložitev izvrševanja
proračuna za leto 1997:

RRI je za leto 1997 planiral porabo materialnih in drugih stroškov
v vrednosti 13.650.000,00 SIT. V proračunu za leto 1997 je bila za
RRI predvidena poraba 13.000.000,00 SIT, realizirana poraba pa
je znašala le 12.228.258,98 SIT, to je 94,06 % planirane.

2211 - MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN
RAZVOJ

RRI za leto 1997 ni samostojno planiral porabe sredstev za plače.
Po proračunu za leto 1997 je znašal plan porabe teh sredstev
35.875.000,00, ki je bil z dopolnitvami proračuna povečan nato
na 40.054.817,00 SIT, porabljeno pa je bilo 39.231.082,00 SIT oz.
97,94 % od planirane vsote.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je načrtovana
sredstva v proračunu za leto 1997 porabilo v višini 91,3 %.
Neporabljena sredstva znašajo 1,243,571.882,90 tolarjev. Naj
takoj na začetku poudarimo, da je bil proračun za leto 1997 sprejet
šele v sredini decembra lani, zato predvidenih sredstev, kljub
maksimalni angažiranosti odgovornih za posamezne programe,
ni bilo mogoče v celoti porabiti. Pregled porabe po ekonomskih
namenih je razviden iz naslednje preglednice.

2119 - REPUBLIŠKI GRADBENI INŠPEKTORAT
Državni proračun za sektor RGI pokriva samo plače in materialne

Naziv

Proračun 1997

Poraba 1997

Ostanek

%

Plače,drugi
osebni p., pr.
delod.

346,648.820,00

343,004.287,16

3,644.532,84

98,9

Material, in
drugi stroški

177,260.077,00

176,596.139,65

663 937,35

99,6

Plačila
storitev

1,468,586.491,11

1,450,833.773,04

17,752.718,07

98,8

Subvencije in
transferi

2,344.553.000,00

2,344.553.000,00

0

100,0

Drugi
odhodki

1,192,020.058,45

1,096,965.842,24

95,054.216,21

92,0

Investicije

1,276,133.542,50

1,201,842.744,10

74,290.798,40

94,2

Kapitalske
naložbe

7,501,407.014,46

6,449,241.334,43

1,052,165.680,03

85,9

Skupaj
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13,063,037.120,62
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Razlogi za neporabljena sredstva na postavkah 5067 sofinanciranje gospodarske infrastrukture in 1958 - sofinanciranje
inicialnih razvojnih programov so v tem, da so bila sredstva
razdeljena med upravičence na podlagi sklenjenih pogodb. Za
črpanje sredstev so morali upravičenci predložiti izvajalske
pogodbe, bianco akceptne naloge, kopijo virmanov o vplačilu
lastnega deleža in situacije o opravljenih delih, ki so bile plačljive
v višini 30 %, za obmejna področja pa v višini 50 % izkazane
vrednosti. Vsi upravičenci teh dokumentov niso predložili, zato
sredstev nismo mogli porabiti.

Obrazložitev odstopanj po ekonomskih namenih:
a) Plače, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca
V letu 1997 proračunski uporabniki nismo bili neposredno
odgovorni za sredstva za plače, druge osebne prejemke,
prispevke delodajalca in uspešnost zaposlenih, temveč je o tem
odločala Vlada oziroma Komisija Vlade RS za kadrovska in
administrativna vprašanja. Iz navedenega razloga odstopanja od
načrtovanih sredstev (ki so se med letom večkrat spreminjala)
ne moremo pojasniti, povemo lahko le, da je 72 % ostanka
sredstev ostalo na postavki 3127 - drugi osebni prejemki.

g) Kapitalske naložbe
b) Materialni in drugI stroški

Sredstva kupnin, pridobljena na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, smo nakazovali upravičencem - Slovenski
izvozni družbi, Skladu za spodbujanje regionalnega razvoja in
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja na podlagi obvestil
Ministrstva za finance. Ker smo zadnje obvestilo prejeli šele po
novem letu, sredstev za leto 1997 nismo mogli nakazati do konca
januarja 1998 (podaljšano proračunsko leto), temveč smo nakazilo
izvršili v februarju 1998.

Načrtovana sredstva smo porabili v višini 99,6 %, Ostanek
sredstev na postavki 1687 - lastninski certifikati je nastal zaradi
prenosa neporabljenih sredstev na postavki 4748 v drugi polovici
decembra, zato zaradi izredno kratkega roka vseh sredstev
nismo uspeli porabiti.
c) Plačila storitev

Poraba odobrenih sredstev na postavki 7252 - sredstva za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti
je na dan 31.12.1997 znašala 64,409.157,00 tolarjev. Razlika do
višine odobrenih sredstev po zaključku razpisa bo porabljena do
konca aprila 1998.

Celoten ostanek sredstev v višini 17,752.718,07 tolarjev je ostal
na postavkah programa PHARE. Poraba teh sredstev je vezana
na sprejem strateških in delovnih programov, ki omogočajo črpanje
sredstev šele po odobritvi Evropske komisije. Programi so bili
odobreni v zadnjem četrtletju 1997, zato sredstev nismo mogli
porabiti v načrtovanem obsegu.

2212 - URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV
d) Subvencije In transferi

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 97,8 %. Ostanek
sredstev je zabeležen na postavki plače (zanjo velja enaka
obrazložitev kot pod točko 1) in na postavki 6118 - informiranje in
izobraževanje potrošnikov. Do ostanka v višini 1,260.793,25
tolarjev je prišlo zaradi rezervacije sredstev za izvedbo seminarja
za svetovalce, ki smo ga organizirali v sodelovanju s Pravno
fakulteto v Ljubljani. Po končnem obračunu smo ugotovili, da so
bili stroški nižji od načrtovanih.

Načrtovana srestva so bila porabljena v višini 100,0 %.
e) DrugI odhodki
Ostanek sredstev v višini 94,554.226,21 (postavka 7253 sredstva za poravnavanje obveznosti upravičencem po zakonu
o denacionalizaciji - Slovenski odškodninski sklad) je bil v skladu
z določilom 8. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije prenešen v proračun za leto 1998. Nakazilo je bilo
izvršeno v februarju 1998. Preostali ostanek sredstev v višini
500.000,00 tolarjev se nanaša na sredstva za delovanje enote
Phare CBC PIU, ki jih zaradi poznega sprejema proračuna nismo
mogli porabiti.

2213 - URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE
Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 97,9 %. Ostanek
sredstev je zabeležen le na postavki plače (zanjo velja enaka
obrazložitev kot pod točko 1).

f) Investicije In investicijsko vzdrževanje

2214 ■ URAD RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN
TUJE INVESTICIJE

Sektor za regionalni razvoj je 1. 1. 1997 prevzel odgovornost za
izvajanje programa Phare Cross-Border Cooperation. V ta namen
je bila ustanovljena Enota za izvajanje programa Phare CBC
(Phare CBC Programme Implementation Unit), ki je prevzela
izvajanje programov iz leta 1994, 1995 in 1996 ter pripravo
programov čezmejnega sodelovanja za leto 1997. Ob prevzemu
programov je bilo ugotovljeno, da večina programov ni bila
ustrezno pripravljena (potrebna dovoljenja za poseg v prostor planske podlage, lokacijska in gradbena dovoljenja, odkup
zemljišč... ), zato sredstev, ki so bila načrtovana na postavkah
1563 - cesta Livške Ravne-Solarji in 8167 - cesta Volče-Solarji, ni
bilo mogoče porabiti v načrtovanem obsegu. V obeh primerih gre
za sredstva lastne udeležbe za sofinanciranje navedenih
programov.

28. julij 1998

Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 98,3 %. Največja
odstopanja so pri postavki 1946 - izvozna promocija in 6764 sejemske predstavitve v tujini. Do odstopanj od načrtovane porabe
je prišlo zato, ker upravičenci do sredstev za sofinanciranje
izvoznih programov, s katerimi smo predhodno sklenili pogodbe,
niso pravočasno predložili ustreznih dokazil za nakazilo sredstev.
Zaradi poznega sprejema proračuna teh sredstev nismo mogli
dodeliti drugim upravičencem. Ostanek sredstev je zabeležen
tudi na postavki 5964 - drugi osebni prejemki, za katerega velja
enaka obrazložitev kot pod točko 1.
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Celovite ocene učinkov ukrepov proračuna za leto 1997 še ni
mogoče podati. To je vsako leto celovito predstavljeno v poročilu
o stanju, kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Zato kot zelo grobo
ilustracijo sprememb oziroma učinkov ukrepov v kmetijstvu,
navajamo le nekaj dostopnih statističnih podatkov. Po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije, se je v letu 1997 vrednost
celotnega odkupa kmetijskih proizvodov povečala za 7,7 % glede
na predhodno leto, kar pomeni, da je bila realno celo nekoliko
manjša od predhodnega leta. Količinsko se je odkup pomembnejših
kmetijskih proizvodov povečal pri govedu na 10,9%, teletih za
15,7%, jabolkih za 14,2%, zmanjšal pa pri pitanih prašičih za
0,5%, perutnini 1,5%, mleku 2,8% in vinu za 21,7%.

2216 - URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE
IN RAZVOJ
Načrtova sredstva je Urad porabil v višini 99,4 %. Odstopanja po
posameznih postavkah so nepomembna, razen na postavki 3140
- drugi osebni prejemki.

2217 -TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
Načrtovana sredstva so bila porabljena v višini 99,9 %. Ostanek
sredstev (poleg ostanka na postavki plače in drugi osebni prejemki)
je zabeležen le na postavki 5248 - analize vzorcev in 5766 plačilo stroškov postopka v višini 252.069,70 tolarjev. Pri
načrtovanju navedenih sredstev nismo imeli natančne ocene o
stroških, ki bodo potrebni za plačilo storitev odstranjevanja
reklamnih panojev na podlagi določil tobačnega zakona.

Obseg proizvodnje je bil v letu 1997 manjši zaradi neugodnih
razmer v rastlinski proizvodnji (zimska in spomladanska pozeba,
neurja s točo), ki so prizadele zlasti vinogradništvo, sadjarstvo in
zelenjadarstvo.
V letu 1997 je bila regresirana nabava plemenskih živali in sicer:
9.613 plemenskih krav, 13.424 plemenskih prašičev, 243
plemenskih kobil, 4.084 plemenske drobnice in 7.506 čebeljih
matic. Regresirano je bilo 7.625 ton semenske pšenice, dana
podpora za semensko proizvodnjo na 3.280 ha in za 522.005
komadov sadik hmelja. Finančna podpora je bila dana za obnovo
191 ha sadovnjakov in 860 ha vinogradov. V izravnavo stroškov
za pridelavo mleka na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko
proizvodnjo je bilo vključenih 100.671 krav in 5.423 glav drobnice
ter za prirejo mesa 7.227 glav drobnice, 833 glav konj in 33.650
ton prireje žive teže MPG. V pospeševanje pitanja govedi, konj in
drobnice je bilo vključenih v programu Pohorje Beef 88 živali, v
programu za prirejo mesa pa 32.827 glav drobnice, 310 klavnih
prvesnic kombiniranih pasem, 649 telet za pitanje na višjo težo,
2.353 kobil in 36.162 krav dojilj.

2311 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO
IN PREHRANO
V skladu z vašim dopisom št. 401-20/98 z dne 25.02.1998 vam
posredujemo obrazložitev izvršenega proračuna Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 1997.
V letu 1997 so bili ukrepi, ki so se financirali iz proračuna namenjeni
uresničevanju sprejetih ciljev kmetijske politike. Sofinancirali smo
tudi razvoj znanstveno raziskovalnega, strokovnega in
izobraževalnega dela v kmetijstvu, gozdarstvu in veterini ter delo
javnih služb s teh področij.

Od postavk z večjimi zneski, je potrebno omeniti subvencioniranje
obresti od posojil za financiranje tekoče kmetijske proizvodnje,
kjer je bilo največ sredstev namenjenih za pitanje govedi (56,3%),
za pridelavo koruze (13,5%), pitanja prašičev (10,9%) in pridelavo
pšenice, rži in oljnic (10,5%). Na javni razpis za podporo
investicijam v živinorejski prireji in rastlinski pridelavi ter predelavi
in dodelavi kmetijskih pridelkov in dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah je prispelo 2.833 vlog, od katerih je 1499 bilo odobrenih.
Večina ostalih vlog ni bila odobrena zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev. Za izravnavo stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
je bilo največ sredstev namenjenih za izvoz mesa (27,1%),
mlečnih izdelkov (21,6%), jabolk (15,9%), izdelkov iz
perutninskega mesa (8,8%), izdelkov iz drugih vrst mesa (8,3%)
in hmelja (8,3%).

1) Realizacija doseženih ciljev In Izvedba programov, glede
na zastavljene cilje ob sprejemanju proračuna za leto 1997
1.1. Kmetijstvo
Ukrepe smo izvajali v obliki regresov, nadomestil pri cenah in v
obliki sofinanciranja investicij v strukturne spremembe kmetijstva
in živilstva. Z regresi smo stimulirali nabavo kakovostnega
semena, sadik in plemenske živine ter sodelovali pri kreditiranju
tekoče kmetijske proizvodnje, podpirali razvoj kmetijstva na
območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo,
sofinancirali obnovo vinogradov in nasadov, izgradnjo hladilnic,
podpirali projekte za prestrukturiranje kmetijstva in povečanje
njegove konkurenčne sposobnosti. Na novo so bili uvedeni ukrepi,
ki so se nanašali na podporo usposabljanja laboratorijev, z
namenom pridobitve statusa referenčnega laboratorija, na podporo
ukrepom občin za pospeševanje kmetijstva, na pomoč pri odpravi
posledic naravnih nesreč in gospodarskih škod v kmetijstvu, na
podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
povezovanju ter na podporo pri financiranju prestrukturiranja
zadrug. S podporami izvoza in proizvodnje smo uravnavali
ponudbo in povpraševanje na trgu pri nekaterih ključnih kmetijskih
proizvodih.

1.2. Celostno urejanje podeželja In obnova vasi In kmetijsko
ureditvene operacije
Na razpise s področja celostnega urejanja podeželja in obnovo
vasi je je prispelo več vlog, kot je bilo na razpolago sredstev v
proračunu, na področju kmetijsko ureditvenih operacij pa so se
dela izvajala po začrtanem programu, a z omejenimi sredstvi,
posebno na področju agromelioracij.
Na področju razvoja podeželja so bila sredstva porabljena za
obveznosti iz leta 1996, na podlagi programa za leto 1997 in za
realizacijo zahtevkov prispelih na javne razpise v letu 1997. MKGP
je sodelovalo pri realizaciji druge faze regionalnega projekta "Po
poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine", opravljene so bile
pomembne aktivnosti za začetek novega regionalnega projekta,
ki bo povezoval občine Cerkno, Cerknica, Dobrepolje, Idrija,
Kočevje, Logatec, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Velike Lašče.
Sofinancirala se je ureditev nujne kmetijske infrastrukture,

Osnovni cilj izvedenih ukrepov je bil v usmerjanju kmetijske
pridelave glede na razmere na domačem in tujem trgu, izraba
travnatega sveta na kraških in hribovitih območjih, prestrukturiranje
pridelave in predelave s ciljem izboljšanja konkurenčne
sposobnosti, kot pogoja za vključevanje v širše gospodarske
integracije (EU, CEFTA). S financiranjem javnih služb na področju
so se zagotovili pogoji za hitrejši prenos novih tehnologij v
proizvodnjo in za dvig usposobljenosti pridelovalcev za nastopanje
na trgu.
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gozdnih cest 40% in pri sredstvih za raziskovalno delo v
gozdarstvu 42%. Gledano v celoti so se sredstva za izvajanje
programa vlaganj v gozdove v letu 1997 povečala za 28 %,
vendar še vedno pomenijo le 59 % predvidenega v PRGS. Večji
del povečanja gre na račun povečanih sredstev za sanacijo od
ujm poškodovanih gozdov. Tudi trendi doseženi v letu 1997
narekujejo pospešeno zmanjševanje zaostankov, če se želi vsaj
v letu 2000 zagotoviti raven, ki je določena v PRGS.

pretežno na območjih CRPOV in vinskih cest. Projekt "Vinske
ceste Slovenije" se je tudi v letu 1997 izvajal na dveh ravneh: na
republiškem nivoju in na posameznih vinskih cestah. Podprte so
bile obnove cestnih odsekov na štirih vinskih cestah, izdelane
karte z zemljevidi za Goričko, za celotno območje vinskih cest
pa sta bili financirani izdelava sistema označevanja in izdelava
celostne grafične podobe vinskih cest Slovenije. Z odprtjem nove
postavke Vodooskrba Bele krajine je steklo intenzivnejše delo na
projektu.

Sredstva proračuna RS, ki so bila v letu 1997 določena za
financiranje javne gozdarske službe ter financiranje in
sofinanciranje vlaganj v gozdove, so pomenila 17,0% sredstev
M KG P.

S področja kmetijsko ureditvenih operacij je bil na področju
namakanja izveden začetek izgradnje dveh velikih namakalnih
sistemov iz sistema Vogršček v Vipavski dolini in Miklavž v
Podravju, končanje izgradnje 24 malih sistemov, začetih v letu
1996 Pričela se je gradnja štirih novih malih namakalnih sistemov
ter končala oz. izvedla II. faza izgradnje osuševalnega sistema v
Selu-Žiri. Na področju poskusnih centrov za namakanje so se
sredstva namenila poskusni proizvodnji na območju novozgrajenih
namakalnih sistemov (Formin) in za postavitev solarnega centra
namakanja NOMI, Murska Sobota. Na področju nacionalnega
programa namakanja je bil v skladu z zahtevami Mednarodne
banke za obnovo in razvoj na javnem razpisu izbran izvajalec za
izdelavo projekta namakanja kmetijskih zemljišč RS in sicer
nemška firma AFC iz Bonna s katero je bila sklenjena pogodba,
na podlagi katere so se pričele izvajati aktivnosti.

Program vlaganj v gozdove za leto 1997 je bil realiziran do ravni,
ki so jo zagotavljala razpoložljiva sredstva. Po prioritetnem vrstnem
redu je bilo opravljeno:
- varstvo gozdov; postavljeno je bilo 552 kom nastav za
smrekovega lubadarja, 6500 kom pasti s feromonskimi vabami
za smrekovega lubadarja, na novo zgrajenih 237 km
protipožarnih presek, 2000 m protipožarnih zidov, postavljenih
je bilo 169 opozorilnih tabel proti požarom,
- obnova gozdov; 567 ha
- nega gozdov; 5040 ha
Načrt sanacije zaradi žledoloma in snegoloma poškodovanih
gozdov je bil realiziran v povprečju 72 %. Preventivno varstvo je
bilo realizirano v celoti - gozdna higiena 5579 ha (110 mio SIT100%), ukrepi za naravno obnovo so realizirani na okoli 1500 ha
(82,9 mio SIT-70%), umetna obnova s sadnjo je opravljena na
okoli 150 ha (64,6 mio SIT-100%), nadstroški pri poseku
poškodovanega drevja 162.000 m3 (69 mio SIT-60%),
rekonstrukcija in novogradnja vlak 235 km (72 mio SIT-100%).
Za izvedbo načrtovanih ukrepov sanacije je bilo potrebnih okoli
461.000 delovnih ur.

Na akumulaciji Vogršček in na osnovnem razvodnem sistemu s
črpališčem in razdelilnimi postajami so bila izvedena nujna
vzdrževalna dela in potrebni ukrepi ob redni in izredni uporabi
vode za potrebe namakanja in oroševanja.
Na področju akumulacij je bilo izvedenih devet akumulacij s
skupnim volumnom cca. 100.000 m3 in en črpalni vodnjak, ki so
bili v večini namenjene namakanju sadovnjakov. Na področju
predhodnih analiz in investicijsko tehnične dokumentacije je bilo
finaciranih devet novih in končanih pet v lanskem letu pričetih
projektov tehnične dokumentacije ter en elaborat presoje vplivov
na okolje. Dokončana je bila raziskovalna naloga za uvajanje
racionalnejše porabe vode na območju hmeljišč Savinjske doline
in financirana naloga Trženje zelenjave v Podravju.

Programi na podlagi katerih so bila v letu 1997 zagotovljena
proračunska sredstva za javno gozdarsko službo, znanstveno
raziskovalno delo v gozdarstvu in vlaganja v gozdove so bili,
razen manjših odstopanj, realizirani v celoti do ravni, ki so jo
omogočala razpoložljiva sredstva.

Na področju agromelioracij so bile realizirane investicije, ki so bile
odobrene po javnem razpisu za leto 1996, po razpisu za leto
1997 pa je bilo financiranih 28 manjših investicij v desetih občinah.

V celoti je bilo izvedeno tudi financiranje in sofinanciranje iz
sredstev proračuna 1997 razen pri vlaganjih v gozdove, kjer je
ostalo neizplačano za okoli 260 mio SIT opravljenih, prevzetih in
obračunanih obveznosti, ki bodo poravnane iz proračuna za leto
1998 in za katere višino bo ustrezno povečan proračun za leto
1998:

Na področju komasacij so se dokončale komasacije pričete v
letu 1995 in 1996, pričele pa so se izvajati komasacije ČepljeVorble (Žalec), Bukovica (Moravske Toplice) in Šalovci (Hodoš
Šalovci), ki se bodo nadaljevale v letu 1998. Na osnovi Programa
sanacije komasacij pa je bilo zaključenih 38 komasacij, 11
komasacij je tik pred vpisom v zemljiško knjigo, začelo se je
izvajanje devetih še nezaključenih komasacij.

V letu 1997 je bilo potrebno zaradi škode, ki jo je v gozdovih
povzročil snegolom oziroma žledolom 1996/97, dati poseben
poudarek izvedbi ukrepov za odpravo posledic žledoloma in
snegoloma, za kar je Vlada RS odobrila tudM95 mio SIT sredstev
stalne proračunske rezerve.

1.3. Gozdarstvo
V letu 1997 je bilo za financiranje in sofinanciranje nalog, ki jih
določa zakon o gozdovih, na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije določeno skupaj 3.592.344 SIT.

1.4. Ribištvo
Sredstva na proračunskih postavkah, ki so bila namenjena
ohranjanju in razvoju sladkovodnega in morskega ribištva so bila
porabljena v skladu s programi na podlagi katerih so bile podpisane
pogodbe z izvajalci. Sredstva namenjena sladkovodnemu
ribogojstvu niso bila v celoti koriščena zaradi nepopolnih vlog.

V relativnem pogledu pomeni to 22% več kot v letu 1996, hkrati
pa to pomeni le 78% sredstev, ki jih predvideva operativni program razvoja gozdov v Sloveniji za leto 1997 (v nadaljevanju:
PRGS).
Pri potrebnih sredstvih za javno gozdarsko službo je zaostajanje
za PRGS 11% in so se v primerjavi z letom 1996 povečale za
okoli 19%, pri sredstvih potrebnih za vlaganja v gozdove je
zaostajanje v povprečju 41%, pri sredstvih za vzdrževanje
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1.5. Varstvo rastlin
Služba za varstvo rastlin je v letu 1997 dobila dve novi proračunski
postavki in sicer:
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- 7704 Zdravstveno varstvo rastlin (Plačila storitev)
- 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu
(Investicije - javni zavodi in ustanove)

prodajalec postopek prodaje začasno ustavil, ker ni bil dosežen
dogovor o ceni.

Zaradi poznega sprejema proračuna za leto 1997 so se sredstva
iz postavke 2471, ki jih ne bi mogli namensko porabiti,
prerazporedila na postavko 7704. Postavka 7704 - Zdravstveno
varstvo rastlin je tako po veljavnem proračunu obsegala
27. 692.000,00 SIT, in so bila izkoriščena 99,99 %.

1.7. Veterinarstvo
Na postavkah 2563-Veterinarski zavod Slovenije in 2562Veterinarski inštitut Slovenije so bile v skladu s programom obeh
inštitucij porabljena proračunska sredstva in opravljen planiran
program. Veterinarski zavod Slovenije je uspešno opravil vse
naloge iz svojega programa - nadzor nad izvoznimi objekti, objekti
živalsko predelovalne industrije nad prometom živali in živil
živalskega izvora, ter s tem zagotavljal zdravstveno neoporečno
hrano živalskega izvora. Veterinarski inštitut je opravil večino
zadanih nalog iz svojega programa - ugotavljanje živalskih kužnih
bolezni, diagnostično serološke preiskave, vrhunske preiskave
pri živilih živalskega izvora, kakor je ugotavljanje hormonov,
antibiotikov in težkih kovin.

Programi s področja varstva rastlin, zastavljeni ob sprejemanju
proračuna, so bili na postavki 7704 Zdravstveno varstvo rastlin
izvedeni v planiranem obsegu. Potrjena sta bila dva programa
strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin in
sicer:
- KŽK Kmetijstvo Kranj - Laboratorij za fiziologijo in virusne bolezni
krompirja:
A: Opazovalni-svarilni sistem za listne uši - vektorje virusov v
Sloveniji
B: Določanje občutljivosti kultivarjev krompirja za nekrotični
različek virusa Yn (Vntn)
- Kmetijski inštitut Slovenije:
A: Monitoring virusa šarke
B: Monitoring ognjevke
C: Monitoring bakterijskih bolezni krompirja
D: Diagnosticiranje glivičnih bolezni

Preventivno zdravstveno varstvo in ukrepi v veterini, ki so
opredeljeni v odredbi o preventivnih in diagnostičnih preiskavah,
ter se financirajo iz proračunske postavke 6685 so bili v letu 1997
opravljeni v celoti, s čimer se je zagotavljala transparentnost
zdravstvenega stanja živali v Republiki Sloveniji in s tem posledično
možnost izvoza in transporta živali.
Sredstva na vseh proračunskih postavkah so bila porabljena v
skladu s letnimi programi, ki imajo podlago v Zakonu o
veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in so sestavni
del dejavnosti, ki jih mora opraviti veterinarska stroka zato, da se
na eni strani zagotavlja ustrezno zdravstveno varstvo živali ter
na drugi strani ustrezna zaščita potrošnika pri uživanju živil
živalskega izvora.

Programov na postavki 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih
organizmov v kmetijstvu, zaradi prerazporeditve sredstev nismo
planirali in se tudi niso izvajali.
V mejah dodeljenih proračunskih sredstev za leto 1997 smo v
okviru postavke 7704 Zdravstveno varstvo rastlin začrtali
programe strokovnih nalog na področju varstva rastlin, ki jih je
ministrstvo dolžno izvajati na podlagi Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin in v skladu s smernicami EU. Gre za programe, ki
dopolnjujejo že zastavljene programe strokovnih nalog v rastlinski
proizvodnji na postavki 1429, ki je v lanskem proračunskem letu
delno vključevala tudi naloge s področja varstva rastlin (postavka
7704 do sprejetja proračuna za leto 1997 ni obstajala). Z izvedbo
teh dopolnilnih programov smo v celoti dosegli zastavljene cilje
na področju varstva rastlin za leto 1997, velja pa pripomniti, da
gre za programe, ki jih je potrebno izvajati kontinuirano in jih iz leta
v leto razširjati in dopolnjevati oziroma slediti dogajanju na področju.

1.8. Kmetijsko svetovalna služba
Tudi v letu 1997 so se financirale glavne dejavnosti kmetijsko
svetovalne službe ki so zajemale izobraževanje in usposabljanje
kmetov. Izvedeno je bilo 5097 predavanj za 103.224 udeležencev
in 1.448 tečajev za 25.893 udeležencev. Kmetijsko svetovalna
služba je dala preko 250.000 nasvetov v obliki osebnih svetovanj
in strokovnih člankov. Na podlagi rezultatov 15.250 analiz tal je
bilo 9.258 kmetijam svetovano gospodarno gnojenje z mineralnimi
in organskimi gnojili, napisanih je bilo 9.706 navodil za gnojenje ter
izdelanih gnojilnih načrtov za 4.089 kmetij. Nadalje je služba
organizirala ekskurzije, obisk sejmov in razstav ter izdelala 4.770
programov za urejanje kmetijskih zemljišč. Služba je sodelovala
tudi pri pripravi programov celostnega razvoja podeželja,
interesnega in strokovnega povezovanja kmetov. Organizirala je
tudi izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev, ki so
zadolženi za prenos znanja do kmetov, sodelovala pa je tudi pri
oblikovanju in izvajanju kmetijske politike.

1.6. Sklad kmetijskih zemljišč In gozdov Republike Slovenije
Iz postavke 1852 je bilo porabljeno 1,8 mio SIT za sanacijo plazu
in dostopne ceste v vinograd na območju Frama in za usposobitev
za strojno obdelavo {cmetijskega zamljišča na Baredih v občini
Izola. Iz lastnih sredstev je Sklad za ta namen zagotovil še dodatnih
5,7 mio SIT.
Iz postavke 2419 je bil od štirih lastnikov odkupljen kompleks 2,5
ha travnika, kar je le simboličen premik v smeri postavljenega
cilja za zmanjšanje razdrobljenosti kmetijske in gozdne posesti.
Sklad bi moral za uresničitev tega cilja letno odkupiti okoli 1500 ha
zmemljišč, za kar bi potreboval 2 mio SIT.

1.9. Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lov In ribolov
Na področju inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in •
ribolov ni bil realiziran nujno potreben nakup ustreznega plovila
za potrebe inšpektorja za morsko ribištvo in zamenjava dotrajanih
avtomobilov. Medtem, ko je bila postavka analize odvzetih vzorcev
kmetijske inšpekcije realizirana v skladu s programom, je
postavka Izvršbe inšpekcijskih odločb zelo nepredvidljiva. Večina
strank se v zadnjem trenutku odloči in sama izpelje naložene
obveznosti. To se pogosto zgodi, ko so že razpisani roki za izvršbo
po tretji osebi.

Iz postavke 6772 je Sklad odkupil okoli 9 ha gozdov s posebnim
namenom in sicer del v Triglavskem narodnem parku in del
naravne znamenitosti Pokljuške luknje, ter 108 ha varovalnih
gozdov. Del sredstev ja na postavki ostal neizkoriščen, ker je
Sklad načrtoval odkup večjega gozdnega rezervata, vendar je
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11. Prerazporeditev iz postavke 2554
Iz postavke 2554 so bila prenešena sredstva zaradi napake pri
posredovanju amandmaja za proračun 1997.

2.Odstopanja oz. spremembe med postavkami proračuna
M KG P, ki so bile izvršene med letom 1997
Obrazložitev sprememb med postavkami proračuna Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 1997:

12. Prerazporeditev iz postavke 7294, 1454 in 7708
Na postavkah 7294, 1454 in 7708 je bilo po izvedenem javnem
razpisu vloženih manj vlog od prvotno predvidenih.

Skupno je bilo izvršeno prerazporeditev znotraj postavk
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in njegovih
organov v sestavi v višini 523.179.000,00 SIT SIT. Iz proračuna
ministrstva je bilo prerazporejenih 68.753.000,00 SIT, od tega
10.000.000 SIT na Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
in 58.753.000,00 SIT na Servis skupnih služb Vlade RS. Iz tekoče
proračunske rezerve je bilo na postavko za preventivno in
predpisano zdravstveno varstvo živali nakazano 123.221,70 SIT.
Sredstva v višini 15.847.000,00 SIT za vzdrževanje cest v
državnih gozdovih, 244.198.000 SIT za vlaganja v gozdove in
265.493.647,00 SIT za strukturne spremembe v kmetijstvu in
živilstvu, skupaj v višini 525.527.647 SIT, ki jih ni bilo mogoče
poravnati iz proračuna za leto 1997, bodo dodatno zagotovljena
v proračunu za leto 1998.

13. Prerazporeditev na postavko 1471 in 6550
Zaradi večjega števila vloženih zahtevkov na postavkah 1471 in
6550 planirana sredstva v proračunu za leto 1997 niso
zadostovala.
14. Prerazporeditve na postavko 1433
Zaradi večjega števila zahtevkov prispelih na podlagi uredbe o
uvedbi tinančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v letu 1997 (Ur.l.RS, št. 65/97) so se sredstva
prerazpordila na postavko. Poleg tega je bilo potrebno zaradi
nizkih odkupnih cen nekaterih proizvodov, zlasti še koruze,
nadomestiti pridelovalcem del izpadlega dohodka v obliki
nadomestila pri odkupu.

I. Prerazporeditve znotraj uporabnika 2311 Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

15. Prerazporeditev iz postavke 1443
Na postavki 1443 je bila po oceni poraba manjša od prvotno
načrtovane

1. Prerazporeditev na postavko 3344
Dodatna sredstva na postavko 3344 se je prerazporedilo, ker so
zaradi preselitve ministrstva na novo lokacijo Dunajska 56-58
nastale dodatne obveznosti.

16. Prerazporeditev na postavko 1466
Sredstva so bila prenašena na postavko 1466, na kateri je bilo po
izvedenem javnem razpisu več vlog od predvidenih sredstev za
ta namen.

2. Prerazporeditev iz postavke 1509
zaradi manjše porabe od predvidene so bila sredstva prenešena
iz postavke.

17. Prerazporeditev iz postavke 2438, 2449 in 2556
Na postavkah 2438, 2449 in 2556 je bilo po izvedenih javnih
razpisih manj popolnih vlog od vrednosti sredstev na postavki,
določenih s proračunom za leto 1997.

3. Prerazporeditev na postavko 1474
Na javnem razpisu je bilo sprejeto, da se vključi v nacionalni
program tudi sofinanciranje strokovne rubrike pri Kmečkem glasu.

18. Prerazporeditev iz postavke 6772 in 2559
Na postavki 6772 so ostala sredstva neizkoriščena, ker ni bilo
izvedenih odmer za gozdove s posebnim namenom.
Sredstva na postavkah 6772 in 2559 prav tako niso bila realizirana
zaradi premajhne ponudbe varovalnih gozdov in gozdov s
posebnim namenom oziroma ni bilo potrebe po zagotovitvi
sredstev za izvršbo odločb, ki jih je izdal Zavod za gozdove
Slovenije.

4. Prerazporeditev na postavko 1489
Zaradi dodatnih del v zvezi s pregledi in obdelavo prispelih vlog
na javne razpise so nastali dodatni stroški, ki niso bili zajeti v
osnovni pogodbi s Poslovnim združenjem prehrane Slovenije.
5. Prerazporeditev iz postavke 2424 in 2428
Sredstva na postavkah 2424 in 2428 so bila predvidena za
udeležbo Slovenije pri PHARE sredstvih in pri sredstvih za druge
mednarodne projekte. Zaradi dolgotrajnih pripravljalnih postopkov
predvideni projekti v letu 1997 niso bili realizirani.

19. Prerazporeditev na postavki 2558
Po dogovoru Vlade Republike Slovenije so se sredstva prenesla
na postavko 5234. Sredstva so bila prenešena iz postavke za
Humanitarno pomoč, kjer je bila sklenjena pogodba za za nakup
rastlinskega olja, sladkorja in fižola v konzervah za WFP v višini
14.991.000,00 SIT.

6. Prerazporeditev iz postavke 8227
Iz postavke 8227 prenašamo sredstva zaradi pozno sprejetega
proračuna, ki je povzročil da se vzdrževalna dela niso izvedla v
času gradbene sezone.
7. Prerazporeditev na postavko 7702
Sredstva so se prerazporedila na postavko, ker je bilo več
zahtevkov od predvidene vsote v proračunu.

20. Prerazporeditev na postavko 7504
Zaradi pomanjkanja sredstev je ministrstvo za zunanje zadeve
preneslo izplačevanje kotizacij za članstvo v mednarodnih
organizacijah v breme postavk pristojnih ministrstev. Iz tega
razloga so se sredstva prenesla na postavko 7504.

8. Prerazporeditev na postavko 7704
Iz postavke 2471 so se na postavko 7704 prerazporedila sredstva
zaradi prekratkega časa za izvedbo razpisa za nabavo opreme.

21. Prerazporeditev na postavko 6555
Na postavko 6555 so bila sredstva prenešena za izvedbo vseh
predvidenih aktivnosti iz projekta Nacionalni program namakanja.

9. Prerazporeditev iz postavk 2431 in 3807
Na postavkah 3807 in 2431 dela niso bila izvedena pravočasno.

22. Prerazporeditev iz postavk 1422 in 1449
Sredstva na postavki 1422 ostajajo neizkoriščena zaradi
manjšega števila odobrenih vlog po javnem razpisu (investitorji
niso pridobili koncesije za gojenje morskih rib).

10. Prerazporeditev iz postavk 2606, 2432 in 1491
Na postavkah 2606, 2432 in 1491 je bilo sklenjenih pogodb manj
od načrtovanih sredstev.

Sredstva na postavki 1449 ostajajo neizkoriščena zaradi manjše
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4. Zmanjšanje na postavki 2618
Postavka 2618 je namenjena plačevanju uslug za preglede
rastlinskega blaga ob izvozu. Z vključevanjem notranjih
inšpektorjev v to kontrolo so se zmanjšale usluge zunanjih
sodelavcev.

vrednosti odobrenih vlog na javnem razpisu od predvidenih
sredstev.
23. Prerazporeditev iz postavke 6562
Zaradi neuspelega javnega razpisa na postavki 6562 za nakup
talnih generatorjev in opreme bodo ostala sredstva neizkoriščena.

IV. Prerazporeditev sredstev na druge uporabnike:

24. Prerazporeditev iz postavke 2471
Iz postavke 2471 na postavko 7704 prenašamo sredstva zaradi
prekratkega časa za izvedbo razpisa za nabavo opreme.

1 .Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Urad
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu na postavko 5234
Ustavne obveznosti - podpora slov. narodni skupnosti v višini
10.000.000,00 SIT

II. Prerazporeditve znotraj uporabnika 2312 Veterinarska uprava
RS

2. Iz Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov na
Servis skupnih služb Vlade RS
2.1.4.776.630,00 SIT na 8221 - Nakup opreme za potrebe državnih
organov. Sredstva so bila uporabljena za delni nakup opreme za
delo inšpekcijskih služb. Oprema je bila namenjena mejnim
prehodom, ki so registrirani za promet z rastlinskim blagom, za
katerega je obvezen fitosanitani pregled in lovski inšpekciji. Vsa
navedena sredstva so bila že zajeta v programu nakupa osnovnih
sredstev za leto 1997, vendar jih je Servis skupnih služb Vlade
črtal iz seznama zaradi pomanjkanja sredstev.

1. Prerazporeditev iz postavke 4522
Sredstva so se prerazporedila na postavko 5971 Drugi osebni
prejemki za plačilo šolnine za podiplomski študij v okviru
pridobivanja izobrazbe v šolskem sistemu.
2. Prerazporeditev iz postavke 2473
Na postavki 2473 so sredstva ostajala zaradi revizije postopka
zbiranja ponudb po izvedenem javnem razpisu. Sredstva so se
prenesla na postavko 8848 za dokup zemljišča v zazidalnem
območju Bežigrajski dvor na podlagi aneksa k osnovni pogodbi
št. 2 z dne 23.11.1994.

2.2. 3.976.459,00 SIT na 8221 - Nakup opreme za potrebe državnih
organov.
Sredstva so bila uporabljena za delni nakup opreme za delo
inšpekcijskih služb. Oprema je bila namenjena mejnim prehodom,
ki so registrirani za promet z rastlinskim blagom, za katerega je
obvezen fitosanitani pregled in lovski inšpekciji. Vsa navedena
sredstva so bila že zajeta v programu nakupa osnovnih sredstev
za leto 1997, vendar jih je Servis skupnih služb Vlade črtal iz
seznama zaradi pomanjkanja sredstev.

3. Prerazporeditev na postavko 6685
Iz tekoče proračunske rezerve je bilo na postavko za preventivno
in predpisano zdravstveno varstvo živali nakazano 123.221,70
SIT.
Iz postavke za vakcinacijo lisic so bila sredstva prenešena na
postavko za poplačilo izrednih ukrepov vakcinacije prašičev v
2km mejnem pasu z Republiko Hrvaško zaradi izbruha prašičje
kuge v omenjeni republiki v mesecu novembru. Ukrepi so bili
odrejeni v skladu s 3. točko 58. člena Zakona o veterinarstvu
(Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in so jih opravile primarne
veterinarske organizacije na podlagi odločb veterinarskih
inšpektorjev.

3. Iz Veterinarske uprave RS na Servis skupnih služb Vlade RS
Na postavki 2473 so sredstva ostajala zaradi revizije postopka
zbiranja ponudb po izvedenem javnem razpisu. Sredstva so se v
višini 50.000.000,00 SIT prenesla na postavko 8848 za dokup
zemljišča v zazidalnem območju Bežigrajski dvor na podlagi
aneksa k osnovni pogodbi št. 2 z dne 23.11.1994.

4. Prerazporeditev iz postavke 2473
Zaradi revizije postopka zbiranja ponudb po izvedenem javnem
razpisu, so se sredstva v celoti prerazporedila iz postavke.

24 - MINISTRSTVO za promet in zveze

III. Prerazporeditve znotraj uporabnika 2314 Inšpektorat RS za
kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov
1. Prerazporeditev na postavko 4524
K povečanju materialnih stroškov inšpektorata so prispevali tudi
obiski svetovalcev PHARE in njihove sugestije o dodatnem
izobraževanju naših titosanitarnih inšpektorjev s področja
nekaterih karantenskih bolezni.

2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE - ORGAN
Sredstva, ki so bila s proračunom 1996 dodeljena Ministrstvu za
promet in zveze - organ, so se vodila na postavkah 21 Materialni
in drugi stroški, 99 Plačila storitev, 72 Subvencije, 109 Investicije
- železnica in 209 Investicijsko vzdrževanje - železnica.

2. Povečanje na postavki 2619
Postavka 2619 je namenjena plačevanju analiznih izvidov in
izvedeniških mnenj za povzročeno blago v prometu. Količina
analiz se spreminja z ozirom na sezono (največ kontrol je jeseni
in spomladi ob času setve in obnove sadovnjakov in vinogradov).
V letu 1997 je bilo opravljenih več analiz žit, kot običajno. Analize
so bile potrebne, saj se je izkazalo, da je približno 30 % vzorcev
oporečnih, predvsem pri živilski krmi (koruza leta 1997).

21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
3345 Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

3. Zmanjšanje na postavki 6775
Sredstva na postavki 6775 ostajajo, ker je poraba sredstev na
postavki zelo nepredvidljiva. Stranke v postopku se običajno pred
samo izvršbo po drugi osebi same odločijo za izvršitev odločbe.
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159.500.000 SIT
158.568.692 SIT
158.357.358,20 SIT
211.333,80 SIT

Sredstva so bila 99,87 % porabljena za redne mesečne obveznosti
iz naslova pisarniškega materiala, dnevnic in ostalih potnih
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• Izdelava strokovne podlage za dokument Resolucija prometne
politike RS;
• Izdelava študije o možnih koridorjih za tovorni promet z analizo
možne kontrole na vstopih na koridorjih;
• Študija zasnovalne variante vozlišča Beltinci;
• Raziskava podpornih ukrepov v km 58,0 v dolžini 200 m na
progi Puconci-Hodoš;
• Implementacija in nadgradnja študije Vzpostavitev optimalnega
javnega avtobusnega prometa v RS.

stroškov v RS, seminarjev, tečajev in posvetovanj, stroškov za
elektriko, vodo, najemnine za fax, telefon, odvoz odpadkov,
naročnine za mobitel, reprezentance, izplačila po pogodbah,
avtorskih honorarjev, inštalacijskih del in popravil, naročnin na
časopise, pranje vozil, bencina, tiska vizitk, gostinskih uslug,
dela študentov, najemnine za avtomobil, PTT stroškov in stroškov
za ločeno življenje, stroški selitve na novo lokacijo (Langusova
4), razne montaže v novih prostorih.
S te postavke so bila s predlogom prerazporeditve sredstev na
osnovi sklepa vlade RS št. 440-08/97-42 (N), z dne 19.12.1998
prerazporejena sredstva na postavko Servisa skupnih služb
vlade v višini 931.308 SIT za nakup dodatne opreme na Langusovi
4.

Ostanek sredstev na postavki 5498 Strokovno razvojne naloge
je nastal zaradi spremenjenih rokov pri zakjlučkih posameznih
strokovno razvojnih nalog oziroma študij, ki bodo prenesene v
leto 1998 ali zaradi njihove popolne stornacije. Te so:
- Študija o vzpostavitvi linij spremljanega kombiniranega prometa
za potrebe tranzita preko Slovenije in analiza ekonomske
upravičenosti - stornirana;
- Izdelava projekta implementacije in nadgradnja študije
vzpostavitev optimalnega javnega avtobusnega prometa v RS;
- Izdelava primerjalne analize pravne ureditve prevoznih pogodb
v železniškem prometu;
- Izdelava strokovnih podlag za ureditev področja prometa po
morju in notranjih vodah.

3669 DrugI odhodki za delo na drugih področjih
Sprejeti proračun
52.000.000 SIT
Veljavni proračun
65.500.000 SIT
Realizacija 97
64.785.514,64 SIT
Ostanek
714.485,36 SIT
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov, ki so bili posledica
mednarodnih odnosov v prometu in ostalih mednarodnih
obveznosti, dodatnega izobraževanja delavcev v tujini, nabave
tuje strokovne literature in delitve mednarodnih dovolilnic. Sredstva
so bila porabljena še za prevode, stroške tuje banke, za letalske
vozovnice, rezervacije hotelov v tujini, stroške službene kartice,
za dnevnice in ostale potne stroške v tujini ter za stroške bivanja
g. Živca - direktorja TER Projekta na Madžarskem.

V obdobju začasnega financiranja so bile opravljene sledeče
prerazporeditve:
• v višini 1.400.000 SIT; temeljnica MF št. 1105, z dne 21.3.1997;
• v višini 4.125.000 SIT; temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 3.4.1997
• v višini 475.000 SIT; temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 10.7.1997
• v višini 7.000.000 SIT; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997

V času sprejemanja proračuna RS za leto 1997 in veljavnih obdobij
začasnega financiranja v tem letu so bile zaradi premostitve
pomanjkanja finančnih sredstev opravljene še slednje
prerazporeditve na račun sorazmeroma visokih stroškov
direktorja TER projekta:
•v višini 1.000.000 SIT, temeljnica MF št. 403-3/97, z dne
11.3.1997;
• v višini 1.400.000 SIT, temeljnica MF št. 1105, z dne 21.3.1997
• v višini 4.125.000 SIT, temeljnica št. MF 403-3/97, z dne 3.4.1997
• v višini 4.000.000 SIT, temeljnica št. MF 1160, z dne 16.5.1997
• v višini 475.000 SIT, temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 10.7.1997
• v višini 10.000.000 SIT, temeljnica MFšt. 1490, z dne 19.12.1997.
5498 Strokovno razvojne naloge
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 96
Ostanek

1568 Stroški TER Pro|ekta
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 96
Ostanek

Postavka 1568 je postala aktivna šele s sprejetjem proračuna za
leto 1997 v mesecu decembru. Do takrat so se iz postavke 3669
(tokom leta 1997) plačevale tudi obveznosti, ki izhajajo iz Pisnega
sporazuma o nastopu dela direktorja TER projekta g. Živca. Ker
znašajo skupni stroški v ta namen okrog 17 mio SIT letno, smo
predlagali, da se za to posebej odpre nova postavka v proračunu
za leto 1997. Ker je bil proračun za leto 1997 v postopku
sprejemanja in smo predvidevali, da bo sprejet šele koncem leta,
smo na tej postavki rezervirali sredstva v skupni višini 4 mio SIT
za poravnavo obveznosti v zadnjih treh mesecih leta 1997. Tudi
navedeni znesek rezerviranih sredstev je presegal potrebe za
poravnavo obveznosti iz Pisnega sporazuma o nastopu dela
direktorja TER projekta, ker smo obveznosti že poravnali iz
postavke 3369.

37.500.000 SIT
30.500.000 SIT
21.702.905 SIT
8.797.095 SIT

Projekti in študije, ki so bili financirani iz te postavke v letu 1996,
so:
• Izdelava dodatnih strokovnih podlag k predlogu pomorskega
zakonika;
• Reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice;
• Vzpostavitev optimalnega javnega avtobusnega prometa;
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4.000.000 SIT
1.000.000 SIT
566.603,77 SIT
433.396,23 SIT

V obdobju začasnega financiranja je bila opravljena sledeča
prerazporeditev:
• v višini 3.000.000 SIT; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997.
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Obrazložitev porabe sredstev po postavkah, ki se nanašajo na področje železnic
72 SUBVENCIJE
Opis postavke
5196
Subvencioniranje
storitev v
potniškem
prometu

Sprejeti Proračun

Veljavni proračun

Realizacija

v SIT
Ostanek

7.363.106.000

7.363.106.000

7.363.105.806,69*

193,31

* ocena realizacije - končno situacijo bodo Slovenske železnice izstavile, ko bodo znani podatki mednarodnega prometa

Ocenjeno je, da je program dela po pogodbi št. 2/97-Sž bil izpolnjen
100 %, kar pomeni 616 mio PKM-jev.

Opis postavke
5197
Subvencioniranje
storitev v
tovornem
prometu

Proračun

Veljavni proračun

Realizacija

v SIT
Ostanek

603.751.000

603.751.000

603.751.000

0

Ad 1/1 Beleži se močnejši porast prometa med Italijo in Madžarsko,
ki gre na račun nadaljnje odprave preko Zahony za države bivše
SZ. Povečan obseg prometa pošiljk med Italijo in Hrvaško preko
mejnega prehoda Ilirska Bistrica za Rijeko Brajdico in Split
predgrape, je posledica delne preusmeritve humanitarne pomoči.

Program dela je bil po pogodbi št. 3/97-Sž izpolnjen v skupni višini
100 %. Glede na posamezne relacije so bili doseženi naslednji
količinski in vrednostni rezultati:
Opis relacije

KONTEJNERSKI IN NESPREMLJANI
OPRTNI PROMET
Suhozemni tranzit na relaciji:
Sežana -Središče
Sežana - Dobova
Sežana - Ilirska Bistrica
Jesenice - Dobova
Jesenice - Ilirska Bistrica
Luški tranzit
Koper -Središče
Koper - Jesenice
Koper - Dobova
Koper - Maribor
Izvoz / uvoz
Ljubljana - Jesenice
Ljubljana - Sežana
Ljubljana - Koper
Ljubljana - Središče
Ljubljana - Dobova
Ljubljana - Ilirska Bistrica
Ljubljana - Maribor
Celje- Jesenice
II. SPREMLJANI OPRTNI PREVOZ
Jesenice Ljubljana
Središče - Ljubljana / Sežana
Nova Gorica - Središče
Središče - Sežana
poročevalec, št. 49/1

Indeks

Razlika
obseg
dela glede
na plan

113

+ 7.394

108
92
129
125
96

+ 984
- 44
+ 96
+ 176
-9

96
108
104
80

- 652
+ 408
+ 45
- 207

187
156
85
97
124
106
157
119
103
98
129
100
101

+ 4.007
+ 2.370
- 527
- 54
+ 353
+ 40
+ 309
+ 99
+ 368
- 151
+ 489
+ 30

Ad i/2 Med Koprom in mejnim prehodom Središče je obseg prometa
TEU-jev sicer nižji od načrtovanega, je pa prepeljana tonaža
večja. To pomeni, da se je spremenila vrsta prevoznega substrata ob boljšem izkoristku kontejnerjev.
Ad i/3 Povečan obseg prometa med Ljubljano in Jesenicami gre
na račun prometa med Nemčijo in Slovenijo, kar je posledica
vodenega projekta PACT, ki ga je ob finančni pomoči Evropske
unije vodila direkcija UIRR. Relacija med Ljubljano in Sežano pa
počasi, a vztrajno narašča po dokončni uveljavitvi "LL servisa"
(Livorno C.-Ljubljana KT).
Ad II Spremljani oprtni vlak med Muenchnom in Ljubljano je v
tretjem štirimesečju vozil le z eno garnituro, kar je posledica
manjšega obsega prepeljanih kamionov. Spremljani oprtni vlak, ki
je vozil do Sežane, je bil izredno dobro izkoriščen, kar pa iz
obsega letnega prometa ni razvidno. Zaradi objektivnih vzrokov
(zaradi remonta proge Kresnice-Litija in nesreče na mostu pri
Litiji) je vlak vozil po obvozni poti preko Trebnjega le do Ljubljane.
Prav tako pa je na krajši relaciji do Ljubljane vozil zaradi zimskih
razmer (ledene sveče v tunelih na Primorskem).
99 PLAČILA STORITEV
a) Splošni in upravni stroški ter zavarovalne premije
Po pogodbi št. 1/97-Sž za splošne, upravne stroške ter
zavarovalne premije je bil plan v celoti izpolnjen z določenimi
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odstopanji:

Postavka
4210 Splošni stroški
4209 Upravni stroški
4211 Zavarovalne premije

Proračun

Veljavni proračun

Realizacija

v SIT
Ostanek

483.812.000
548.686.000
274.524.000

483.812.000
548.686.000
274.524.000

483.812.000
548.686.000
274.524.000

0
0
0

predvideno z letnim planom.

Realizacija splošnih stroškov infrastrukturne dejavnosti v višini
485,5 mio tolarjev je višja od črpanja sredstev iz proračuna za
leto 1996. Razliko 1.7 mio tolarjev pa je infrastrukturna dejavnost
pokrila z lastnimi prihodki, kot je bilo to že predvideno z letnim
planom 1997.

Realizacija zavarovalnih premij za leto 1997 je realizirana v višini
100 % po sklenjenih zavarovalnih pogodbah.
a) Sprotno vzdrževanje infrastrukture

Realizacija upravnih stroškov je višja za 3.4 mio tolarjev od črpanih
sredstev iz proračuna za leto 1997, ki pa jih je infrastrukturna
dejavnost prav tako pokrila z lastnimi prihodki, kot je bilo to že

Postavka
1673 Sprotno vzdr. SV in TK naprav
1674 Sprotno vzdr.vozne mreže
in elektroenergetskih objektov
1675 Sprotno vzdrževanje prog

(pogodba št. 1/97- Sž in aneksi k pogodbi št. 1/97- Sž)

Proračun

Veljavni proračun

Realizacija

Ostanek

1.253.010.000

1.253.010.000

1.253.010.000

0

746.467.000
3.427.143.000

746.467.000
3.427.143.000

746.467.000
3.427.143.000

0
0

Po pogodbi so bili cilji sprotnega vzdrževanja glede na odobrena
proračunska sredstva v letu 1997 v celoti preseženi za 10 %, kar
zneskovno pomeni za 536 mio SIT večjo realizacijo od dodeljenih
proračunskih sredstev. Obseg dela je bil presežen po
proračunskih postavkah:
• sprotno vzdrževanje SVTK naprav za 158 mio SIT
•sprotno vzdrževanje vozne mreže in elektroenergetskih
objektov za 106 mio SIT
• sprotno vzdrževanje prog za 272 mio SIT.

1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže In elektroenergetskih
objektov
Sredstva sprotnega vzdrževanja elektroenergetskih objektov so
bila porabljena za vzdrževanje stabilnih naprav za električno vleko,
naprav in napeljav jakega toka, naprav za ogrevanje kretnic,
elektronapajalnih naprav in pripadajočih zgradb.
1675 Sprotno vzdrževanje prog
Sredstva sprotnega vzdrževanja prog so bila porabljena v skladu
s cilji na področju železniške infrastrukture za zagotavljanje
usposobljenosti prog, progovnih naprav, objektov in drugih
sredstev v dejavnosti vzdrževanja prog za odvijanje rednega in
varnega prometa ter za saniranje objektov in naprav, ki izhajajo iz
odločb PIRS. Glavno izhodišče za oceno učinkovitosti sprotnega
in investicijskega vzdrževanja prog so rezultati merilnega voza in
obseg realizirane obnove prog. Zaradi omejenih vlaganj v
železniško infrastrukturo so bile posamezne aktivnosti sprotnega
vzdrževanja realizirane v zmanjšanem obsegu: dopolnitev
gramozne grede (60 %), strojno uravnavanje tira (81 %), brušenje
tirnic (57 %), poraba AT porcij (60 %).

1673 Sprotno vzdrževanje SV in TK naprav
Sredstva za sprotno vzdrževanje SV in TK naprav so bila
porabljena za zagotovitev brezhibnega delovanja teh naprav na
območju Slovenskih železnic. Sprotno vzdrževanje SV naprav je
zajemalo naprave za ogrevanje kretnic, postajne relejne naprave,
postajne elektromehanske naprave, postajne mehanske naprave,
postajne elektronske naprave, naprave APB (avtomatski progovni
blok), SV naprave na cestnih prehodih, telekomandne naprave,
drčne naprave, elektroalarmne naprave in pripadajoče zgradbe.
Sprotno vzdrževanje TK naprav je zajemalo vzdrževanje
železniških telefonskih central (ŽAT), linij in kablov, naprav za
prenos podatkov, telekomunikacijskih naprav za postajna opravila
in pripadajočih zgradb.
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Postavka
2917 Sofinanciranje
zavarovanj in rekonstrukcij
CPR
2926 Oprema sekcij za
vzdrževanje infrastrukture
2932 Projekti (projektna
dokumentacija)
4230 Zamenjava kretnic na
območju Sž
4244 ENP Črnotiči, daljnovod
-sofinanciranje
4400 Lastna udeležba pri
črpanju kred. EBRD,EIB
6407 Odprava odločb PIRŠ
6411 Sanacija predorov
7722 Elektroalarmne
naprave na odseku
Ljubljana-Zidani Most
7288Nova želez.povezava z
Madžarko
7724 Preureditev SVTK
Celje-Šentjur
7731 Remont proge Murska
Sobota-Puconci
7733 Gradnja madžarske
proge (sprememba
namembnost' 30%)

Proračun*

v SIT
Realizacija
Ostanek

Veljavni
proračun

30.000.000

30,000.000

29.885.477,60

114.522,40

40.000.000

40.000.000

39.994.397,80

5.602,20

160.132.816,40 160.131.129,95

1 686,45

159.898.000
102.000

331.000.000

102.341,80

102.341,80

331.000.000 330.999.999,70

0,30

717.064.000
130.000.000
25.000.000
30.000.000

797.364.000
80.500.016,80
24.964.825
30.000.000

797.364.000
80.500.016,80
24.964.825
29.880.206

0
0
0
0

720.000.000
30.000.000

828.910.000
0

828.910.000
0

0
0

1.000.000

0

0

0

720.000.000

0

0

0

projekt preureditve tirnih naprav na p. Pivka, spremembe IP želez,
proge Puconci-Hodoš in študija povečanja kapacitet enotirne proge
Divača-Koper.

Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcija cestnih
prehodov
V sklopu te proračunske postavke je bilo izvedeno zavarovanje
treh cestnih prehodov in sicer Viška, Gregorinova in Muhaber.

Zamenjava kretnic
V okviru te proračunske postavke so bila porabljena sredstva za
plačilo bančnih stroškov pri nabavi kretnic v letu 1996.

Oprema sekcij
Nabavljena je bila merilna oprema za potrebe merilnice,
računalniška oprema, intervencijska vozila, oprema objektov in
druga drobna oprema, ki jo sekcije potrebujejo za vzdrževanje.

Povečanje kapacitet Divača-Koper- ENP Črnotiči
Projekt povečanja kapacitet, prepustnosti, varnosti obratovanja
na progi Divača-Koper s predelavo opreme v ENP Rižana in
izgradnjo ENP črnotiči, poteka od leta 1995 dalje. Gradnja nove
elektro-napajalne postaje črnotiči, ki zajema postavitev zgradbe,
transformatorjev, usmernikov, kirmilnih naprav in centra vodenja
v Ljubljani, se je pričela v letu 1997 in bo zaključena v prvi polovici
leta 1998.

Projektna dokumentacija
V okviru te proračunske postavke so bili izdelani projekti PGD,
PZI nadomestnega objekta obrtnih delavnic v Celju, sanacijo
useka Križni vrh, predelavo električne VM odsekov proge Lj.Maribor, predora Karavanke, obnovo viadukta Štampetov most,
projekti za vodovod, kanalizacijo in čistilno napravo na postaji
Hodoš, sanacijo predora Počehova, obnovo I.in d.tira proge
Grobelno-Ponikva, za prestavitev vklopnih točk Cpr signalov APB
in avtostop naprav na progi Kresnice-Hrastnik, Zidani mostMaribor, sanacijo predora Šmarje, rekonstrukcijo p. Prestranek,
rekonstrukcijo p. Verd, sanacijo podpornega zidu Litija-Kresnice,
adaptacijo severnega trakta p. Celje, za podhod Puharjeva, idejni
projekt sanacije plazovitega območja Jesenice-Sežana, idejni
poročevalec, št. 49/1

Lastna udeležba pri črpanju kreditov EBRD, EIB
Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena kot lastna
udeležba pri kreditih EBRD in EIB, ki so jih Slovenske železnice
najele v letih 1993/1994 za realizacijo Slovenskega železniškega
projekta, ki zajema obnovo in posodabljanje železniške
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Podhodi

infrastrukture. Sredstva so namenjena za plačilo spremljajočih
del in stoškov dajatev (carina, prometni davek, bančni in špedicijski
stroški, kontrola kvalitete blaga po sklenjenih pogodbah ipd.)

V sklopu remonta Čret-Šentjur so bila izvedena tudi vsa dela na
podhodu Šentjur. V letu 1997 je bila sklenjena tudi sofinancerska
pogodba za gradnjo podhoda na Puharjevi cesti. Izvajalec je z
deli že pričel.

V okviru tega projekta so bili v letu 1997 realizirani naslednji
podprojekti, kjer je znašala udeležba EBRD 332,0 mio SIT, udeležba
EIB 3,029 mlrd SIT, proračun R Slovenije pa je zagotovil 797,4
mio SIT.

Modernlzacl|a ranžirne postaje Zalog
Za obnovo ranžirne postaje Zalog so opravljena vsa dela in izvršen
tehnični pregled. Objekt je v poizkusnem obratovanju. Izvajalcu
do konca leta 1997 ni uspelo odpraviti vseh pomakljivosti, ki so
bile ugotovljene ob tehničnem pregledu. Investicija bo s
sodobnejšo opremo za primarno zaviranje, modernizacijo
računalniškega sistema, novo hidravlično centralo in ureditvijo
tirnih naprav v smerni skupini tirov, omogočila varnejše in
natančnjše ter nemoteno ranžiranje.

Remonti
Po programu remontov je bila v letu 1997 izvedena obnova
zgornjega ustroja z delno obnovo spodnjega ustroja z ureditvijo
najnujnejših del na SVTK napravah in vozni mreži. Izvršeni so bili
remonti na naslednjih odsekih: Litija-Poganek, levi in desni tir,
Lesce-Bled-Žirovnica, Krško-Brestanica, levi tir in Sava-Litija, levi
tir ter odsek Pivka-Košana-desni tir.
Do konca leta 1997 je bilo izvedenih 141,15 km remonta. Z
dokončanjem remonta Pivka-Košana- levi tir, ki bo zaključen v
prvi polovici 1.1998, bo zaključen podprojekt "Remont 148 km
magistralnih prog". Z izvedbo remontov je dosežena povečana
varnost prometa in podane možnosti za povečanje hitrosti.

Modernizacija TK omrežja na magistralnih progah
Modernizacija TK omrežja je v teku. Zaključeno je polaganje
optičnega kabla skupaj z meritvami. V okviru tega podprojekta se
izvaja tudi dodatno kabliranje na odsekih Ptuj-Ormož-Ljutomer in
Ljutomer-Murska Sobota. Prav tako so končana dela pri obnovi
TK prostorov. Nabavljene in instalirane so telefonske centrale,
fleksibilni multipleksorji in prenosni sistemi. V teku so postopki
testiranja za vsak sklop opreme posebej.

Obnova vozne mreže
V letu 1997 je bila zaključena obnova 50 km vozne mreže na
odsekih Zagorje-Trbovlje, Trbovlje-Hrastnik in Prestranek-Pivka
ter postajah Zagorje, Hrastnik, Zidani most, Trbovlje, Brezovica
in Preserje.
Z sanacijo se bo povečala varnost prometa in zmanjšal obseg
vzdrževanja.

Z realizacijo projekta bo podana osnovna infrastruktura za
nadgradnjo in avtomatizacijo ostalih tehničnih in poslovnih
podsistemov, ki omogočajo normalno funkcioniranje in poslovanje
celotnega železniškega sistema.

Mostovi In zidovi

Nova železniška povezava z Madžarsko

V letu 1997 je bila okviru tega podprojekta zaključena obnova
preduseka Lipoglav. Z navedenimi ukrepi je zagotovljena varnost
prometa.

Za projekt nove železniške povezave z Madžarsko so izdelani
glavni projekti. Pretežno so odkupljena tudi zemljišča za novo
železniško povezavo. Spremembe namembnosti zemljišč niso
plačane. Pričetek gradnje je predviden v letu 1998.

Odprava ozkih grl
Odprava odločb PIRŠ
Predori
V okviru te proračunske postavke so bile odpravljene naslednje
odločbe republiškega inšpektorata; most Globoko, nasip Dolga
gora in predusek Šmarje.

V letu 1997 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem kompletne
sanacije predora Poganek. Izdelana je projektna dokumentacija,
ki zajema tudi geomehanske raziskave. Sama izvedba sanacije
pa bo zaključena v letu 1998. Sanacija omogoča povečanje hitrosti
in varnosti prometa.
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Postavka
1662 Invest. vzdr. vozne mreže in EE
1664 Invest. vzdr. SVTK naprav
1665 Investicijsko vzdrževanje prog
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Proračun

Veljavni proračun

Realizacija

v SIT
Ostanek

100.000.000
200.000.000
500.000.000

100.000.000
200.000.000
500.000.000

100.000.000
199.999.999,01
499.999.999,06

0
0,99
0,94
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- s prerazporeditvijo 30.000.000 SIT iz postavke 7724- Preureditev
SVTK Celje-Šentjur je bila v okviru podprojekta "Remont proge
Čret-Šentjur" izvršena obnova signalno varnostnih in
telekomunikacijskih naprav, kar je z vidika varnosti in urejenosti
prometa ter ekonomičnosti najustreznejša rešitev;

Stroški investicijskega vzdrževanja so bili višji kot so bila
proračunska sredstva za 6 %, kar zneskovno pomeni za 51 mio
SIT. Obseg dela je bil presežen po proračunskih postavkah:
• investicijsko vzdrževanje vozne mreže in EE za 8 mio SIT
• investicijsko vzdrževanje SVTK naprav za 5 mio SIT
• investicijsko vzdrževanje prog za 38 mio SIT.
1662 Investicijsko vzdrževanje vozne
elektroenergetskih objektov

mreže

- s prerazporeditvijo 1.000.000 SIT iz postavke 7731- Remont
proge Murska Sobota-Puconci je bil plačan projekt za izvedbo
omenjenega remonta. Izvedba remonta, ki je predvidena v letu
1998, bo financirana iz sredstev PHARE;

In

- s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 6407- Odprava odločb
PIRŠ v višini 49.300.000 SIT je bilo v okviru podprojekta
"Modernizacija TK omrežja" izvedeno dodatno kabliranje na
odseku Ptuj-Ormož-Ljutomer in Ljutomer-Murska Sobota.
Sočasna izvedba obeh projektov predstavlja najcenejšo in
najekonomičnejšo rešitev odprave odločb republiškega
inšpektorata.

Sredstva investicijskega vzdrževanja elektroenergetskih objektov
so bila porabljena za montažo filterskih celic v ENP (elektro
napajalna postaja), zamenjavo vozne žice, dotrajane železne
opreme, sanacijo temeljev drogov vozne mreže, antikorozijsko
zaščito drogov vozne mreže, obnovo zunanje razsvetljave,
obnovo razdelilnikov in zgradb. S pomočjo teh del so bila izvedena
dela na zamenjavi dotrajanih elementov in sanacije zahtevane z
odločbami republiške inšpekcije.

Ostanek sredstev na postavki 6407-Odprava odločb PIRŠ v
višini 199.983,20 SIT in 35.175 SIT na postavki 6411- Sanacija
predorov, je bil skladno s Zakonom o izvrševanju proračuna
prerazporejen na postavko 2932- Projektna dokumentacija.
Sredstva so bila v okviru te proračunske postavke porabljena za
plačilo upravnih stroškov in taks pri dvigih uporabnih in gradbenih
dovoljenj ter plačilo komunalnih soglasij za objekte, ki se bili
realizirani v okviru ostalih proračunskih postavk.

1664 Investicijsko vzdrževanje SVTK naprav
Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila porabljena za
investicijsko vzdrževanje SV in TK naprav na območju Slovenskih
železnic. Izvedene so bile sanacije kablov, popravila relejnih
skupin, signalnih svetilk, sanacija Cpr, obnova radijskih naprav,
obnova telefonskih linij in kablov, obnova kabelske kanalizacije,
obnova naprav za prenos podatkov, obnova mehanskih,
elektromehanskih in relejnih SV naprav, obnova AKU baterij,
sanacija ozemljitev, zamenjava tirnih magnetov, zamenjava
kretniških pogonov in obnova prostorov.

- s postavke 7733 Gradnja madžarske proge (sprememba
namembnosti 30%) je bilo prerazporejenih 607.590.000 SIT na
postavke Direkcije RS za ceste in 108.910.000 SIT na postavko
7288 Nova železniška povezava z Madžarsko ter na postavko
3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 3.500.000 SIT.

1665 Investicijsko vzdrževanje prog
2412 UPRAVA RS ZA POMORSTVO
Sredstva investicijskega vzdrževanja prog so bila porabljena v
skladu z opredeljenimi cilji na področju železniške infrastrukture
za ohranjanje eksplotacijske sposobnosti prog, objektov in naprav
ter zamenjavo dotrajanih elementov zgornjega ustroja in delno
sanacijo objektov spodnjega ustroja, skladno s pravilniki, ki urejajo
to področje. Zaradi pomankanja sredstev za investicijsko
vzdrževanje v letu 1997 so iz nujnega programa vzdrževanja
odpadli posamezni objekti, ki so izpod meja normalne eksplotacije.
Za te objekte in naprave bodo zato predpisani poostreni pogoji
obratovanja (počasne vožnje, zapore oz. zaprtja posameznih
tirov). Največji problemi se kažejo na področju segmenta kretnic,
kjer je potrebno zamenjati določene vitalne dele (srca, menjala,
kretniške prage).

Poraba sredstev na posameznih postavkah ekonomskih namenov
je bila sledeča:
21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
3363 Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

Sredstva iz te postavke so bila namenjena za kritje materialnih
stroškov, ki so posledica rednega poslovanja uprave, kot je bilo v
finančnem načrtu za leto 1997 tudi predvideno. Glede na to, da je
bilo planiranje skrajno restriktivno, smo dodeljena sredstva v celoti
porabili.

ODSTOPANJA OZIROMA PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Prerazporeditev po postavkah po pogodbi 2 in 3/97 Sž v letu
1997 ni bilo. V proračunski postavki 5196 - subvencioniranje
storitev v potniškem prometu so zajeta tudi sredstva za odložene
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz preteklih
let po Zakonu ( Ur. I. št. 12/93 in 32/95) v višini 335.000.000 SIT,
katere so Slovenske železnice tudi poravnale.

5556 Materialni stroški za pomorski promet
Sprejeti proračun
9.500.000 SIT
Veljavni proračun
9.500.000 SIT
Realizacija 97
9.489.770,90 SIT
Ostanek
10.229,10 SIT
V finančnem načrtu za leto 1997 so bila sredstva na tej postavki
namenjena za kritje specifičnih materialnih stroškov, ki izvirajo iz
opravljanja nadzornih in drugih nalog s področja pomorskega
prometa. Sredstva so bila v ta namen tudi porabljena.

Prerazporeditve pa so bile sprovedene po pogodbi 1/97 Sž in
sicer na investicijskih postavkah.
Na postavko 4400- Lastna udeležba po kreditih EBRD, EIB so
bila dodatno razporejena sredstva v skupni višini 80.300.000 SIT
in sicer;

poročevalec, št. 49/1
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0SIT

Razlika med planiranim obsegom potrebnih sredstev in dejansko
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Sredstva v višini 320.00 SIT so bila prerazporejena na postavko
7664 - Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe (temeljnica
Ministrstva za finance štev.1490), izvedena je bila tudi
prerazporeditev sredstev v višini 875.500 SIT na postavko 6256Investicije v pristaniško infrastrukturo (temeljnica Ministrstva za
finance štev. 1469).
Po izvršenih prerazporeditvah je na tej postavki ostalo še
1.428.863 SIT, kar pomeni 38% realizacijo porabe sredstev na
postavki.

realizacijo porabe je zanemarljiva, kar pomeni, da so bili s finančnim
načrtom zastavljeni cilji tudi doseženi.
7664 Vzdrževanje objektov In opreme - varnost plovbe
Sprejeti proračun
10.080.000 SIT
Proračun s spremembami
10.400.000 SIT
Realizacija proračuna 97
10.400.000 SIT
Ostanek
0 SIT
Sredstva na postavki 7664 - Vzdrževanje objektov in napravvarnost plovbe so bila namenjena in porabljena za poravnavo
obveznosti po pogodbi o rednem vzdrževanju objektov za varnost
plovbe na pomorskih plovnih poteh v obalnem morju Republike
Slovenije.
Veljavni proračun se od sprejetega proračuna razlikuje za znesek
v višini 320.000 SIT, ki je bil na predlog Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo prerazporejen iz postavke 3830 - Oprema za
varnost pomorskega prometa.
Sredstva na tej postavki so bila planirana ob predpostavki, da bo
konec poračunskega leta 1997 31.12.1997 in ob upoštevanju, da
bo mesečna obveznost po predmetni pogodbi od 01.01.1997 do
31.05.1997 800.000 SIT, od 01.06.1997 do konca leta pa 880.000
SIT. Zaradi podaljšanja proračunskega leta 1997 do 31.01.1998,
je morala uprava obveznosti po pogodbi za mesec december
poravnati iz sredstev proračuna 1997.

6256 Investicije v pristaniško Infrastrukturo in varnost plovbe
Sprejeti proračun
0 SIT
Veljavni proračun
875.500 SIT
Realizacija 97
875.500 SIT
Ostanek
0 SIT
Pri pripravi dopolnjenega predloga državnega proračuna RS za
leto 1997 je bil predlagan in sprejet amandma za zmanjšanje
vrednosti na postavki 6256- Investicije v pristaniško infrastrukturo,
kar je imelo za posledico, da na to postavko ni bilo dodeljenih
sredstev s sprejetim proračunom.
Ob pripravi predlogov amandmajev ni bilo upoštevano, da je
Uprava RS za pomorstvo že imela sklenjeno pogodbo za
elektrifikacijo svetilnika na pomolu mednarodnega mejnega
prehoda v Kopru v vrednosti 875.500 SIT. Sredstva za plačilo
obveznosti po navedeni pogodbi so morala biti črpana iz postavke
6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe,
kar je bilo predvideno tudi v predlogu proračuna za leto 1997.
Glede na to, da s sprejetim proračunom na postavki 6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo ni bilo sredstev, je Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo predlagala prerazporeditev
sredstev v višini 875.500 SIT iz postavke 3830 - Oprema za
varnost pomorskega prometa (temeljnica Ministrstva za finance
štev. 1469), saj v nasprotnem primeru ne bi bila možna poravnava
obveznosti po pogodbi za elektrifikacijo svetilnika na pomolu
mednarodnega mejnega prehoda v Kopru.
V predlogu proračuna za leto 1997 so bila sredstva iz te postavke
namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnje
poglabljanje bazena lil v Luki Koper in za izdelavo študij - izhodišč
za pripravo programa prevzema, razvoja in vzdrževanja
pristaniške infrastrukture in strokovnih izhodišč na področju
varnosti plovbe. Ker je kazalo, da bo proračun za leto 1997 sprejet
pozno, je bilo predvideno, da plana ne bo mogoče realizirati in je
bil za to postavko predlagan amandma za zmanjšanje sredstev.

Mesečni znesek za plačilo je bil 800.000 SIT, na postavki je po
poravnavi obveznosti za mesec november ostalo sredstev
480.000 SIT (navedeni znesek je ostal zaradi nerealizacije
povišanja cen po pogodbi o rednem vzdrževanju objektov za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh v obalnem morju
Republike Slovenije od 01.06.1997 do 31.12.1997).
Za plačilo decembrskih obveznosti v višini 800.000 SIT preostala
sredstva na postavki niso zadostovala, zato je bilo potrebno
predlagati prerazporeditev sredstev v znesku 320.000 SIT iz
proračunske postavke 3830 - Oprema za varnost pomorskega
prometa na proračunsko postavko 7664 - Vzdrževanje objektov
in naprav - varnost plovbe.
Z izvedbo prerazporeditve (temeljnica Ministrstva za finance
štev.1490) je bila višina sredstev na tej postavki zadostna za
uresničitev s finančnim načrtom za leto 1997 zastavljenih ciljev.
3830 Oprema za varnost pomorskega prometa
3.500.000 SIT
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
2.304.500 SIT
875.637 SIT
Realizacija 97
Ostanek
1.428.863 SIT

2413 UPRAVA RS ZA ZRAČNO PLOVBO
Sredstva iz te postavke so bila namenjena za nabavo razne
opreme za varnost pomorskega prometa, vendar so bili zastavljeni
cijli doseženi v manjši meri kot je bilo načrtovano.
V planu proračuna 1997 je Uprava RS za pomorstvo med drugim
predvidevala tudi nabavo opreme za VHF duplexni kanal. Zaradi
implementacije GMDSS in dopolnitev radijskih zvez za varnost
plovbe pri Upravi RS za pomorstvo, bi poleg obstoječih 16. kanala
(kanal za komuniciranje v stiski), kanala 12 (delovni kanal Uprave
RS za pomorstvo) in kanala 70 (digitalni selektivni poziv), bilo
potrebno dograditi vsaj en duplexni kanal, na katerem bi bila
omogočena nemotena zveza v celotnem obalnem morju. Za
izvedbo navedenih del je uprava v predlogu plana proračuna za
leto 1997 rezervirala sredstva v višini 2.200.000 SIT.
V avgustu 1997 so bila sprejeta nova pravila na področju
telekomunikacij. Ugotovljeno je bilo, da nabava opreme kot je bila
planirana, ne bi bila skladna s temi predpisi. Za nabavo opreme, ki
bi ustrezala novim predpisom, planirana sredstva ne bi
zadostovala. Glede na to, nabava te opreme ni bila realizirana in
so na postavki 3830 - Oprema za varnost pomorskega prometa
ostala neporabljena sredstva.
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21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI
V okviru ekonomske skupine 21 - Materialni je bilo v letu 1997
realizirano v višini 545.057.692,48 SIT, kar predstavlja 97,35%
realizacije glede na veljavni proračun za leto 1997.
Na podlagi načrtovanja porabe proračunskih sredstev so bili zajeti:
1. 3421 Materialni stroški: redni stroški delovanja upravnopravnega sektorja, oddelka za plovnost letal, del stroškov
prevajanja strokovne literature in izdelave potrebnih obrazcev,
komisij za raziskovanje letalskih nesreč in nezgod in
zagotavljanje ter vzdrževanje ustreznih pilotskih licenc,
prisotnost na izpitih letalskega osebja ipd.;
2. 3745 DrugI odhodki za delo na drugih področjih: stroški
sodelovanja in dela v mednarodnih organizacijah civilnega
letalstva (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, JAA);
3. 3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa: tekoči
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materialni stroški za opravljanje vodenja zračnega prometa
(poraba električne energije, poraba goriva, poraba premoga,
pisarniški material, storitve v zvezi s sprotnim vzdrževanjem
delovnih sredstev - agregatov, sistemov nepretrganega
napajanja, klimatskih naprav, naprav za zgodnje odkrivanje
požara itd., ptt storitve, komunalne storitve, druge
neproizvodne storitve (čiščenje poslovnih prostorov, fizično
varovanje objekta Kotnikova 19a), komunalne storitve,
najemnine in zakupnine, reprezentančni izdatki, dnevnice in
potni stroški, drugi materialni stroški (bančne provizije,
zdravniški pregledi kontrolorjev letenja in tehničnega osebja,
kotizacije za strokovno usposabljanje, zamudne obresti,
cestne takse), letalsko umerjanje radionavigacijskih sredstev,
stroški v zvezi z radarskimi podatki avstrijskega radarja
KORALPE, tehnična podpora in stroški v zvezi z vzdrževanjem
programske opreme sistema za vodenje zračnega prometa
(Siemens);
4. 5220 Šolan|e kontrolor|ev letenja: stroški šolanja kontrolorjev
letenja (pogodba SERCO za AB INITIO in AREA RADAR),
stroški šolanja na področju plovnosti letal in letalskega osebja
ter stroški šolanja tehničnega osebja pri proizvajalcih sistemov
in naprav, stroški tečajev za kontrolorje letenja in sodelavce
za letalske informacije, organiziranih v mednarodnih institucijah
EUROCONTROL-a (v Luksembourgu, Angliji in Bruslju);
5. 1577 Izdelava študije za mednarodni center KL: stroški
izdelave študije, povezane z mednarodnim projektom izgradnje
srednjeevropskega centra za vodenje zračnega prometa, in
sicer izdelava študije o najprimernejši lokaciji centra, študija o
stroških, ki jih bo posamezna država imela, prometno
tehnološka študija o izboljšanju pretoka materiala.

12.

13.

14.
15.

HP, modemi in adapterji, osebni računalniki, delovna postaja
HP RASS-C, dobava in montaža klimatskih naprav za
operativno sobo centra za nadzor zračnega prometa in
tehnično sobo centra za nadzor zračnega prometa, fotokopirni
stroj in druga oprema, stroški uvoza opreme Comsoft
(nadgradnja RMCDE) in druga oprema;
6263 Zamenjava agregatov In postavitev UPS za
radionavigacljske naprave: izdelava projekta za NDB Ilirska
Bistrica, izdelava PID projektov za ATCC, dobava in montaža
črpalk ter sanacija črpalnega sistema, izdelava proj.
dokumentacije strojnih instalacij, izdelava in montaža
radijskega stolpa in nadgradnja antenskega stolpa, dobava
in montaža klimatskih naprav, izdelava projektne dokumentacije za notr. zaščito pred prenapetostjo;
6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS:
nadgradnja obstoječe programske opreme za vodenje
zračnega prometa: SW in HW, izvedba lokalne mreže na
Kotnikovi 19a, podatkovna povezava za izmenjavo potrebnih
podatkov (X.25 OLDI Link);
6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno
Infrastrukturo: izdelava idejnega projekta za radar dolgega
dosega s pripadajočo infrastrukturo in komunalno ureditvijo;
6779 Tehnično varovan|e naprav in objektov kontrole
leten|a: nadgradnja sistema varovanja objekta Kotnikova 19a,
dobava in montaža digitalnega videorekorderja.

Spremembe pri proračunskih postavkah Izvršene med letom
1997:
Med letom 1997 so bile predlagane in odobrene določene
prerazporeditve pri posameznih proračunskih postavkah, kot
sledi:

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
s postavke
5604
6261
6262
6263
6263
6265
6265
6267
6779
6257
6266
6266
6266
6257
6261
6265
6266
6267
6779
5604
5604
6266
5604
6257
6262
6263
6265
6779
6779
6257
6262
6265
6257
7740
6267

V okviru ekonomske skupine 13 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje je bilovletu 1997 realizirano v višini 135.535.974,15
SIT, kar predstavlja 79,20% realizacije glede na veljavni proračun
za leto 1997.
Na področju investicijskega vzdrževanja so bili zajeti:
6. 6261 Posodobitev In adaptacija terminalne kontrole
letenja Maribor: stroški adaptacijskih del na kontrolnem
stolpu Maribor, stroški strokovnega nadzora pri adaptaciji
kontr. stolpa Maribor in izvršena elektroinstalacijska dela;
7. 6262 Ureditev In posodobitev kontrolnega stolpa na
letališču Ljubljana: stroški strok, nadzora nad gradnjo zun.
in notr. sistema zaščite pred del. strele za kontrolni stolp Brnik,
stroški montaže APP konzole, elektroinstalacijska dela na
kontrolnem stolpu Brnik, stroški izvedbe meritev za validacijo
koordinat na letališčih Ljubljana-Brnik, Maribor in Portorož,
stroški izdelave projekta PZI, stroški izdelave dvojnega poda
na KL Brnik, stroški TK povezave na letališču Brnik;
8. 6265 Rezervni deli: stroški uvoza rezervnih delov dobavitelja
Siemens Plessey Systems, dobava elektroinstalacijskega
materiala, rezervnih ekranov za posamezne segmente
sistema za vodenje zračnega prometa;
9. 6267 Dokončanje energetske postale v Obm KL LJ:
izdelava PID na objektu na Kotnikovi 19 a, dobava in montaža
elektroinstalacijskih del;
10. 7740 Adaptacija objektov - Portorož moduli za telefonski
aparat, dobava in montaža datumskih prikazovalnikov.
Na področju investicij je bilo v letu 1997 nabavljeno sledeče:
11. 5604 Oprema In merilne naprave za vodenje zračnega
prometa: dodatna merilna oprema, GSM aparati, telefaksi,
programsko orodje MS Project V 4.0 for Windows 95, printerji
poročevalec, št. 49/1
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znesek
2.700.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.300.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
700.000,00
600.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
400.000,00
22.200.000,00
6.300.000,00
800.000,00
5.400.000,00
2.000.000,00
24.600.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
110.000,00
700.000,00
67.000,00
3.900.000,00
223.000,00
3.000.000,00
200.000,00
1.000.000,00
776.052,00
490.000,00
6.300.000,00
4.000.000,00

na postavko
6266
6266
6266
6266
5220
5220
3815
3815
3815
3669 - MPZ
3745
3815
5220
3815
3815
3815
3815
3815
3815
3205
3345 -MPZ
3345 -MPZ
6266
Prom. inšp.
Prom. inšp.
Prom. inšp.
Prom. inšp.
Prom. inšp.
5604
5604
6266
3815
3815
3815
3815
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6778
6780
7738
1577
2567
5220
7738
7739
1577
6265

6.829 000,00
8.200 000,00
5.000 000,00
4.500 .000,00
23.404 948,00
12.663 000,00
9.000 000,00
15.000 000,00
4.500 .000,00
4.500 .000,00

3815
3815
3815
3815
3815
3745
3745
3745
3745
3745

CEPT-a. Uprava je sodelovala tudi pri pripravi razpisa za koncesijo
za GSM in pri pripravi nacionalnega plana razvoja telekomunikacij.
V skladu z Zakonom o telekomunikacijah so bile v preteklem letu
upoštevane nujne spremembe pri izdaji radijskih dovoljenj tako
glede procedur kot spremnih dokumentov (dovoljenja, dopisi).
Potrebno je bilo dopolniti nekatere rešitve, kot je to razporeditve
kanalov in podobne zadeve ter prehajati na evropske rešitve.
Kljub pomanjkanju kadrov so bile, glede na spremembe pri
reševanju izdaje radijskih dovoljenj, skoraj v celoti odpravljene
zamude pri izdaji le teh.
Tudi mednarodno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in s
sosednjimi državami je potrebno oceniti kot dokaj uspešno. Vsi
rezultati in zahteve kažejo na to, da bo trend takšnega sodelovanja
še v porastu. V okviru pomembnejšega mednarodnega
sodelovanja gre za sodelovanje na svetovni telekomunikacijski
konferenci WRC 97, kjer je bila določena svetovna strategija
razvoja telekomunikacij. V zvezi s pripravo Pravilnika o
elektromagnetni združljivosti je uprava sodelovala z DG III pri
komisiji Evropske skupnosti. S področja telekomunikacij je uprava
sodelovali tudi pri projektih PHARE.

Med letom so bile izvršene določene prerazporeditve proračunskih sredstev in sicer na materialnih stroških za vodenje zračnega
prometa za pokrivanje stroškov vzdrževanja in zanesljivosti
delovanja sistemov pri vzpostavitivi sistema rednih vzdrževalnih
del na področju varnosti zračnega prometa, kjer gre za prilagoditev
novemu avtomatiziranemu sistemu kontrole letenja v zagrebški
območni kontroli letenja in priprave za vzpostavitev podatkovnih
zvez z območno kontrolo letenja v Padovi, za pokritje stroškov
izmenjave radarskih podatkov KORALPE in letalskega umerjanja
radionavigacijskih naprav. Prav tako so bile izvršene tudi določene
prerazporeditve iz investicijskih postavk, kajti v obdobju
začasnega financiranja določeni začrtani projekti investicijskega
značaja (dobavni roki določenih rezervnih delov in modulov, ki
presegajo roke, ki jih dovoljuje začasno financiranje, zamude
izvajalcev del in podobno) niso mogli biti realizirani, vplival pa je
tudi pozno sprejeti proračun za leto 1997. Investicijske postavke,
kot so 7740 "Adaptacija Portorož", 6778 "ILS KAT III - Operativno
uvajanje", 6780 "Tehnično varovanje radarja dolgega dosega",
2567 "Nabava rentgenskih aparatov" so bile sprejete šele z
veljavnim proračunom za leto 1997 in ne po Uredbi o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997,
zato so bile predlagane prerazporeditve. Do prerazporeditev
proračunskih sredstev je prišlo tudi na proračunski postavki 3745
"Drugi odhodki za delo na drugih področjih" za pokrivanje stroškov
plačila članarin za leto 1997 mednarodnim organizacijam
(EUROCONTROL, JAA in ICAO).

V CEPT je bila podrobneje spremljana delovna skupina "frequency
management" (FMW) in konferenca ERC s področja uvajanja
novih in posodabljanja obstoječih tehnologij za radiokomunikacije
v Evropi. V zvezi s tem je uprava sodelovala tudi na izrednem
sestanku FMVG v Veliki Britaniji (Chester) o prehodu iz obstoječe
analogne na prihodnjo prizemeljsko digitalno televizijo (T-DVB).
Sestankov ostalih delovnih skupin CEPT (WGSE, WGRR, ERCECTRA) zaradi kadrovskih težav ni bilo možno pokrivati in je bila
problematika spremljana preko dokumentacije.
Ostanek sredstev na postavki za druge odhodke za delo na
drugih področjih, ki so bila namenjena plačilom v zvezi z
mednarodnim sodelovanjem, predstavlja vsoto, ki naj bi se po
prenosu nerealiziranih sredstev iz postavke 7276 (po sprejetem
proračunu za I. 1997) plačala za članske obveznosti v
mednarodnih telekomunikacijskih organizacijah. Za precejšen del
teh je bilo kasneje, v postopkih pridobivanja ustrezne
dokumentacije za izplačila ugotovljeno, da nam jih ni potrebno
poravnati, ker še nismo člani ali pa je bila obveznost mnogo
manjša.

2414 UPRAVA R$ ZA TELEKOMUNIKACIJE
V Upravi RS za telekomunikacije je bila v letu 1997 na vseh
področjih, ki jih pokriva, dosežena zadovoljiva stopnja zastavljenih
ciljev, v povprečju 93,77 %. Na področju splošnih telekomunikacij
je bila v preteklem letu v veliki meri dana usmeritev k pospešenim
pripravam na sprejem Zakona o telekomunikacijah. Te priprave
naj bi po sprejemu omenjenega zakona omogočile čimhitrejšo in
kvalitetnejšo pripravo ter sprejetje ustreznih podzakonskih aktov.
S sprejetjem zakona je po pričakovanju prišlo do velikih teženj po
pripravi regulative približani evropski. V tem smislu je bilo izdelanih
in izdanih sedem podzakonskih aktov. Na podlagi teh pravilnikov
in članstva v organizaciji CEPT je bilo sprejetih še pet odredb.
21 Matrelalnl In drugI stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

Prerazporeditve v času začasnega financiranja:
• v višini 350.000 SIT iz postavke 3422 na postavko 3206
temeljnica MF št. 403-3/97, z dne 12.9.1997;
• v višini 480.000 SIT iz postavke 7276 na postavko 3422
temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997;
• v višini 22.670.000 SIT iz postavke 7276 na postavko 3746
temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997;
•v višini 125.000 SIT iz postavke 3422 na postavko 3746
temeljnica 403-3/97, z dne 25.9.1997.
1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor In
evidenco TK
Sprejeti proračun
15.000.000 SIT
Veljavni proračun
16.000.000 SIT
Realizacija 97
15.713.388,30 SIT
Ostanek
286.611,70 SIT

32.393.000 SIT
55.543.000 SIT
40.707.522,86 SIT
14.835.477,14 SIT

Tako je bilo s sredstvi namenjenimi za računalniško opremo za
projektiranje, nadzor in evidenco TK naprav (postavka 1603)
nadaljevano posodabljanje in vzdrževanje programske opreme
ter vzdrževanje in dopolnjevanje strojne računalniške opreme.
Uprava je razvila računalniški program na osnovi podatkovne
baze Oracle za obdelavo podatkov, ki jih potrebuje za urejanje
radiofrekvnečnega spektra in opreme. Program omogoča pregled
obstoječega stanja, vpisovanje novih podatkov in spreminjanje
obstoječih.

Sredstva v okviru tega ekonomskega namena (postavka 3422 in
3746) so bila porabljena za pokrivanje rednih stroškov, ki izhajajo
iz delovanja in opravljanja nalog Uprave RS za telekomunikacije,
in stroškov mednarodnega sodelovanja.
Z novimi predpisi se je spremenilo, moderniziralo in približalo
stanju v EU predvsem radijsko področje, ki je sedaj tako pri
tehničnih kot pri drugih vidikih večinoma usklajeno z dokumenti
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tehnološke opreme za AOC Boč in OC Pohorje.

Prerazporeditve v času začasenga financiranja:
• v višini 1.000.000 SIT iz postavke 7276; temeljnica M F št. 1490,
z dne 19.12.1997;
• v višini 600.000 SIT na postavko 3206; z dne 28.4.1997.

Glede na dejstvo, da informativni javni razpis za investicijsko
opremo, ki je bil dne 30.10. 1997 na iniciativo RTV Slovenija,
Oddajniki in zveze objavljen v Ur. listu RS št. 67/97 ni bil skladen
z zakonom o javnih naročilih, RTV Slovenija ni izpolnila zakonskih
kriterijev za realizacijo celotnih sredstev proračunskih postavk
naše uprave za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja
za lokalne in nekomercialne programe, ki so bila sprejeta s
proračunom za leto 1997.

3818 Oprema in montaža kontrolno merilnega sistema
Sprejeti proračun
8.000.000 SIT
Veljavni proračun
8.350.000 SIT
Realizacija 97
7.993.846,10 SIT
Ostanek
356.153,90 SIT
V letu 1997 se je nadaljevala tudi izgradnja Kontrolno-merilnega
sistema URST (postavka 3818). Izdelan je bil idejni projekt "Radijski
nadzorno-merilni sistem Slovenije" v več variantah. Najbolj
optimalna varianta za upravo obsega izgradnjo dveh stalnih
obljudenih nadzornih postaj in dopolnitev že obstoječe nadzorne
postaje Jerizalem s podpornimi avtomatskimi postajami in dvema
mobilnima voziloma. V preteklem letu so se vršile predelave in
opremljanje dveh merilnih vozil, ki sta bili nabavljeni v letu 1996.
Nabavljena je bila tudi dopolnilna merilna oprema za nadzor
radijskega spekra do 26,5 Ghz. Realizirana pa je bila tudi postavitev
prve avtomatske nadzorne postaje na stavbi Ministrstva za promet
in zveze na Langusovi 4 v Ljubljani. Aktivnosti potekajo za
postavitev druge take postaje v Novem mestu in tretje na Sinjem
vrhu nad Ajdovščino. Posebnih težav z raznimi soglasji na teh
lokacijah nimamo.

Prerazporeditve sredstev v času začasnega financiranja:
• v višini 12.500.000 SIT iz postavke 7276 na postavki 3345 in
4534; temeljnica MF št. 1160, z dne 16.5.1997;
•v višini 50.492.083 iz postavke 7276 na postavko 7804;
temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997;
• v višini 20.734.000 SIT iz postavke 7277 na postavko 7804;
temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997;
• v višini 24.500.000 SIT iz postavke 7276 na postavke 3422,
1603, 3818, 3746; temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997.

Velik problem je predstavljalo pridobivanje soglasij za novi radijski
nadzorno-merilni postaji. Prvotno izbrane lokacije so bile zaradi
raznih vzrokov zavrnjene (Golovec-rekreacijsko področje, Šared
nad Izolo-odpor krajanov oz. nekonformnost z zazidalnim načrtom,
Poljane nad Koprom - negativno soglasje gozdnega in spomeniškega varstva, Segadiči-območje, ki je zavarovano kot kulturna
dediščina). Ponovno so pričele potekati aktivnosti za lokacijo
Poljane nad Koprom in za Rašico.

S prenosom predhodno omenjenih nerealiziranih sredstev so bila
ta uporabljena za plačilo deleža vključitve Republike Slovenije v
EUTELSAT ter uporabo satelita (postavka 7804). Republika
Slovenija je v letu 1997 postala članica EUTELSAT. Podpisnica
Sporazuma o delovanju (signatory) je URST. Članstvo nam bo
omogočalo boljše spremljanje regulative na področju satelitskih
komunikacij, prav tako vesoljskega segmenta EUTELSAT za
distribucijo radiodifuzijskih programov oz. drugih storitev.

Neporabljen ostanek sredstev na postavkah 1603 in 3818 je
ostal kot posledica nerealiziranih dveh pogodb za izdobavo CD
Toverja in antensko montažo.

Ostanek sredstev na postavki 7804 je nastal zaradi upoštevanih
tečajnih razlik ki jih pri izračunu zahteva Ministrstvo za finance.

Prerazporeditve sredstev v času začasnega financiranja:
• v višini 350.000 SIT iz postavke 7276; temeljnica MF št. 1490, z
dne 19.12.1997.

Prerazporeditve sredstev:
•v višini 50.492.083 iz postavke 7276 na postavko 7804;
temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997;
• v višini 20.734.000 SIT iz postavke 7277 na postavko 7804;
temeljnica MF št. 1490, z dne 19.12.1997.

7804 Najem satelitskega kanala
Sprejet proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

7276 Izgradnja, vzdrževanje In obratovanje Infrastrukture
RTV Slovenija
Sprejeti proračun
146.060.000 SIT
Veljavni proračun
71.067.917 SIT
Realizacija 97
70.957.777,50 SIT
Ostanek
110.139,50 SIT

2415 PIREKC1JA RS ZA CESTE
V letu 1997, ko proračun še ni bil sprejet, je veljalo začasno
financiranje. V obdobju januar-junij je bilo Direkciji RS za ceste
dodeljenih samo 6.770.011.926 SIT, do 15. jan.1997 pa je bilo
bodisi podpisanih oziroma planiranih obveznosti zaradi narave
dela v zvezi z vzdrževanjem cest, za 9.342.515.292 SIT. S
skrajnimi napori smo tako v spomladanskem obdobju zagotavljali
minimalna dela na rednem vzdrževanju in delno na investicijah v
teku, tako da je bilo 22.5.1997 stanje naslednje:

7277 Vzdrževanje In obratovanje omrežja za lokalne In
nekomercialne programe
Sprejet proračun
29.734.000 SIT
Veljavni proračun
9.000.000 SIT
Realizacija 97
9.000.000 SIT
Ostanek
0 SIT

7.736.990.491 SIT podpisanih obveznosti
3.179.634.284 SIT pogodb v pripravi in
4.592.510.197 SIT razpisanih del

Sredstva iz postavk namenjenih investicijam RTV Slovenija in
sicer za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
Slovenija (postavka 7276) ter za vzdrževanje in obratovanje
omrežja za lokalne in nekomercialne programe (postavka 7277),
so bila na osnovi javnega razpisa iz meseca aprila 1997 (Uradni
list RS, št. 22/97) uporabljena za nabavo profesionalnih TV
oddajnikov in TV pretvornikov ter druge tehnološke radiodifuzne
opreme (stojala za TV PTV, FM oddajnik, združilniki, antenska
oprema, diesel električni agregat) za lokacije OPC Beli Križ, AOC
Sveta Gora, VTV Velenje, PTV Pečarevci. Po spejetem proračunu
za leto 1997 pa se je manjši del sredstev uporabil še za nabavo
poročevalec, št. 49/1

144.000.000 SIT
215.226.083 SIT
203.648.311,12 SIT
11.577.771,88 SIT

V obdobju januar-junij 1997 je bilo Direkciji RS za ceste dodatno
zagotovljenih 1,6 mrd SIT.
V juniju 1997, ko je bilo sprejeto podaljšano začasno financiranje
iz proračuna do septembra 1997, je Direkcija RS za ceste imela
zagotovljenih 11.787.983.370 SIT. Zakon o začasnem financiranju
je izjemoma omogočil tudi odpiranje novih postavk, kar je omogočilo
tudi izvedbo nekaterih preddel za nove investicije. Se vedno pa
206
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4989 Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka (2)
1.307 tisoč SIT
4988 R 349/1293 Videm ob Ščavnici-Okoslavci
4.000 tisoč SIT
2755 R 336/1221 Trbovlje-Hrastnik
4.158 tisoč SIT
2783 R 314/1076 Selca-Praprotno (2)
15.000 tisoč SIT
1001 Projekti - obnove
17.000 tisoč SIT
1639 Manjša intervencijska popravila objektov
20.500 tisoč SIT
2784 M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD) (3)
27.000 tisoč SIT
1119 Inženiring in ostale storitve
40.000 tisoč SIT
1114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta 75.000 tisoč SIT
2626 Obnova v zimi 1996/97 uničenih M in R cest 2.000.000 tisoč SIT

niso bile v celoti pokrite obveznosti iz naslova vzdrževanja in
upravljanja s cestami.
26.6.1997 je bilo stanje naslednje:
10.280.075.069 SIT podpisanih obveznosti
1.112.494.370 SIT pogodb v pripravi in
5.255.710.197 SIT razpisanih del
V juliju 97 je bil na pobudo Direkcije RS za ceste v Državnem
zboru predlagan in sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev v zimi
96/96 poškodovanih vozišč, ki je za državne ceste predvidel 2
mrd SIT, spisek odsekov pa je potrdila Vlada RS. Ker v obdobju
začasnega financiranja jan.-sept. ta sredstva niso bila
zagotovljena se dela praktično ne bi smela izvajati. Na vztrajanje
in zahtevo poslancev v DZ so bila dela kljub nezagotavljanju
sredstev razpisana, izbran izvajalec in ko je bila v septembru 97
vendarle vzpostavljena postavka z vrednostjo 1 mrd SIT, so se
dela tudi izvedla in to v celotni razpisani vrednosti.

Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se
zmanjšajo postavke za znesek:
1002 Projekti - geomehanika
17.000 tisoč SIT
1004 Projekti za zagotovitev prometne varnosti
8.000 tisoč SIT
1008 Razvojno raziskovalne naloge
20.000 tisoč SIT
1050 Ostalo in sofinanciranje (8)
5.000 tisoč SIT
1118 Odkupi in odškodnine
149.000 tisoč SIT
1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje
4.000 tisoč SIT
1124 Ekspropriacija M, R cest
10.000 tisoč SIT
1139 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (16)
24.000 tisoč SIT
1144 Obnova vertikalne signalizacije
75.000 tisoč SIT
1145 Vzdrževanje signalnih naprav
3.000 tisoč SIT
1146 Osvetlitev prehodov za pešce
17.000 tisoč SIT
1147 Obnova in nove varnostne ograje
24.000 tisoč SIT
1151 Oprema cest
5.000 tisoč SIT
1153 Počivališča in avtobusne postaje
7.500 tisoč SIT
1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih
18.000 tisoč SIT
1167 Ostalo in sofinanciranje (6)
49.000 tisoč SIT
1220 R 352/1307 Segovci-Podgrad
3.000 tisoč SIT
1581 Kontrolne preiskave in meritve
37.000 tisoč SIT
1584 Redni pregledi objektov na M in R cestah
7.000 tisoč SIT
1585 R 345/1279 Špitalič-Kartuzija
1.000 tisoč SIT
1589 R 335/1212 Črnomelj
4.000 tisoč SIT
1590 R 308/1413 Col
4.000 tisoč SIT
1591 R 333/1205 Kostanjevica (otok)
9.000 tisoč SIT
1655 Sanacija brežin na M in R cestah
6.000 tisoč SIT
2600 R 355/1314-1315 Hodoš-Martjanci (2)
2.000 tisoč SIT
2601 R 370/1355 Ribnica-Podvelka
2.000 tisoč SIT
2602 Obnova odsekov M in R cest
687.861 tisoč SIT
2712 Študije
14.000 tisoč SIT
2714 Svetovalne storitve
17.000 tisoč SIT
2717 R 372/1362 Rakitna-Cerknica
4.000 tisoč SIT
2721 R 326/1162 Trebnje-Mokronog
3.000 tisoč SIT
2735 R 364/1343 Vinica-Stari trg
2.000 tisoč SIT
2752 R 352/1306 Šentilj-Trate
13.000 tisoč SIT
2754 R 301 /1004 žaga-Kobarid (2)
8.000 tisoč SIT
2757 Obvozi v času sanacij objektov
1.892 tisoč SIT
2764 Sanacije propustov (5)
15.000 tisoč SIT
2770 R 363/1337 Impoljca-Zavratec
3.000 tisoč SIT
4023 Zasaditve in ozelenitve brežin (4)
9.000 tisoč SIT
4081 R 324/1148 Ig
1.000 tisoč SIT
4822 R 321C/1128 Vresje-Sorica
5.000 tisoč SIT
4984 R 301F/1024ZaloŠČe
3.000 tisoč SIT
6465 R 357/1318 most čez Bukovnico v Dobrovniku
11.600 tisoč SIT
6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi Luknji
6.800 tisoč SIT
6471 M 1/212 Medvode
1.500 tisoč SIT
6475 M 4/253 obvoznica Novo mesto
8.400 tisoč SIT
6476 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška-Goriška 14.000 tisoč SIT
6481 R 322/1134 Mlaka-Kokrica
7.000 tisoč SIT
6482 R 315/1093 Zlatorog-Savica
4.000 tisoč SIT
6484 R 330/1189 Sostro-Besnica
45.000 tisoč SIT
6488 R 368/1351 Podmeja
6.000 tisoč SIT
6490 R 319/1109 Škofja Loka (žabnica-Grenc)
9.000 tisoč SIT
6492 M 10-5/347 Selo-Nova Gorica (Črniče)
2.238 tisoč SIT
6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero
4.000 tisoč SIT
6691 M 3/242 obvoznica Radlje
1.054 tisoč SIT
6695 M 6/263 Ribnica-Dolenja vas
25.000 tisoč SIT

Zadnje podaljšanje začasnega financiranja do konca leta še vedno
ni zagotovilo denarja za normalno delo Direkcije RS za ceste, kot
tudi ne za plačilo že opravljenih del iz naslova ZZSZ. Prisiljeni
smo bili spreminjati pogodbene roke, dinamiko plačil in
predobremenjevati proračun 98.
Sprejeti proračun v decembru 97 ni omogočal praktično nobene
realizacije novih del, ki so bile v njem predvidene, zato so bile
predlagane prerazporeditve na tiste postavke, kjer so bila dela
že fizično izvedena pa ne plačana in se je na ta način sproščala
predobremenitev proračuna 98. Dodatno so bila zadnji možni dan
prerazporejena tudi sredstva iz postavk MPZ, ki se nanašajo
železnice v višini 607 mio SIT, s katerimi so bila še dodatno
plačana že izvedena dela. Ta sredstva pa je potrebno v letu 1998
železnicam tudi vrniti.
Doseženost zastavljenih ciljev
Realiziran je bil v celoti ZZSZ, v decembru sprejeti redni plan
Direkcije RS za ceste pa je bil v finančnem smislu sicer realiziran
99%, vendar niso bila izvedena (niti začeta) prenekatera dela na
investicijah, ki so bila kot cilj zastavljena v začetku leta (primer:
glede na prvotni plan so bila razpisana dela za izgradnjo obvoznice
Novo mesto I.etapa - dela niso mogla biti oddana itd.).
Izvedenost posameznih programov
Izvedena dela na posameznih proračunskih postavkah so
razvidna v nadaljevanju teksta. Iz besedila je razviden tudi obseg
neizvedenih del, ki smo jih morali prenesti v leto 1998 ter obseg
plačil, ki bodo opravljena v letu 98 za v celoti izvedena dela v letu
97.
Odstopanja oziroma spremembe med postavkami
Prilagajanje celoletnemu začasnemu financiranju je zahtevalo
precejšnjo mero iznajdljivosti in manjših prerazporejanj med
postavkami. Posebej je potrebno omeniti zadnjo, to je tisto, ko je
bilo potrebno zagotoviti 2 mrd SIT za plačilo ZZSZ. Predlog te je
bil naslednji:
Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se
povečajo postavke za znesek:
6979 R 314/1085 most čez Dreto v Gornjem Gradu
6699 R 345/1281 Črnolica-Lesično
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100 tisoč SIT
1.000 tisoč SIT
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7786 R 315/1089 obvoznica Bled
7787 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka
7788 M10-1/317 Petanjci-Tišina (2)
7789 Zelena meja (Marsiči-Mlini pri Sočergi)
7790 R 302/1027 Jasna-Erika
7791 M 6/263 Mala Hrovača
7792 M 10/281,282 križišče Višnja vas
7793 R 324/1145 Ljubljanica-Vrzdenec
7795 R 381/1380 Knežak
7796 M 10-3/331 nadvoz za železnico v Zidanem Mostu
7799 L 3610 Petrina-Mirtoviči
7800 R 362/1334 most čez Savo v Krškem
7802 R 342/1266 Šentvid-Šoštanj
8710 R 354/1313 Središče ob Dravi

6696 R 335/1214 Črnomelj-Vinica
14.000 tisoč SIT
6698 M 10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče-Litija)
1.500 tisoč SIT
6701 R 356/1317 Petrovci naselje
3.000 tisoč SIT
6717 R 343/1430 Zreče križišče
22.000 tisoč SIT
6794 R 320/1120 Sodražica-žlebič
20.000 tisoč SIT
6796 R 330/1192 Radeče-Loka pri Zidanem Mostu
14.300 tisoč SIT
6798 M 10/282 Celje severna magistrala
4.000 tisoč SIT
6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari dvor-Petrol)
4.000 tisoč SIT
6801 Manjše sanacije objektov (24)
61.200 tisoč SIT
6975 Zelena meja (Bezgarji)
2.000 tisoč SIT
6976 R 349/1296 Cankova
27.500 tisoč SIT
6977 M 10-10/1040 Prapetno
9.000 tisoč SIT
6982 R 351/1302 inundacije vVeržeju (5)
80.000 tisoč SIT
6992 R 313/1069 Prem-Obrov
9.000 tisoč SIT
7239 M 10-5/346 Ajdovščina križišča
1.000 tisoč SIT
7240 M 10-10/1033 križišče Kalce
2.108 tisoč SIT
7242 M 10-3/328 Debro-Laško
9.000 tisoč SIT
7245 R 359A/1330 most čez Svečino v Plaču
1.539 tisoč SIT
7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije
14.000 tisoč SIT
7291 R 323/1143 Cerklje-žičnica Krvavec
6.000 tisoč SIT
7296 Letna povračila za uporabo cest
15.000 tisoč SIT
7299 M 4/256 križišče Jugorje
5.000 tisoč SIT
7300 R 370/1353 Vuhred-Ribnica na Pohorju
5.000 tisoč SIT
7302 R 337/1234 Majšperk-Jurovci
9.000 tisoč SIT
7303 R 329/1187 Moravče-Čatež (2)
2.737 tisoč SIT
7304 R 314/1072 Hudajužna
4.000 tisoč SIT
7305 M 10-3/330 Širje-Zidani Most
5.000 tisoč SIT
7306 M 10-8/1185 Trbovlje-Hrastnik
6.000 tisoč SIT
7307 R 320/1117 Rakek (skozi naselje)
8.000 tisoč SIT
7308 R 322/1134 Tržič-Križe
4.800 tisoč SIT
7309 R 387/1412 Kalce-Hrušica
1.500 tisoč SIT
7316 R 308/1058 Črni vrh-Col
4.000 tisoč SIT
7318 M 10-3/336 križišče Krško
9.000 tisoč SIT
7325 R 365/1348 Grm-Radohova vas-Bič (2)
19.000 tisoč SIT
7744 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste
9.000 tisoč SIT
7745 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme
9.000 tisoč SIT
7746 Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv DRSC 20.000 tisoč SIT
7747 Cestno-železniška križanja na M in R cestah
19.000 tisoč SIT
7749 Kolesarske poti
10.000 tisoč SIT
7750 Zavarovanje opreme cest
20.000 tisoč SIT
7751 Nacionalni program
10.000 tisoč SIT
7753 Kopiranje, tisk in ostalo
5.000 tisoč SIT
7756 Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s hrupom 5.000 tisoč SIT
7757 R 314/1079 križišče Valburga
24.000 tisoč SIT
7758 R 376/1369 Ljubijanica-Briše
2.000 tisoč SIT
7759 Kolesarske poti
5.000 tisoč SIT
7761 Zelena meja (Božakovo-Drašiči)
4.000 tisoč SIT
7762 Cestno-železniška križanja
3.400 tisoč SIT
7763 Zelena meja (Trlično-Dobovec)
5.000 tisoč SIT
7764 R 321 C/1129 sanacija plazov Sorica-Petrovo brdo 4.000 tisoč SIT
7766 R 314/1076 Klančar-Podlubnik
9.000 tisoč SIT
7768 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih
4.000 tisoč SIT
7770 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih
22.000 tisoč SIT
7771 R 338/1237 skozi Zgornje Poljčane
1.000 tisoč SIT
7772 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi
8.000 tisoč SIT
7773 Zelena meja (Meje-Paradiž)
5.000 tisoč SIT
7774 R 373/1364 Trava-Podplanina
4.000 tisoč SIT
7775 R 346/1285 Spodnja Hajdina
25.000 tisoč SIT
7776 M 10-8/1262 Velika Pirešica
5.000 tisoč SIT
7777M 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki
40.000 tisoč SIT
7778 R 336/1226 most in nadvoz v Šentjurju (2)
5.000 tisoč SIT
7779 R 364/1343 Sinji vrh-Radenci
5.000 tisoč SIT
7780 R 321/1121 Upniška dolina
4.000 tisoč SIT
7781 R 336/1219 Ruardi v Zagorju
1.000 tisoč SIT
7782 R 330/1191 Velika Reka-Velika Preska
5.000 tisoč SIT
7783 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti
9.000 tisoč SIT
7784 M 10-1/366 Mele-Šratovci-Radenci
3.000 tisoč SIT
7785 R 340/1249 Ljubno-Luče
4.000 tisoč SIT
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5.000 tisoč SIT
3.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT
5.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
4.000 tisoč SIT
4.360 tisoč SIT
4.591 tisoč SIT

Na zahtevo MPZ pa še:
Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se povečalo
postavke za znesek:
5.315 tisoč SIT

3345 Materialni stroški .

Obrazložitve porabe po posameznih proračunskih postavkah:
1130-409 Informiranje
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

881.754
620.000

Postavka pokriva stroške, ki nastajajo iz naslova informiranje
javnosti z informacijskimi in reprezentacijskimi gradivi,
publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-izobraževalnih del
ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja cest in cestnih
programov. V letu 1997 je bila sklenjena pogodba za spremljanje
in analizo elektronskih medijev (radijskih in TV objav). Iz navedene
postavke so se pokrivali tudi stroški za izdajo knjige "Ceste in
promet v Sloveniji".
3415-403 Materialni stroški
Veljavni prorac 1997: 114.300.000

Pod. pog. za leto 97: 114.838.616
Realizacija 1997: 106.053.903

Materialni stroški obsegajo:
Material
Pisarniški material
Časopisi, strokovna literatura, Ur.l. in podobno
Porabljena energija
Proizvodne storitve drugih
PTT storitve in poštnina
Komunalne storitve
Neproizvodne storitve drugih
Pogodbe o delu
Avtorski honorarji
Najemnine in zakupnine, garažnine
Reprezentančni izdatki
Drugi materialni odhodki
Izdatki za sprotne potrebe strok, izobraževanja
Plačila in bančne storitve
Plačila in storitve v plačilnem prometu
Zavarovalne premije
Dnevnice za službena potovanja
Dnevnice za službena potovanja v tujino
Drugi odhodki
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R 318/1112, 1113, 1114 Trebija - Želin 3,7
R 320/1120 Sodražica - Žlebič 1,5
R 321 c/1128 Vresje - Sorica 5,0
R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica 2,0
R 324/1144 Ljubljanica - Kurja vas 1,6
R 324/1208 Mozeij - Brezovica 4,0
R 324/1145 Ljubljanica - Vrhnika 5,9
R 326/1162 Trebnje - Mokronog 2,0
R 327/1176 Dvor - Soteska 1,7
R 327/1176 Dvor - Soteska 3,7
R 333/11206 Križaj - Cerklje 1,6
R 333/1207 Čatež ob Savi - Obrežje 1,9
R 334/1209 Bistrica - Dobliče 1,2
R 335/1210 križišče Vinogradniške v Metliki 0,7
R 342/1265 Črna - Šentvid 4,0
R 347/1291 Spuhlja - Zavrč 1,9
R 351/1299 Kobilje - Dobrovnik 4,0
R 356/1317 Petrovci - Kuzma 2,6
R 361/1332 Hoče - Areh 2,5
R 364/1345 Osilnica - Kočevska reka 9,0
R 370/1354 Ribnica - Ribniška Koča 8,0
R 372/1436 Preserje - Rakitna 4,9
R 381/1380 Zagorje - Knežak 1,0
R 387/1412 Kalce - Podkraj - Col 4,3
L 3612 Bezgarji - Bezgovica 2,1
M 10/300, 301 Brezovica - Vrhnika - Logatec 13,8
M 10/303 Kalce - Planina 5,0
M 10/304 Planina - Ravbarkomanda 6,8
M 10/305 Ravbarkomanda - Postojna 3,4
M 10/306 Postojna - Razdrto 5,4
M 10-1/314 Agata - Lenart 1,4
M 10-10/1040 Peršeti - Most na Soči 7,6

1131-409 Izobraževanje
Veljavni prorac 1997:

5.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.000.000
4.921.724

Iz te postavke so bile plačane šolnine za izobraževanje delavcev
Direkcije ter udeležba na seminarjih in kongresih.
1580-409 Plačila članarin (PIARC)
Veljavni prorac 1997:

600.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

540.000
509.845

Plačana je bila letna članarina za združenje PIARC, kjer je R
Slovenija včlanjena od leta 1995 (18.000 FF).
1008-451 Razvojno-razlskovalne naloge
Zač. financ. 1997:

35.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

33.247.887
32.627.788

Poročilo o razvojno-raziskovalnih nalogah je priloženo.
1114-451 Kasneje ugotovljene obveznosti Iz preteklega leta
Veljavni prorac 1997: 145.049.331

Pod. pog. za leto 97: 145.049.331
Realizacija 1997: 144.261.240

Plačila obveznosti po pogodbi o refundaciji kredita (občinski
programi) iz leta 1992, plačila zamudnih obresti zaradi nezadostnih
sredstev v obdobju začasnega financiranja v letu 1997, plačilo
prometnega davka za program PHARE žaga - Učja, ker ni bilo
možno plačilo le-tega iz "matične" PP, plačilo revizije kredita EBRD,
izvržba sodišča (CP Kranj) in plačila po pogodbi za preslikavo
dokumentacije za preslikavo na mikrofilm.

1127-451 Štetje prometa
Veljavni prorac 1997

13.959.466

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

13.959.466
13.959.297

V juliju 97 je bil bil izveden razpis, avgusta 97 podpisana pogodba,
izvajanje kontrole se je pričelo šele 15.9.97.
Izvajanje kontrole osnih pritiskov in skupne mase vozil je potekalo
tekoče v skladu z mesečnim programom izdelanim na osnovi
predloga izvajalca del in zahtev upravljalca in Ministrstva za
notranje zadeve. Opravljeno je bilo 1540 tehtanj.
Uredil se je par platojev za tehtanje vozil ob državni cesti št. 10
med Trojanami in Krašnjo. Na površine za izločanje je bilo
postavljeno 25 posod za odpadke. Vsa dela po postavki so
zaključena in obračunana.

90.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997: 750.000.000

Pod. pog. za leto 97: 749.998.453
Realizacija 1997: 749.998.453

V februarju je bil s cestnimi podjetji sklenjen aneks za plačilo del iz
leta 1996 (na osnovi dvoletne pogodbe iz leta 96). S tem je bilo
realiziranih 255 mio SIT. Dela po pogodbah v letu 1997 pa so se v
okviru omenjene postavke pričela izvajati 16. marca - po končani
zimski službi.

88.278.600
88.278.600

Zaradi začasnosti financiranja so se izvajala minimalna dela RV:
poleg zakonsko določene pregledniške službe predvsem košnja,
rezanje in popravilo bankin ter krpanje udarnih jam. Še vedno pa
velja: glede na višino sredstev, predvidenih za izvajanje letne
službe je izjemno veliko sredstev angažiranih na postavki
"popravilo vozišč po nezgodnem dogodku" saj je nujno posredovati
pri dvigovanjih težkih tovornjakov. Kjub temu, da aneks za RV tudi
v avgustu še ni bil podpisan, so se dela izvajala. Pregled del po
odsekih, po podjetjih, po vrstah del ipd. je na voljo, vendar ga tu ne
prilagamo.

Proračunska postavka je bila namenjena za plačilo stroškov v
zvezi z odmerami M + R cest. Odmerjenih je bilo 50 odsekov v
dolžini 140 km. Med njimi tudi:
R 301/1012 Šempeter - Dornberk 1,0
R 301C/1021 Idrsko - Livek 7,0
R 303a/1032 Staro selo - Breginj 16, 5
R 314/1071, 1072 Most na Soči - Podbrdo 20,0
28. julij 1998

34.965.070
34.944.679

1141-451 Redno vzdrževanje magistralnih cest

1124-451 Eksproprlacija M, R cest
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Redno štetje prometa: v celoti je bilo izvedeno 1x štetje, 4x štetje
in 12x štetje. Vzdrževanje avtomatskih števcev poteka po pogodbi
enakomerno za vsak mesec. Dobava in montaža novih
avtomatskih števcev je izvršena v celoti in števci že obratujejo.
Štetje na mejnih prehodih je bilo realizirano 01.08.1997 in sedaj
poteka obdelava podatkov. Poleg tega je bilo izvedenih precej
štetij za posamezno dimenzioniranje križišč in za potrebe študij.

1120-451 Kontrola osnih pritiskov In površine za Izločanje
Veljavni prorac 1997:

35.000.000
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ponudb).
Obnova poškodovanih znakov in postavitev novih je potekala
tekoče glede na evidentirane potrebe vzdrževalcev cest in izdane
naloge za spremembo poškodovane in uničene prometne
signalizacije:
•4151 standardnih prometnih zankov
• 134 kažipotnih tabel
• 14000 smernikov
na državni cesti št. 1, na odsekih od 201 do 229 pa bo zaključen
v letu 1998, ko se bodo dela tudi izvajala.
Obnova dotrajane vertikalne signalizacije je bila izvedena na
državnih cestah št. 6, 10.8, 319, 321 a, 378, 337 in 345:
•1150 standardnih prometnih znakov
• 120 kažipotnih tabel
Postavitev 20795 cestnih smernikov na odsekih, ki z njimi niso bili
opremljeni se je izvajala na državnih cestah na področjih Cestnih
podjetij Nova Gorica, Celje, Novo mesto in Maribor.

Dela, ki so se izvajala po aneksu št.1, ki je bil podpisan šele 23.
oktobra, so zaključena in obračunana. Postavka je bila v celoti
realizirana.
1142-451 Redno vzdrževanje regionalnih cest
Veljavni prorac 1997: 920.000.000

Pod. pog. za leto 97: 919.998.275
Realizacija 1997: 919.998.275

V februarju je bil s cestnimi podjetji sklenjen aneks za plačilo del iz
leta 1996 (na osnovi dvoletne pogodbe iz leta 96). S tem je bilo
realiziranih 36 mio SIT. Dela po pogodbah v letu 1997 pa so se v
okviru omenjene postavke pričela izvajati 16. marca - po končani
zimski službi.
Zaradi začasnosti financiranja so se izvajala minimalna dela RV:
poleg zakonsko določene pregledniške službe predvsem košnja,
rezanje in popravilo bankin ter krpanje udarnih jam. Še vedno pa
velja: glede na višino sredstev, predvidenih za izvajanje letne
službe je izjemno veliko sredstev angažiranih na postavki
"popravilo vozišč po nezgodnem dogodku" saj je nujno posredovati
pri dvigovanjih težkih tovornjakov. Kjub temu, da aneks za RV tudi
v avgustu še ni bil podpisan, so se dela izvajala. Pregled del po
odsekih, po podjetjih, po vrstah del ipd. je na voljo, vendar ga tu ne
prilagamo.
Dela, ki so se izvajala po aneksu št.1, ki je bil podpisan šele 23.
oktobra, so zaključena in obračunana. Postavka je bila v celoti
realizirana.

Večina del je bila izvedena v letu 1997, nekatera se bodo
nadaljevala še v letu 1998 v skladu z dvoletnimi pogodbami.
1145-451 Vzdrževanje signalnih naprav
Veljavni prorac 1997: 122.000.000

Kljub poznemu zagotavljanju sredstev za investicijsko
vzdrževanje so bila vsa predvidena dela dokončana do meseca
novembra. V mesecu decembru se je izvajalo le najnujnejše
vzdrževanje (menjava žarnic, dušilk, transformatorjev in
poškodovanih delov). Vse naprave, ki so v upravljanju Direkcije,
to pa je:
46 semaforjev
215 osvetljenih prehodov za pešce
javna razsvetljava na 42 odsekih cest in križiščih
javna razsvetljava v 6 predorih
26 prometnih znakov spremenljive vsebine
so v dobrem stanju in njihovo delovanje omogoča varno odvijpnje
prometa. Obseg del rednega in investicijskega vzdrževanja je bil
prilagojen višini zagotovljenih sredstev.

1143-451 Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste
Veljavni prorac 1997: 415.000.000
0

Pod. pog. za leto 97: 121.700.000
Realizacija 1997: 121.541.615

Pod. pog. za leto 97: 415.000.000
Realizacija 1997: 414.999.969

Sredstva z omenjene postavke so realizirana z nabavo posipnih
materialov, katerih poraba je bila v letošnjih mesecih sledeča:
a) sol
-januar 12500 ton-februar 2100 ton - marec 900 ton
b) kalcijev klorid
- januar 250 ton - februar 130 ton
c) 26.664 m3 drobljenca
Precej večja od planirane pa je bila poraba posipnih materialov od
15. nov. do 31. dec. 1996 (planirana 8,500 ton, dejanska 16,500
ton). Plačila so potekala iz letošnjih sredstev. Zaradi začasnega
financiranja je bilo zadnjih 35 mio SITplačanih šele septembra.

1147-451 Obnova In nove varnostne ograje
Veljavni prorac 1997: 141.000.000

Pod. pog. za leto 97: 141.000.000
Realizacija 1997: 141.000.000

Za novo zimsko sezono je bil razpis za izbiro izvajalca zaključen
šele 15.11.97 zaradi pritožbe SCP.
Z rapoložljivimi sredstvi po redni pogodbi in po aneksu, z rokom
dokončanja 31.1.1998, so pokrite dobave posipnih materialov do
konca NORMALNE zimske sezone. Od 22. do 25. novembra je
bila že izvedena prva večja akcija pluženja in posipanja, sicer pa
je bilo do konca decembra porabljeno 3625 t soli, 6000 m3
drobljenca in 149 I kalcijevega klorida. Sicer pa do konca januarja
1998 na splošno ni bilo posebnosti.

Do maja 97 so se izvajala min. dela zaradi začasnega financiranja.
Zamenjava poškodovanih varnostnih ograj je potekala tekoče v
skladu z evidentiranimi potrebami. Postavitev novih ograj na
državni cesti št. 10-10 je bila zaključena. Izvedeno je bilo:

1144-451 Obnova vertikalne signalizacije

postavljeno in zamenjano dotrajanih varnostnih ograj:
12980 m ograj
23 kom polkrožnih zaključnic
64 kom vkopanih 4 m zaključnic
3 kom vkopanih 8 m zaključnic
Nivo vzdrževanja je nezadovoljiv kar je razvidno tudi iz množice
opozoril in zahtev PIRS-a, ki jih ni mogoče realizirati.

Veljavni prorac 1997: 138.350.000

zamenjava poškodovanih in uničenih varnostnih ograj:
5804 m ograj
45 kom polkrožnih zaključnic
125 kom vkopanih 4 m zaključnic
8 kom vkopanih 8 m zaključnic

Pod. pog. za leto 97: 138.349.762
Realizacija 1997: 138.298.893

Za potrebe interventnega vzdrževanja je bil izveden razpis za
dobavo znakov, medtem ko je bil razpis za dobavo smernikov
izveden dvakrat (prvi razpis ni uspel zaradi premajhnega števila

poročevalec, št. 49/1
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1583-451 Revizije projektov

1148-451 Električna energija
Veljavni prorac 1997:

37.200.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

37.200.000
37.033.077

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

34.682.754
34.677.334

Revizije projektov tečejo intenzivno, saj je bilo do sedaj opravljenih
že preko 230 revizijskih obravnav. Ugotovitve komisije so, da so
predvsem projekti, ki jih posredujejo v revizijo občine same (gre
praviloma za urejanje prometne varnosti - pločniki), zelo
pomanjkljivi. Tudi sicer bo potrebno več pozornosti pri pripravi
projektov posvetiti predizmeram in predračunom, ti so izjemno
pomanjkljivi, kar ima kasneje pri izvedbi za posledico bistveno
povečanje vrednosti del med gradnjo. Prav tako je bilo ugotovljeno,
da je potrebno poenotiti vsebino projektnih nalog za razne nivoje
projektov, saj bi s tem zagotovili potrebno kvaliteto projektov.

Težave začasnega financiranja so bile pri plačilu električne
energije zelo problematične. Od maja dalje celo ni bila redno
plačevana, nekatere naprave so bile tudi izklopljene na območju
CP Koper, med .njimi tudi osvetlitev priključka Ankaran, vključno s
črpalkami za izčrpavanje vode iz podhodov za pešce, zato so bili
ti neuporabni. Šele avgusta so se razmere umirile in potem potekale
normalno.
1154-451 Talne obeležbe na magistralnih In regionalnih
cestah
Veljavni prorac 1997: 450.000.000

36.000.000
0

Pod. pog. za leto 97: 450.000.000
Realizacija 1997: 449.999.500

1584-451 Redni pregledi objektov na M in R cestah
Veljavni prorac 1997:

Izveden je bil javni razpis za oddajo del obnove označb po področjih
cestnih podjetij in za mesto Ljubljana (M in R ceste). V skladu s
ponudbami najugodnejših izvajalcev, bi bilo potrebno za obnovo
označb po programu zagotoviti sredstva v višini 623 mio SIT.
Zaradi omejevanja višine proračunskih sredstev je bilo iz obnove
izpuščeno 80 % robnih črt in 90 % avtobusnih postajališč. To
pomeni kršitev določil veljavnih predpisov o opremljenosti cest s
horizontalno signalizacijo in poslabšuje prometno varnost na
cestah. Konkretno izvedena dela pa so bila:
• 1.250.000 m črt bele barve širine 15 cm
• 1.320.000 m črt bele barve širine 12 cm
• 380.000 m robnih črt širine 15 cm
• 121.500 m2 prečnih označb bele barve
• 8.300 m2 prečnih označb rumene barve
• 515 m2 prečnih označb iz hladne plastike

32.972.676

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

32.972.676
32.972.344

Preglede jeklenih mostov izvaja IMK Ljubljana (15 mostov).
Preglede vseh drugih mostov pa izvaja ZAG Ljubljana (letos
področje CP Novo mesto, CP Nova Norica, CP Koper in CP
Ljubljana). Izdelana je presoja nosilnosti montažnih jeklenih mostov
Mabey & Johnson in izveden uvoz le teh.
Do srede oktobra 97 so bila oddana poročila o pregledu objektov
na področju C P Novo mesto in Ljubljana (ZAG) in poročila o
pregledu jeklenih objektov (IMK), do sedaj pa še Koper ali skupaj
je bilo pregledano 591 objektov. Plačani so bili tudi špedicijski
stroški za uvoz montažnih mostov tipa Mabey&Johnson.
1626-451 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko

Obnova označb na državnih cestah na območju Republike
Slovenije je bila tako zaključena 30.10.1997.

Veljavni prorac 1997

1581-451 Kontrolne preiskave In meritve
Veljavni prorac 1997:

43.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

43.000.000
42.999.477

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.735.300
1.788.963

Izvedena so bilanaslednja dela:
Izdelava karte za novo kategorizacijo državnih cest
Predlog uredbe o kategorizaciji državnih cest.
Predlog uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest.
Predlog pravilnika o označevanju javnih cest in o evidencah o
cestah in objektih na njih.
Strokovne podlage za dve TSC: enoten šifrant javnih cest in
navodila za izpolnjevanje popisnih obrazcev za javne ceste.
Splošne zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev, ki
izvajajo preskuse za kontrolo kakovosti v cestogradnji (ZTO
04.0.3.).
Zahteve za priznanje usposobljenosti laboratorijev za preskušanje

0
0

Predvidena dela so se izvedla le delno, saj Zavod za zaposlovanje
vse do novembra ni pripravil potrebnih osnov za izvedbo. V
novembru je bilo izvedeno izobraževanje popisovalcev. Zaradi
prihajajoče zime popisa na terenu ne bo mogoče dokončati.
Dogovorjeno je, da se bodo dela nadaljevala spomladi 98 in se
tudi sredstva planirajo v letu 98.
28. julij 1998

19.887.388
19.612.635

2599-451 Priprava tehničnih predpisov

1582-451 Sofinanciranje Javnih del (BCP za občinske ceste)
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

S podjetjem HicSalta je podpisana pogodba o izvajanju SW
podpore. S podjetjem ECS je podpisana vzdrževalna pogodba za
oopremo Digital. Za potrebe DRSC je od podjetja Iskra Računalniki
kupljeno: scanner, trije tiskalniki in nekaj manjše komunikacijske
opreme. Oprema je bila dobavljena v roku.
Podpisana je bila pogodba s podjetjem UNICOM in tako dobavljena
komunikacijska oprema, ki ni bila zagotovljena v novi poslovni
stavbi, kljub naši izrecni zahtevi ob izgradnji.
Izveden je bil nakup dveh osebnih računalnikov za potrebe
tehničnega sektorja - varstvo cest. V soglasju s CVI je bila
izvedena zamenjava že odpisanih računalnikov z novimi (staro
za novo).

Izvedena so bila naslednja dela investitorjeve kontrole kvalitete
del in materialov:
• katodna zaščita na »Delavskem mostu« v Kranju
• preiskave tampona na R 391/3619
• preiskave asfaltov preplastitev
• študija stanja M 10-10 in M 10-4
• predlog sanacije poškodovanih odsekov
• preiskave asfaltov v RS
Iz sredstev te proračunske postavke so se izvajale meritve
drsnosti cest z opremo SCRIM in meritve stanja cest z FWD
napravo.
Dela so bila zaradi pritožb oddana zelo pozno.

Veljavni prorac 1997:

20.000.000
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mineralnih materialov in betona v cestogradnji (ZTO 04.0.6.).
Sistem zagotavljanja in potrjevanja skladnosti in prevzemanja
gradbenih proizvodov v cestogradnji (ZTO 04.0.2.).

2737-451 Zalivanje reg In razpok
Veljavni prorac 1997:

80.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

80.000.000
79.999.354

Na osmih področjih je bil izbrani izvajalec POSSEHL Maribor, na
enem pa CP Ljubljana. Izvedena so bila naslednja dela (cca 226.000
m):

cesta
M1
Ml
M1
M 10
M10-1
M 10-1
M 10 -1
M 10- 10
M 10- 10
M 10-8
M 10-9
M 10-9
M 11
M 11
M 3-3
M6
M6
M6
R 301
R 301
R 301
R 311
R 319
R 323
R 324
R 324
R 327
R 327
R 330
R 330
R 337
R 369
R 378

poročevalec, št. 49/1

odsek
212
213
215
298
315
319
314
1006
1040
1275
1180
1183
352
362
1290
262
264
265
1004
1007
1008
1062
1110
1142
1145
1147
1177
1178
1188
1189
1231
1352
1375

.

naziv odsek
Jeprca - Šentvid
Šentvid - Lj. obvoznica
Karlovški most - Škofljica
Lj. Del. dom - Trg MBD
Lenart - Gor. Radgona
M. Sobota - Bratonci
Počehova - Lenart
Idrsko - Peršeti
Peršeti - Most na Soči
Šentjur - Mestinje
Črnuče - Šentjakob
Litija - Zagorje
Hajdina - Jurovci
Jurovci
SI. Bistrica - Hajdina
Rašica - Žlebič
Kočevje - Livold
Livold - Fara
žaga - Kobarid
Peršeti - Ušnik
Ušnik-Plave
Koper - Dragonja
Šk. Loka - Gorenja vas
Vodice - Sp. Brnik
Ljubljanica - Vrhnika
Podpeč - Ig
Soteska - Crmošnjice
Črmošnjice - Črnomelj
Lj. za Gradom - Zadvor
Zadvor - Šmartno pri Litiji
SI. Konjice - Žiče
Radlje - Radeljski prelaz
Žiri - Trebija

212

količina
4.950
2.040
3.391
3.400
6.276
4.165
8.203
13.784
2.119
25.788
1.635
6.975
2.360
4.068
5.318
13.043
5.950
1.021
5.587
1.362
5.041
26.349
11.250
1.601
1.000
1.960
16.326
8.105
5.328
2.703
4.053
7.102
13.815

28. julij 1998

Na štirih področjih je bil izbrani izvajalec POSSEHL Maribor, na
štirih CP Ljubljana in na enem CP Novo mesto.
Izvedenih je bilo nekaj več del kot je bilo planiranih (na račun
zalivanja reg in razpok) in sicer 6500 m na 38,9 km cest in sicer:

2738-451 Sanacije sredinskega stika
Veljavni prorac 1997:

cesta
M1
M1
M1
M 10 -1
M 10-1
M 10 -1
M 10 -1
M 10- 10
M 10 - 10
M 10 - 4
M 10-9
M4
M4-1
R 301
R 301
R 302
R 319
R 326
R 327
R 329
R 331
R 331
R 331
R 338
R 345
R 345
R 346
R 346
R 347
R 348
R 371
R 375
R 378
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30.000.000

odsek
212
216
220
315
319
320
321
1038
1040
338
1181
253
259
1002
1003
1029
1110
1169
1175
1187
1195
1197
1444
1240
1279
1281
1288
1417
1291
1292
1356
1367
1375

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
29.999.194

začetek
naziv odsek
Jeprca - Lj. Šentvid
4.700
650
Škofljica - Šmarje Sap
800
Bič - Trebnje
800
Lenart - Gornja Radgona
2.000
M. Sobota - Bratonci
0
Bratonci - Beltinci
Beltinci - Črenšovci
0
Bača - Dol. Trebuša
200
Peršeti - Most na Soči
6.000
Postojna - Pivka
2.350
Šentjakob - Ribče
3.700
Novo m. (Bršljin - Krka)
2.300
Mačkovec - Novo m. (Krka)
1.300
Predel - Bovec
13.500
Bovec - Žaga
0
Trenta - Bovec
22.450
Škofja Loka - Gorenja vas
12.000
Pilštajn - Golobinjek
Krka - Žužemberk
0
Vel. Reka - Čatež - Trebnje
15.000
Grosuplje - Višnja Gora
350
Grm - Pljuska
1.500
Cikava - Grosuplje
1.350
Golobinjek - Bistrica
Žiče - Dole
Črnolica - Lesično
Lenart-Trate
12.400
Ptuj - Rogoznica
0
Spuhlja - Zavrč
0
Maribor - Vurberg - Ptuj
7.800
Ljubljana - Šentjakob
3.650
Iv. Gorica - Krka
6.950
Žiri - Trebija
500

213

dolžina
1.358
548
3.161
4.282
1.654
1.475
1.951
356
931
3.200
281
524
363
1.901
275
108
3.124
1.087
637
952
970
48
647
157
2.469
667
1.984
614
859
659
996
150
496

opomba
na dolžini 2500 m
do km 9850

na dolžini 5350 m

na dolžini 1000 m
do km 18050
do km 2150
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2776-451 Obnova odvodnjavanja M In R cest
Veljavni prorac 1997: 100.000.000

Očiščena je bila meteorna kanalizacije na področju mesta
Ljubljane. Zaradi pritožb na razpis so se dela pričela z zamudo,
nazadnje v NM šele v septembru 97. Vsa planirana dela so
končana.

Pod. pog. za leto 97: 100.000.000
Realizacija 1997: 99.992.341

cesta
M1

odsek naziv odsek
začetek dolžina ukrep
219 Ivančna Gorica - Bič
6,753
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 84,Om
M1
220 Bič-Trebnje
0,855
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb 7cm
dol. 262,Om
M1
220 Bič-Trebnje
9,700
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
M1
221 Trebnje - Karteljevo
0,944
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 180,0m
M1
412 Trebnje
0,000
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 350,Om
M 10
270 Pesnica
Maribor 500
1.000 koritnica (robniki), 145m
(Slavija)
M 10
282 Višnja vas - Celje
2,500
izdelava drenaže in mulde
M 10
299 Lj (Trg MDB - Vič)
4.750 čišč. meteorne kanal,
M 10
300 Brezovica - Vrhnika
1.010 čišč. meteorne kanal,
M 10
307 Razdrto - Senožeče
3.250
zašč. brež. in bank. pred potokom
M 10
307 Razdrto - Senožeče
6.000
izkop jarka, koritnica, vtoč. j.
M 10 1 318 Petanjci -Murska Sobota 1.500
čiščenje, obnova jarkov
M 10 10 1034 Sp. Idrija - Godovič
10.100
drenaža (v delu)
M 10 10 1036 želin - Sp. Idrija
6.042
podaljšanje propusta
M 10- 10 1036 želin - Sp. Idrija
6.182
podaljšanje propusta
M 10 5 346 Ajdovščina - Selo
8.300
drenaža
M 10- 5 346 Ajdovščina - Selo
8.620
propust ob M cesti čez LC
M 10- 5 347 Selo - Nova Gorica
10.400
obnova propusta
M 10- 8 1274 Ce (vzhodna m.) - 4,000
izdelava dveh propustov
Šentjur
M 10- 8 1274 Ce (vzhodna m.) - 7,000
izdelava drenaže
Šentjur
M 10- 8 1274 Ce (vzhodna m.) - 8,000
asfaltna mulda
Šentjur
M 10-8 1274 Ce (vzhodna m.) - 7.000
nova drenaža
Šentjur
M 10 8 1275 Šentjur - Mestinje
5,100
cevni propust
M 10 8 1275 Šentjur - Mestinje
14,000
asfaltna mulda
M 10 8 1275 Šentjur - Mestinje
5.100
cevni propust
M 10 8 1277 Rogatec - Dobovec
6,600
naprava linijske rešetke
M3
245 Ruta - Maribor (Slavija) 8.000 8.400 zasip jarka, drenaža
M6
264 Kočevje - Livold
2,300
izdelava meteorne kanalizacije, dol. 17,0m
M6
265 Livold - Fara
16,600
izdelava mulde v kompletu AB 5cm, šir. 0,50m,
dol. 350,Om

poročevalec, št. 49/1

214

28. julij 1998

M6

266

Fara - Petrina

M1

203

M1

209

R
R
R
R

301
301
305
306

1013
1014
1042
1048

R 314
R 314
R 314
R 323
R 326

1071
1071
1072
1141
1159

Kr.Gora-Mojstrana - 12.050 370m2
Dovje
P o d t a b o r -9.150 26
Kranj(Kidričeva)
Domberk - Štanjel
5.500
7.500
Štanjel - Dutovlje
10.300
Plave - Dobrovo
Preserj
Opatje selo - Komen
e
804
Bača - Kneža
4.697
Bača - Kneža
7.840
Kneža - Podbrdo
Šentvid - Vodice
1.030
Žužemberk - Pluska

R 326
R 326

1159 Žužemberk - Pluska
1159 Žužemberk - Pluska

R 326
R 326
R 326

1159 Žužemberk - Pluska
1160 Pluska - Trebnje
1161 Trebnje

0,000
0,980

R326

1162 Trebnje - Mokronog

1,185

R 326
R 326

1162 Trebnje - Mokronog
1162 Trebnje-Mokronog

5,550
13,783

R 326
R 326

1163 Mokronog - Boštanj
1166 Boštanj - Planina

2,000
I,750

R 326
R 327

1166 Boštanj - Planina
1175 Krka - Žužemberk

14,600
II,150

R 327
R 327
R 329

R 330
R 330
R 330
R 330
R 330
R 331
R 331

13,500
1175 Krka - Žužemberk
1177 Soteska - Črmošnjice 2,450
14,100
1187 Vel. reka - Čatež
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -14,350
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -18,650
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -21,500
Trebnje
1.450
1188 Lj (za gradom) - Zadvor
1192 Radeče - Breg
4,000
1193 Breg - Jurklošter
2,500
1193 Breg - Jurklošter
4,210
1193 Breg - Jurklošter
4,700
1198 Trebnje - Novo mesto 6,091
1198 Trebnje - Novo mesto 16,300

R 333
R 333

1203 Soteska - Novo mesto 0,000
1203 Soteska - Novo mesto 2,500

R 333

1203 Soteska - Novo mesto

R 329
R 329
R 329
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1,200

13,150

215

izdelava kanalizacije in zaprtega jarka, dol.
100m+260m
nov asfalt,zastajanje vode
nova mulda
podaljšanje propusta, jarki
izdel. kanalizacije, jaškov
obnova in podaljšanje propusta
mulda, jašek, kanalizacija
drenaža
propust
obnova propusta
čišč. meteorne kanal.
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 100,0m
preplastitev asfaltnih muld, dol. 100,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 150,0m
postavitev LTž pokrovov 60/60 kom 5,0
preplastitev asfaltnih muld, dol. 70,Om
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 91,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 62,Om
vgrajevanje LTž vtočnih mrež 40/40 kom 3,0
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 184,0m
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
izdelava mulde v kompletu BTD 6cm, šir. 0,60m,
dol. 150,0m
cevni propust
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, koritnica,
robniki
vgrajevanje bet. robnikov 15/25/100, 30,0m
izdelava koritnice, 80,Om
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
čišč. meteorne kanal.
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 40,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
polaganje AB 6,0cm v kompletu, 400,0m2
preplastitev asfaltnih muld, dol. 71,Om
polaganje BTD 6,0cm+AB 4cm v kompletu,
45,0m2
izdelava bet. kanalet dol. 2,0m
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 30, 5,0m,
kanalete...
izdelava prečne mreže z LTž rešetkam 40/40
(8,Okom) dol. 16,50m
poročevalec, št. 49/1

R 334

1208 Livold - Brezovica

4,000

R 335
R 336

14,550

R 337
R 337
R 337
R 340
R 340
R342
R 342
R 342
R 344
R 345
R 345
R 345
R 345
R 345
R 347
R 348
R 349
R 349
R 349
R 351
R 353
R 355
R 358
R 360
R 362

1214 Kanižarica - Vinica
1218 Izlake - Zagorje
Bevško
1233 Poljčane - Majšperk
1234 Majšperk - Jurovci
1235 Tržeč - Zg. Leskovec
1248 Mozirje - Radmirje
1248 Mozirje - Radmirje
1266 Šentvid - Šoštanj
1268 Velenje - Dobrteša vas
1268 Velenje - Dobrteša vas
1438 Celje - Teharje
1279 žiče-Dole
1281 Črnolica - Lesično
1281 črnolica - Lesično
1281 Črnolica - Lesično
1441 Loke - Ledinščica
1291 Spuhlja - Zavrč
1292 Maribor - Vurberg Ruj
1293 Videm - Radenci
1296 Cankova - Kuzma
1296 Cankova - Kuzma
1299 Kobilje - Dobrovnik
1308 Radenci - Križevci
1314 Hodoš - Petrovci
1319 Dobrovnik - Dolga vas
1331 žihlava - Rogoznica
1333 Podsreda - Brestanica

R 364

1345 Bosljiva Loka - Osilnica 0,500

R 364

1433 Stari trg - Brezovica

R 368
R 371
R 372
R 378
R 378
R319

270
14.600
0
10.000
1.075
1.303
16,000
13,700
14,700
0,990
12,600
1,450
14,000
1.450
1,200
5.500
19.000
8.600
9.500
12.000

8.000

2.400
1.500
8.900
10.000
13.000
950
1.500
10.000

5,700

7,500

R319
R319
R319
R319
R324
R378
cesta
M1

Latkova vas - Trbovlje 1,000
Šentjakob - Domžale
Ljubljana - Ig
Trebija-žiri
2.490
Trebija-žiri
5.530
Zg.Jezersko-Sp 2.550
Jezersko
1106 SpJezersko-Preddvor 3.500
1106 Sp.Jezersko-Preddvor 8.400
1112 Trebija-Sovodenj
1.100
1.550
1112 Trebija-Sovodenj
1144 Gorenja vas-Ljubljanica 6.850
1375 Trebija-žiri
5.600
začetek
odsek naziv odsek
219
Ivančna Gorica - Bič
6,753

M1

220

Bič-Trebnje

0,855

M 1
M1

220
221

Bič-Trebnje
Trebnje - Karteljevo

9,700
0,944

M1

412

Trebnje

0,000

1351
1357
1360
1375
1375
1105
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1.670
1.200
4.000

1.740
684
470
175

izdelava propusta iz VKC cevi Fl 30cm, dol. 15,0m,
kanalete..
preplastitev asfaltnih muld dol. 420,Om
čišč. meteorne kanal.
odvodnj.-jarki
odvodnj.-jarki
odvodnj. - jarki
cevni propust
cevni propust
revizijski jašek in izpust kanalizacije
asfaltna m u Id a
asfaltna mulda
vtočni jašek in mulda
čiščenje jarka
dvig betonskega jaška
dva cevna propusta
vtočni jašek
cevni propust in čiščenje jarka
ur. odvod, in bankin
odvodnj. - jarki
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
sanacija propusta, jarki
čiščenje, obnova jarkov
950m kaj
768m - kaj
izdelava plombe z BTD 6cm+AB 4cm v kompletu,
40,0m2
izdelava propusta iz bet cevi Fl 60, 7,0m, drenaža,
mulda...
izdelava mulde v kompletu AB 8 deb. 6,0cm, šir.
0,50m, dol. 670,Om
vtočni jašek, drenaža in vezna kanalizacija
čišč. meteorne kanal.
čišč. meteorne kanal.
izvedba propusta
popravilo obstoj, prepustov
nova drenaža

12m
novo betonsko korito
85
nova drenaža
25m
nova drenaža
40m
nova drenaža
16m
nov prep.fi 50,tlakovanje jarka
35 m2 izdelava tlak. jarka
dolžina ukrep
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 84,Om
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 262,0m
postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 180,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,§0m, dol. 350,0m
216
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M 10

270

M 10-8
M 10-8
M 10-8
M 10-8
M3
M6
M6

1275
1275
1275
1277
245
264
265

Pesnica
Maribor500
1.000
(Slavija)
2,500
Višnja vas - Celje
Lj (Trg MDB - Vič)
4.750
Brezovica - Vrhnika
1.010
3.250
Razdrto - Senožeče
Razdrto - Senožeče
6.000
Petanjci -Murska Sobota 1.500
Sp. Idrija - Godovič
10.100
želin - Sp. Idrija
6.042
želin - Sp. Idrija
6.182
Ajdovščina - Selo
8.300
Ajdovščina - Selo
8.620
Selo - Nova Gorica
10.400
Ce (vzhodna m.) -4,000
Šentjur
Ce (vzhodna m.) -7,000
Šentjur
Ce (vzhodna m.) -8,000
Šentjur
Ce (vzhodna m.) -7.000
Šentjur
5,100
Šentjur - Mestinje
14,000
Šentjur - Mestinje
5.100
Šentjur - Mestinje
6,600
Rogatec - Dobovec
8.400
Ruta - Maribor (Slavija) 8.000
Kočevje - Livold
2,300
Livold - Fara
16,600

M6

266

Fara - Petrina

M1

203

M1

209

R 301
R 301
R 305
R 306
R 314
R 314
R 314
R 323
R 326

1013
1014
1042
1048
1071
1071
1072
1141
1159

Kr.Gora-Mojstrana-12.050 370m2
Dovje
P o d t a b o r -9.150
26
Kranj(Kidričeva)
Dornberk - Štanjel
5.500
Štanjel - Dutovlje
7.500
Plave - Dobrovo
10.300
Opatje selo - Komen Preserje
Bača - Kneža
804
Bača-Kneža
4.697
Kneža - Podbrdo
7.840
Šentvid - Vodice
1.030
Žužemberk - Pluska

R 326
R 326

1159 Žužemberk - Pluska
1159 Žužemberk - Pluska

R 326
R 326
R 326

1159 Žužemberk - Pluska
1160 Pluska - Trebnje
1161 Trebnje

0,000
0,980

R 326

1162 T rebnje - Mokronog

1,185

R 326
R 326

1162 Trebnje - Mokronog
1162 Trebnje-Mokronog

5,550
13,783

M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 10M 10M 10M 10M 10M 10IVI 10M 10-

282
299
300
307
307
1 318
101034
101036
101036
5 346
5 346
5 347
8 1274

M 10-8 1274
M 10-8 1274
M 10-8 1274
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koritnica (robniki), 145m
izdelava drenaže in mulde
čišč. meteorne kanal,
čišč. meteorne kanal,
zašč. brež. in bank. pred potokom
izkop jarka, koritnica, vtoč. j.
čiščenje, obnova jarkov
drenaža (v delu)
podaljšanje propusta
podaljšanje propusta
drenaža
propust ob M cesti čez LC
obnova propusta
izdelava dveh propustov
izdelava drenaže
asfaltna mulda
nova drenaža
cevni propust
asfaltna mulda
cevni propust
naprava linijske rešetke
zasip jarka, drenaža
izdelava meteorne kanalizacije, dol. 17,0m
izdelava mulde v kompletu AB 5cm, šir. 0,50m,
dol. 350,Om
izdelava kanalizacije in zaprtega jarka, dol.
100m+260m
nov asfalt.zastajanje vode

1,200

nova mulda
podaljšanje propusta, jarki
izdel. kanalizacije, jaškov
obnova in podaljšanje propusta
mulda, jašek, kanalizacija
drenaža
propust
obnova propusta
čišč. meteorne kanal.
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 100,0m
preplastitev asfaltnih muld, dol. 100,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 150,0m
postavitev LTž pokrovov 60/60 kom 5,0
preplastitev asfaltnih muld, dol. 70,Om
preplastitev asfaltnih koritnic z BD 0-16 deb.7cm,
dol. 91,0m
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 62,Om
vgrajevanje LTž vtočnih mrež 40/40 kom 3,0
izdelava mulde v kompletu BD 5cm+AB 3cm, šir.
0,50m, dol. 184,0m

217
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R 326
R 326

1163 Mokronog - Boštanj
1166 Boštanj - Planina

R 326
R 327

1166
1175

R 327
R 327
R 329

13,500
1175 Krka - Žužemberk
2,450
1177 Soteska - Črmošnjice
1187 Vel. reka - Čatež -14,100
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -14,350
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -18,650
Trebnje
1187 Vel. reka - Čatež -21,500
Trebnje
1188 Lj (za gradom) - Zadvor
4,000
1192 Radeče - Breg
2,500
1193 Breg - Jurklošter
4,210
1193 Breg - Jurklošter
4,700
1193 Breg - Jurklošter
1198 Trebnje - Novo mesto 6,091
1198 Trebnje - Novo mesto 16,300

R 329
R 329
R 329
R
R
R
R
R
R
R

330
330
330
330
330
331
331

Boštanj - Planina
Krka - Žužemberk

14,600
II,150

postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60, 1,0kom
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom
1.450

Soteska - Novo mesto 0,000
Soteska - Novo mesto 2,500

R 333
R 333

1203
1203

R333

1203 Soteska - Novo mesto 13,150

R 334

1208 Livold - Brezovica

R 335
R336

14,550
1214 Kanižarica - Vinica
1218 Izlake - Zagorje Bevško
1233 Poljčane - Majšperk
14.600
1234 Majšperk - Jurovci
0
1235 Tržeč - Zg. Leskovec 10.000
1248 Mozirje - Radmirje
1.075
1248 Mozirje - Radmirje
1.303
1266 Šentvid - Šoštanj
16,000
1268 Velenje - Dobrteša vas 13,700
1268 Velenje - Dobrteša vas 14,700
1438 Celje - Teharje
0,990
1279 žiče-Dole
12,600
1281 Črnolica - Lesično
1,450
1281 Črnolica - Lesično
14,000
1281 Črnolica - Lesično
1.450
1441 Loke - Ledinščica
1,200
1291 Spuhlja - Zavrč
5.500
1292 Maribor - Vurberg - Ptuj 19.000
1293 Videm - Radenci
8.600
1296 Cankova - Kuzma
9.500
1296 Cankova - Kuzma
12.000
1299 Kobilje - Dobrovnik
1308 Radenci - Križevci
1314 Hodoš - Petrovci
8.000
1319 Dobrovnik - Dolga vas
1331 žihlava - Rogoznica

R 337
R337
R 337
R340
R340
R 342
R 342
R 342
R 344
R 345
R 345
R 345
R 345
R 345
R 347
R 348
R 349
R 349
R 349
R351
R 353
R 355
R 358
R 360

postavitev bet. pokrovov 60/60 kom 1,0
izdelava mulde v kompletu BTD 6cm, šir. 0,60m,
dol. 150,Om
cevni propust
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 60, koritnica,
robniki....
vgrajevanje bet. robnikov 15/25/100, 30,Om
izdelava koritnice, 80,Om
postavitev bet. pokrovov 60/60,1,0kom

2,000
I,750

poročevalec, št. 49/1

4,000
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čišč. meteorne kanal.
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 40,0m2
izdelava plombe z BTD 6cm v kompletu, 20,0m2
polaganje AB 6,0cm v kompletu, 400,0m2
preplastitev asfaltnih muld, dol. 71,Om
polaganje BTD 6,0cm+AB 4cm v kompletu,
45,0m2
izdelava bet. kanalet dol. 2,0m
izdelava propusta iz bet. cevi Fl 30, 5,0m,
kanalete...
izdelava prečne mreže z LTž rešetkam 40/40
(8,Okom) dol. 16,50m
izdelava propusta iz VKC cevi Fl 30cm, dol. 15,0m,
kanalete..
preplastitev asfaltnih muld dol. 420,Om
čišč. meteorne kanal.

1.670
1.200
4.000

odvodnj. - jarki
odvodnj. - jarki
odvodnj. - jarki
cevni propust
cevni propust
revizijski jašek in izpust kanalizacije
asfaltna mulda
asfaltna mulda
vtočni jašek in mulda
čiščenje jarka
dvig betonskega jaška
dva cevna propusta
vtočni jašek
cevni propust in čiščenje jarka
2.400 ur. odvod, in bankin
1.500 odvodnj. - jarki
8.900 čiščenje, obnova jarkov
10.000 čiščenje, obnova jarkov
13.000 čiščenje, obnova jarkov
čiščenje, obnova jarkov
950
1.500 sanacija propusta, jarki
10.000 čiščenje, obnova jarkov
950m kaj
768m - kaj
218
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R 362

1333 Podsreda - Brestanica 5,700

R 364

1345 Bosljiva Loka - Osilnica 0,500

R 364

1433 Stari trg - Brezovica

R 368
R371
R 372
R 378
R 378
R319

1351
1357
1360
1375
1375
1105

R319
R319
R319
R319
R324
R378

1106
1106
1112
1112
1144
1375

2778-451

470
175

izdelava plombe z BTD 6cm+AB 4cm v kompletu,
40,0m2
izdelava propusta iz bet cevi Fl 60, 7,0m, drenaža,
mulda...
izdelava mulde v kompletu AB 8 deb. 6,0cm, šir.
0,50m, dol. 670,Om
vtočni jašek, drenaža in vezna kanalizacija
čišč. meteorne kanal.
čišč. meteorne kanal.
izvedba propusta
popravilo obstoj, prepustov
nova drenaža

12m
85
25m
40m
16m
35 mJ

novo betonsko korito
nova drenaža
nova drenaža
nova drenaža
nov prep.fi 50,tlakovanje jarka
izdelava tlak. jarka

7,500

Latkova vas - Trbovlje 1,000
Šentjakob - Domžale
Ljubljana - Ig
Trebija - žiri
2.490
Trebija - žiri
5.530
Zg.Jezersko-Sp .2.550
Jezersko
Sp.Jezersko-Preddvor 3.500
Sp.Jezersko-Preddvor 8.400
Trebija-Sovodenj
1.100
Trebija-Sovodenj
1.550
Gorenja vas-Ljubljanica6.850
Trebija-žiri
5.600

1.740
684

Krpanje

Veljavni prorac 1997: 400.000.000

Pod. pog. za leto 97: 400.000.000
Realizacija 1997: 400.000.000

Dela na krpanju so se izvajala kot dodatek k pogodbi o RV in so bile zato cene ugodnejše:
14.800 SIT/t 100 %EAB 14.000 SIT/t 50 % AB in
450 SIT/m2 rezkanje.
Vsa dela, ki so se izvajala kljub nepodpisani pogodbi, so bila v dogovorjenih rokih končana,
saj je tukaj predvsem pomembno vreme. Po podpisu pogodbe dne 23. 10. 1997 so bile
potrjene tudi situacije. Vgrajenih je bilo cca 19.976 ton asfaltov.
cesta
odsek naziv odsek
M1
210
Kr. Iskra - Labore
M1
404
Podtabor
M1
405
priključek Podtabor
M1
nm
priključek na M 1
M1 -1
421
Zvirče
M 10
268
Šentilj - Pesnica
M 10
274
Hoče - SI. Bistrica
M10
275
SI. Bistrica
M 10
281
Stranice - Višnja vas
M 10
290
Šentrupert - Ločica
M 10
291
Ločica-Trojane
M10
291
Ločica-Trojane
M 10
300
Brezovica - Vrhnika
M 10
367
žaleč - Šempeter
M 10
367
Žalec - Šempeter
M 10
386
Celje - Arja vas
M 10
307
Razdrto - Senožeče
M 10-10 1006
Idrsko - Peršeti
M 10 -10 1034
Sp. Idrija - Godovič
M 10-10 1038
Bača - Dol. Trebuša
M 10 - 5 344
Razdrto - Manče
M 10-3
328
Celje - šmarjeta
28. julij 1998

začetek dolžina količina v t
63
63
40
20
50
431
496
537
131
102
106
443
83
83
318
453
641
565

430
125
98
219
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M 10-3

330

M 10-3
M 10-8
M 10-8

331
1260
1274

M 10-8

1274

M 10-8
M 10-8
M10-9
M11
M 11
M3
M4

1275
1276
1182
351
352
250
256

M6
M1

265
214

R 300
R301
R 301
R 301
R 301
R 301
R 301
R 306
R 306
R 306
R 309
R310

1001
1003
1008
1009
1014
1014
1015
1048
1050
1050
1149
1061

R311

1062

R314
R314
R314
R315
R316

1079
1083
1085
1089
1097

R316
R319

1098
1108

R 321

1121

R321a

1126

R 321 d
R 321 e
R 322
R322
R 322
R 322
R 323
R 323
R 324
R 324
R 324

1130
1429
1131
1132
1134
1136
1142
1142
1144
1145
1148
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Rimske
toplice Zidani most
Zidani most - Radeče
Zgornji Dolič - Velenje
Ce (vzhodna m.) Šentjur
Ce (vzhodna m.) Šentjur
Šentjur - Mestinje
Podplat - Rogatec
Ribče- Litija
7.424
Jurovci - Gruškovje
Hajdina - Jurovci
Spuhlja - Ormož
Novo mesto (IMV) - 15.339
Metlika
Livold - Fara
11.000
LJ(Trg MDB - Kari.
most)
Rateče - Planica
Bovec-žaga
Ušnik-Plave
Plave-Solkan
Štanjel - Dutovlje
6.040
Štanjel - Dutovlje
Dutovlje - Sežana
Opatje selo - Komen
Štanjel - Manče
Štanjel - Manče
Rižana - Mostičje
Bertoki - Gračišče
(Dvori)
Koper - Dragonja
(križišče)
Jeprca - Vodice
Kamnik - Stahovica
Črnivec - Radmirje
Bled-Soteska
Mrzli Studenec Jereka
Jereka - Jezero
Kr
(Primskovo
Labore)
Lesce - Kam. Gorica Upnica
Upnica - Podnart Zvirče
Sorica - Podrošt
Gobovce - Črnivec
žirovnica-Begunje
Begunje - Bistrica
Tržič - Kokrica
Kranj - Sp. Brnik
Vodice - Sp. Brnik
Vodice - Sp. Brnik
Gor. vas - Ljubljanica
Ljubljanica - Vrhnika
Ig - Škofljica
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206
54
111
239
17
247
111
576
49
69
196
320
350
52
232
66
223
139
438
209
551
153
697
450
145
66
855
135
88
49
50
27
236
132
152
270
150
23
173
173
116
"429
177
157
31
248
246
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R 326
R 326
R 326
R 327
R 327

Žužemberk - Pluska
Trebnje
Pilštanj - Golobinjek
Krka - Žužemberk
5.630
črmošnjice
Črnomelj
R 333
1203
Soteska Novo mesto 3.000
R 333
1207
Čatež ob Savi - 2.900
Obrežje
R 333
1207
Čatež ob Savi - 3.300
Obrežje
R 334
1208
Livold - Brezovica
R 336
1217
Drtija - Izlake
14.954
R 336
1218
Izlake - Zagorje
770
R 336
1219
Zagorje - Bevško
R 336
1226
Črnolica - Šentjur
R 336D 1230
Hrastnik - Most čez
Savo
R 337
1233
Poljčane - Majšperk
R 337
1234
Majšperk - Jurovci
R 338
1237
Poljčane - Podplat
R 338
1239
Mestinje - Golobinjek
R 338
1240
Golobinjek - Bistrica
R 340
1247
Soteska - Mozirje
R 340
1248
Mozirje - Radmirje
R 341 b 1423
Kotlje - SI. Gradec
R 342
1266
Šentvid - Šoštanj
R342A 1269
Pesje - Letuš
R343
1273
Oplotica - Ložnica
R343
1430
Pesek - Rogla - Zeče
R 343 a 1272
SI. Konjice - Oplotnica
R 346
1284
Rogatec - Majšperk
R346
1284
Rogatec - Majšperk
R 346
1286
Rogoznica - Senarska
R 348
1292
Mb. - Vurberg - Ptuj
R 350
1298
Murska Sobota Gederovci
R 352
1306' Šentilj - Trate
8.900
R 353
1308
Radenci - Križevci
R 353
1310
Ljutomer - Pavlovci
R353
1311
Pavlovci - Ormož
R355
1316
Martjanci - Murska
Sobota
R 358
1322
Črenšovci - Razkrižje
R360
1331
žihlava - Rogoznica
(Ptuj)
R 360
1331
žihlava - Rogoznica
(Ptuj)
R 362
1333
Podsreda - Brestanica
R 364
1343 . Vinica - Stari trg
R 364
1345
Bosljiva
Loka
- 444
Osilnica
R 364
1433
Stari trg - Brezovica 6.811
R 364
1433
Stari trg - Brezovica
R 365
1346
Litija - Šmartno
1.630
R 365
1347
Šmartno - Raduhova 3.980
vas
R 369
1352
Radlje - Radeljski
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1159
1161
1169
1175
1178

221

27
177
78
450
43
300
322
687
152
448
390
200
28
105
147
160
85
28
127
85
242
406
98
107
128
223
65
27
110
139
329
368
630
*

342
98
87
585
224
320
171
35
145

925
323
250
560
440
150
poročevalec, št. 49/1

R 370
R 372
R 372
R 373
R 373
R 373
R 373
R 375
R 378
R 378
R 381

1355
1360
1436
1363
1364
1364
1364
1367
1373
1374
1380

prelaz
Ribnica - Brezno
Ljubljanica - Ig
Preserje - Rakitna
Sodražica - Hrib
Hrib - Podplanina
Hrib - Podplanina
Hrib - Podplanina
Iv. Gorica - Krka
Rakek - Logatec
Logatec-žiri
II. Bistrica - Pivka

50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

10.207
6.400

520
400

7.730

430

375
172
297
242
87

Dela so zaključena. Vgrajenega je bilo cca 17.470 m3 gramoza.
Seznam obnovljenih odsekov z osnovnimi podatki o grederiranju
in gramoziranju je:

4761-451 Obnova makadamskih vozišč
Veljavni prorac 1997:

152
56
26

50.000.000
50.000.000

dolžina
4.500
11.510
6.300
500

ukrep
gred. 22.500nr, gramoz. 1.600 m3
gred. 49.500m2, gramoz. 1.538 m3
gred. 31.500m2, gramoz. 1.880 m3
270 m3 gramoza

2,160

R 330 1191
R 334 1209
R 336 1224

naziv odsek
začetek
Predmeja - Lokve
2.500
Rudno - Rovtarica
0
Rovta rica - Vresje
0
Gorenja
vas
-11.500
Ljubljanica
Vel. reka - Čatež -10,340
Trebnje
Vel Reka - Radeče
6.000
Brezovica - Kanižarica 16,000
Jurkolšter - Dežno
1.106

R
R
R
R
R
R

Ribnica - Ribniška koča 0
Hrib - Podplanina
6,000
Ljubljanica - Lj. Vič
0
D. Trebuša - Sp. Idrija 6.800
II. Bistrica - Grda Draga 18.830
Zavratec - Škocjan
0,000

9.710

gred. 7.500 m2, 785 m3 gramoza, 202 m
prečnih odvod.
2.180 m3 gramoza
grederiranje 10.500 m2,1.050 m3 gramoza
gred. 27.770 m2, gramoz. 2.348 m3, jarki
2.095 m
13.600 m2 gred., gramoz 1.263 m3
grederiranje 2.400 m2, 430 m3 gramoza
1.760 m3 gramoza
gred. 29.000m2, gramoz. 1.050 m3
603 m3 gramoza
grederiranje 4.986 m2, 713 m3 gramoza

cesta
R 312
R 321
R 321
R 324

odsek
1064
1123
1124
1144

R 329 1187

370
373
376
377
379
386

1354
1364
1369
1370
1376
1384

8.500
5.049

7.100
5.750
2.170
2,350

7269-451 Redno vzdrževanje - zimska služba M in R cest
Veljavni prorac. 1997 1.500.000.000

• 1950 ton ročno vgrajene hladne mase za krpanje
• 14.600 ur obsekovanja rastlinja

Pod. pog. za leto 97: 1.500.000.000
Realizacija 1997: 1.500.000.000

Za zimo 97/98 je bil podpisan aneks za izvajanje zimske službe.
Vrednost aneksa presega 30 % pogodbene vrednosti, vendar
računamo, da bo dobil pozitivno soglasje MF. Sklenitev pogodbe
namreč ni mogoča, saj CP-ji niso več zakonsko določeni izvajalci
in torej direktna oddaja del ni možna. Uredba o oddaji del, ki bi jo
moralo MPZ izdati do 7.7.1997 še ni pripravljena.
S 15. novembrom seje uradno pričela "zimska služba". Ker je bilo

Zimska služba traja v obdobju 15.nov. 96-15. mar. 97. Podrobna
analiza je bila izdelana. Nekaj najpomembnejših podatkov pa je:
• opravljenih je bilo 350.000 ur dežurstva in pripravnosti
• 37.400 ur pluženja in 43.700 ur posipanja
• 16.000 ur ročnega čiščenja objektov
poročevalec, št. 49/1
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Izvajala so se dela ažuriranja katastra prometne signalizacije in
opreme za v letih 97 razvrščene ceste.

v letošnjem letu na ta dan napovedano lepo vreme, se je zimska
služba pričela izvajati 17.11.1997. Od 22.11. do 25 11. je potekala
prva večja akcija pluženja in posipanja, v kateri pa večjih težav ni
bilo.

7746-451 Priprava dokumentacije za mikrofilmski arhiv
DRSC
7296-451 Letna povračila za uporabo cest
Veljavni prorac 1997:
Veljavni prorac 1997:

72.630.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

72.630.000
72.564.244

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Zaradi nerazumevanja MPZ v preteklih letih, se stroški za ta dela
krijejo iz večletne pogodne na postavki kasneje ugotovljene
obveznosti. Nujno bi bilo postavko aktivirati, saj se opravljajo tudi
dela, ki niso zajeta v pogodbi ter jih ne moremo plačati, nastajajo
pa tudi stroški za plačilo obresti.
Pogodba se izteče v okrobru 98, opravljenih pa bo cca 40% del
pri pripravi dokumentacije za preslikavo.Torej bo v letu 98 potrebno
predvideti nova sredstva še za dokončanje tega projekta.
Ocenjujemo, da je dela še za najmanj 3 leta.

Plačila storitev po pogodbah o določanju višine, pobiranju,
nakazovanju v proračun in kontroli vplačil povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motoma in priklopna
vozila na podlagi mesečnih računov in obračunov ter plačilo
tiskanja računalniškega obrazca "Potrdilo o plačilu letnega
povračila za uporabo cest".
7743-451 Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP)
Veljavni prorac 1997:

10.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

9.586.500
9.586.500

7747-451 Cestno-železniška križanja na M in R cestah
Veljavni prorac 1997:
850.863 Pod. pog. za leto 97:
850.863
Realizacija 1997:
850.863

Plačan je bil projekt digitalnega katastra avtobusnih linij in
avtobusnih postajališč na vseh cestah v Sloveniji, ki je bil kot
stranski produkt izdelan za potrebe projekta »Daljinar avtobusnih
linij« - investitor MPZ.

Pri podpisovanju pogodbe s Slovenskimi železnicami imamo
težavo, saj ponudba, ki smo jo z utemeljitvijo že večkrat zavrnili,
znaša preko 50 mio SIT, pri čemer Slovenske železnice poleg
materialnih stroškov ponovno zaračunavajo tudi delo, ki pa ga je
država enkrat že plačala. Po naši oceni bi smelo stati 50%
sofinanciranja le 12 mio SIT.
V okviru postavke je bil obnovljen cestno-železniški prehod v
Rušah (R 343c).

7744-451 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Izvajajo se meritve in vzpostavitev BCP za avtobusna postajališča
na državnih cestah, ter vzpostavitev BCP za v letu 97
kategorizirane ceste. Projekt bo zaključen v februarju 98.

7748-451 Manjša popravila zidov
Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Ker je postavka letos nova, je postala "operativna" šele v tretjem
obdobju začasnega financiranja, v vrednosti 1 mio SIT. Za to
vrednost je bila pripravljena dvoletna pogodba za popravilo zidu
na novogoriškem področju. Po sprejetju proračuna so se dela
pospešeno izvajala.

7745-451 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme
Veljavni prorac 1997:

Št. ceste
M 10
M 10-5
M 10-8
M 10-9
R 302
R 305
R 319
R 320
R 324
R 326
R 327
R 327
R 333
R 338

1.000.000

Odsek
291
346
1262
1186
1029
1042
1112
1118
1145
1157
1175
1177
1203
1239

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.772.847
19.772.847

144.312
0

Potek
Ločica - Trojane
Ajdovščina - Selo
Črnova - Arja vas
Hrastnik - Zidani Most
Trenta - Bovec
Plave - Dobrovo
Trebija - Sovodenj
Cerknica - Bloška Polica
Ljubljanica - Vrhnika (3 kom.)
Stari Log - Dvor
Krka - Žužemberk
Soteska - Črmošnjice
Soteska - Novo mesto
Mestinje - Goiobinjek
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v km
5+100
8+600
1+400
1+100
15+250
5+600 in 5+900
2+500 in 3+700
9+850
13+000
14+400 in 14+450
9+250 in 10+250
1+350, 1+450, 2+500
1+000
5+200

vrednost
892.700
778.454
3.757.004
1.043.640
1.065.277
1.483.026
1.815.125
1.225.958
1.293.886
1.118.027
2.854.594
1.000.000
1.102.806
569.503
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7749-451 Kolesarske poti
Veljavni prorac 1997:
0

7754-451 Mesta za izločanje vozil
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Veljavni prorac 1997:

Dve nalogi tečeta v zvezi s kolesarskimi potmi: inventarizacija
stanja in osnove za izdelavo mreže kolesarskih poti in za pravilnik
o projektiranju. Obe nalogi se na žalost financirata iz postavke
študije, saj v obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče
aktivirati postavke, 15 decembra pa je prepozno za izvajanje
potrebnih postopkov.

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Zaradi prepozno sprejetega proračuna, v obdobju začasnega
financiranja pa nove postavke ni bilo mogoče aktivirati, sredstva
ni bilo mogoče porabiti in so bila prerazporejena
7755-451 Upravljanje In varstvo cest

7750-451 Zavarovanje opreme cest
Veljavni prorac 1997:
0 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

21.245.509

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

21.245.509
21.255.108

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati
postavke, 15 decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih
postopkov. Tako nismo realizirali pogodbe za zavarovanje cest v
primeru škode, ko je dokazano povzročitelj cesta. Ta strošek so
do novega Zakona o cestah nosila cestna podjetja, sedaj pa bi
bilo nujno to prenesti na državo. Tožb je vse več.

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati
postavke, 15 decembra pa je bilo prepozno za izvajanje potrebnih
postopkov. Tako smo dela v zvezi s soglasji organizirali s pomočjo
cestnih podjetij, SCP in DDC. Stroški dela pa so bili plačani. Izdeluje
pa se tudi programska oprema za spremljanje izdajanja soglasij
in dovoljenj. Delo organizirano šele v drugi polovici leta (vezano
na sprejem Zakona o cestah).

7751-451 Nacionalni program

1117-453 Sofinanciranje AMZ

Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Veljavni prorac 1997: 100.000.000
0

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati
postavke, 15 decembra pa je bilo prepozno za izvajanje potrebnih
postopkov.
Kljub temu je bila izdelana analiza stanja cest, spisek možnih
ukrepov, končuje pa se izdelava metodologije, s katero bo možno
zelo strokovno in utemeljeno pripravljati predloge strategij za
različne načine vlaganj. Oddani sta bili dve poročili: eno v maju 97
in zadnje v decembru 97. Pričakujemo odziv in nadaljnje usmeritve.

Pod. pog. za leto 97: 100.000.000
Realizacija 1997: 100.000.000

Plačano je bilo sofinanciranje službe »pomoč-informacije«.
1001-471 Projekti - obnove
Veljavni prorac 1997

67.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

67.000.000
66.683.532

V letu 97 je bilo izdelanih 58 projektov PZI obnov vozišč. V delu pa
je še 5 projektov PZI obnov.
7752-451 Prometna študija Slovenije
Veljavni prorac 1997:

2.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

1002-471 Pro|ekti - geomehanika
Veljavni prorac 1997:

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati
postavke, 15 decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih
postopkov.
Zato je bila iz te postavke plačana le izdelava metodologije, s
katero bo možno zelo strokovno in utemeljeno pripravljati predloge
strategij za različne načine vlaganj.

4.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

4.000.000
3.829.067

V obdobju začasnega financiranja ni bilo mogoče aktivirati
postavke, 15 decembra pa je bolp prepozno za izvajanje potrebnih
postopkov.
Plačani so bili tako le nekateri materialni stroški v zvezi s
kopiranjem gradiv za potrebe izdelave prej omenjenih projektov.
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Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

32.944.430
32.944.430

Končanih je 16 projektov sanacij plazov in brežin, na 9 lokacijah
so izvedene geološke raziskave in oddana poročila. Na 7 lokacijah
so izvedeni geodetski posnetki. Najpomembnejše pa so:
RAZISKAVE:
Kočevska Reka-Borovec, Pivka,
Vetrno, Bistrica-Tržič, žiče, Trate,
Šempeter-Sežana, Trbovlje-Hrastnik
GEODETSKA DELA:
brežine M 10-10, usad na M 10-9,
brežine na R 314, 321C.377, plazovi
R 336, geod. opazovanje v Smrečju
GEOTEH.PROJEKTI: usad Šentilj, plazovi Stahovica-Črnivec,
Pivka, Pečica, Dankovci, Mali Kamen,
usad Renke, plaz Podplanina, brežine
Petrina-Mirtoviči, zid TrebeljevoŠmartno, plazovi Leše Hudi graben,
Planina III., Col, Govejk, Sorica-Petrovo
brdo
Vsa dela so končana in obračunana.

7753-451 Kopiranje, tisk In ostalo
Veljavni prorac 1997:

33.000.000

224

28. julij 1998

1003-471 Projekti - objekti
Veljavni prorac 1997: 50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

objektov, 17 rekonstrukcij in 8 sanacij objektov. Poleg tega je bila
izdelana dokumentacija za viadukt Radlje in inundacije v Veržeju
vendar plačana iz postavk investicije. Pričeta pa je tudi že izdelava
za 8 novih projektov objektov:

50.000.000
50.000.000

Izdelana dokumentacija v letu 1997: 27 novih oz. nadomestnih

CP; Cesta;

Odsek;

KM; Objekt; premostitev;

Kraj;

Plačilo 1997

MS
Mokoš-Dobel Tišina-Tropovci
1.022.000
10-1
318
2700 M
CE
336
1226
M
Voglajna-žel. Šentjur pri Celju
5.090.000
2230
GO
306
1046
VRTOJBICA
MIREN
4.118.458
M
4750
GO
302
1029
BEREBICA
TRENTA
8.000.000
7300
G
KP
2
238
2340
zid
Zid Olenik
žusterna
625.000
KR
IM
319
1105
Jezernica-Kokra Jezersko-Kokra
7800
387.240
MS
357
Mejniški potok
1318
8975
BOGOJINA
1.963.836
pr
KP
10-4
339
Mrzlek Ogrinov
Ribnica
9150 M
1.000.000
KP 10-4
340
Mrzlek
Ribnica
20 M
1.000.000
KP
Oporni zid
Dol.Zemon
10-4
343
3260
Zid
950.600
KR
Trebija
Zid
319 1112
990.000
KR 378 1374
Propusti
zm
500.000
Jezersko
KR 319
M
Kokra
367.500
1105
7800
BISTRA
LJ
324
1146
Bistra
400.000
Prp
CE
Loče
337
1232
M
Dravinja
1.000.000
CE
345
1278
M
Dravinja
Draža vas
CE 345
Škedenj
1279
3820 M
žičnica
IDokumen
KR
KOKRAJezersko
319
1106
M
1.000.000
LJ
371
Kanal Pšat Jarše
1358
1780
M
U
324
Ljubljanica
Vrhnika
1146
100
M
981.225
MS
10-1
317
MURA
PETANJCI
730
M
3.500.000
KP
10-4
Narinski žleb
JAKS
970.000
340
1830
M
MB
3
M
ŠTURMOV POTOK VURMAT
975.600
245
3230
U 324
M Ljubljanica
Vrhnika
981.225
1146
100
KP
381
Podvoz-propust
Harije
990.600
1379
6700
P
MB
Vuhreščica-zasnova
VUHRED
370
1353
2330
M
986.500
MB 370 1353 2380
1.000.000
M Vuhreščica-PGD.PZI VUHRED
PT
346
1284
11420 Prp
Potok
SP.SVEČA
987.000
CE
10-3
331
150
N Nadvoz za železnico ZIDANI MOST
992.250
GO 10-10 1040
0400
Soča
Peršeti
1.311.975
M
GO 302
1029 1130
M
Soča Furlanov
Trenta
1.000.000
GO 302
1029 4320
M
Krajcarica
Trenta
1047 500
Miren
GO
M
Vipava
306
MB
241
13850
970.600
M
INUNDACIJA
MUTA
3
1217
3865
490.000
LJ
336
zid
Zid Drtijščica
Gora pri Pecah
KP
343
8080
965.000
M
DOL.ZEMON
10-4
Dolenjski potok
955.000
343
8080
KP
M
DOLENJE
10-4
MRZLJAK
920.600
1322
4810 M
MS
Inundacija MURE RAZKRIžJE
358
942.500
1334
0
M
NM
362
Krško sava
KRŠKO
976.500
1334
380
NM
P
362
železnica
KRŠKO
395.063
Mabey&Johnson
SI
Nostrifikacija dok.
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Izdelan je PGD, PZI je v reviziji. LD je izdelana, vendar občina
obljublja izvedbo del na priglasitev. Vrednost del po projektu znaša
54 mio SIT. Sofinancerski sporazum je v podpisu na občini. Občina
je poslala zahtevek za sofinanciranje izgradnje mešane
kanalizacije, ki bi se izvajala v nadaljevanju Gorenjske ceste.
Tekom revizije projekta mešane kanalizacije je bilo ugotovljeno,
da občina ni upravičena do tako velikega sofinancerskega
zneska, zato inženir predlaga, da se sofinancerska pogodba za
Gorenjsko cesto ne spreminja.

1004-471 Projekti za zagotovitev prometne varnosti
Veljavni prorac 1997:

12.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

11.628.100
11.628.100

Iz postavke se tekoče financirajo stroški projektov za postavitev
novih svetlobno - signalnih naprav, opreme cest in izboljšanje
prometne varnosti. V teku je tudi že razpis za pripravo "Idejnih
rešitev za izboljšanje prometne varnosti v območjih zgostitev
prometnih nesreč" in sicer za 20 semaforiziranih križišč, 20
nesemaforiziranih križišč in 20 odsekov cest.

R 333/1204 križišče v Mokrem polju: Dela so končana.
R 381/1380 Pivka: Projekt PZI je revidiran, sofinancerski sporazum
je bil 08.08.97 poslan v podpis na MPZ. Na Upravno enoto je bila
poslana vloga za priglasitev del. Vrednost del bo 31 mio SIT. Dela
se bodo izvajala na posebni postavki.
R 362/1335 Dobova: Zadevo glede problema z lastnikom g.
Mokrovičem - dostopne ceste - rešuje Servis skupnih služb Vlade
RS.
M 10-8, odsek 1275 Grobelno - Šentvid. Za izgradnjo pločnika na
od km 5,292 do km 6,719 je podpisana sofinancerska pogodba z
občino Šmarje pri Jelšah.
Javni razpis za izvedbo del je bil v Uradnem listu RS objavljen
dne 09.05.1997, odpiranje ponudb je bilo izvedeno 10.06.1997.
Izbrani izvajalec bo z deli pričel predvidoma takoj po podpisu
pogodbe. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran izvajalec
KOVINOTEHNA INŽENIRING CELJE. Na to odločitev je ponudnik
Cestno podjetje Celje podalo pritožbo, zato so bile aktivnosti
začasno prekinjene. Po ponovni preučitvi ponudb je bilo
ugotovljeno, da je najugodnejči ponudnik Kovinotehna inženiring
Celje. Podpis pogodbe je v teku. Izbrani izvajalec del bo z deli
pričel takoj po podpisu pogodbe.

1005-471 Projekti - večje rekonstrukcije
Veljavni prorac 1997:

80.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

79.275.219
79.275.219

Naročenih in pridobljenih je bilo 67 projektov (idejnih in PGD,PZI).
V delu so še trije. Pridobljenih je bilo 8 lokacijskih dovoljenj. Izdelanih
18 sofinancerskih sporazumov. V prilogi je spisek.
1007-471 Projekti - novogradnje (obvoznice)
Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
24.274.647

Naročena in pridobljena sta bila dva PGD, PZI obvoznic, 3 idejni
projekti in 2 študiji obvoznic.V delu sta študiji za 2 obvoznici.
Seznam izdelanih projektov je v prilogi.
1040-471 R 309/1059 Aver-Gračišče
Veljavni prorac 1997: 129.280.577

M 3/Ž50: Spuhlja - Ormož - hodniki za pešce v Gorišnici - dela so
bila izvedena za 12 mio SIT.
- Podpisan je bil sofinancerski sporazum za izvedbo hodnikov za
pešce skozi Moškanjce z deležem RS v višini 6,5 mio SIT. V
pripravi je razpis za oddajo del.

Pod. pog. za leto 97: 129.280.577
Realizacija 1997: 129.280.577

Dela so se izvajala na odseku ceste od km 4+000 do km 5+000.
Na trasi so bili izvedeni vsi trije podporni zidovi (sanacija usadov),
položena je vodotesna meteorna kanalizacija in drenaža. V celoti
so bila izvedena asfalterska dela, postavljena odbojna ograja in
zarisana talna signalizacija. Vsa dela so končana. Dan je predlog
za izvedbo tehničnega pregleda.

R 321/1121 Lesce (Alpska cesta)
Cesta R 321 / 1121 Lesce - Kamna Gorica - Lipnica na
obravnavanem pododseku (od km 0+660 v dolžini cca 540 m)
ima dotrajano vozišče. Mrežne razpoke so znak, da je spodnji
ustroj ne ustreza sedanji strukturi in obsegu prometa. Cesta je
neustrezna z vidika prometne varnosti in z vidika vozno - tehničnih
značilnosti. Predvsem je zmanjšana varnost pešcev zaradi
neurejenih pločnikov ob vozišču (na mnogih mestih zaradi
diferenčnih posedanj in izvedenih krpanj ni več nivojsko ločen od
vozišča). Zaradi zožitev je na nekaj mestih zmanjšana varnost
tako pešcev kot ostalih udeležencev v prometu. Na zožitvah ni
ustrezne signalizacije. Za pešce ni ustreznih površin na obeh
straneh ceste, prav tako ni urejena signalizacija za prehod z ene
strani na drugo stran. Potrebno je ustrezno rešiti avtobusni promet.
Cesta nima ustreznega odvodnjavanja.
Izdelana je bila projektna naloga za projekt PZI ureditve
obravnavanega cestnega odseka, da bo ustrezal predvidenemu
obsegu prometa. Dela bodo predvidoma izvajana na priglasitev.
S predvideno ureditvijo je potrebno
- zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu (prometna
signalizacija, varnostne ograje, razsvetljava, ...),
- posvetiti posebno pozornost varnosti pešcev, posebej z
ustrezno obnovo pločnikov,
- rešiti problematiko kolesarskega prometa (signalizacija, ...),
- zaustaviti nadaljnje propadanje voziščne konstrukcije, ter urediti
odvodnjavanje,
- posvetiti posebno pozornost ustrezni rešitvi prometa na
zožitvah,
- ustrezno rešiti priključke lokalnih poti in individualnih hiš,
- predvideti ukrepe za varovanje okolja.

1041-471 R 310/1061 Pobegi-Svetl Anton
Veljavni prorac 1997:

26.803.439

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

26.803.439
26.803.439

Dela so se izvajala na odseku od km 4+000 do km 5+800. Dela so
končana, odpravljene so tudi manjše pomanjkljivosti. Tehnični
pregled bo 1998.
Čežarjl Sv.Anton od km 5.800 do km 1.300
V podpisu je pogodba za dodatne geotehnične raziskave,
predpisane na reviziji projekta PGD, PZI. Geotehnično poročilo je
že oddano in posredovano projektantu, da bo dopolnil projekt.
Projektant še vedno ni dopolnil projekta po reviziji, kljub oddanemu
geotehničnemu poročilu.
1050-471 Ostalo In sofinanciranje (8)
Veljavni prorac 1997:

18.631.021

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.091.472
17.091.472

M 6/263 Ribnica (Gorenjska cesta) od km 3,000 do km 3,500.
poročevalec, št. 49/1
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1119-471 Inženiring in ostale storitve

V projektu je predvideno: razširitev vozišča na 5,90m
(2x2,75+2x0,20) ter izboljšava vseh horizontalnih in vertikalnih
elementov. Urediti je potrebno tudi odvodnjavanje. Projekt bo
razdeljen na več (najmanj 2) faz. Bil je revidiran, ter popravljen po
reviziji. Sofinancerska pogodba je dobila soglasje s strani MPZ,
zato je bila poslana občini Radovljica v podpis .
Tudi ponovni javni razpis za oddajo del ni uspel (prispela je le ena
ponudba). Potrebno bo skleniti direktno pogodbo.

Veljavni prorac 1997: 676.362.800

Izvršena so bila večina plačila po pogodbah za DDC, ZIL in
CONSTRUCTO za opravljene inženirske storitve.
1263-471 R 340/1249 Ljubno-Luče

R 362/1162: Trebnje - obrtna cona - Projekt je pripravila občina
Trebnje. Investitor je od občine prejel osnutek sofin. sporazuma.

Veljavni prorac 1997: 148.820.521
R 335/1210 v Metliki -Podpisana je bila sofinancerska pogodba
za izgradnjo pločnikov. V pripravi je pogodba za plačilo že izvedenih
del v višini 1,7 mio SIT.

21.864.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

21.863.084
21.863.084

Ministrstvo za finance je ponovno aktiviralo konto.
V letih 1994 do 1996 je bila v teku obnova regionalne ceste na
odseku od km 5.460 do km 7.137. Vsa dela so bila v celoti
zaključena v letu 1996, tehnični pregled je opravljen. Glede na to,
da so bile enotne cene za izvedbo del formirane v letu 1994 so
bila sredstva na postavki namenjena kritju razlik v ceni. Vsa dela
so fizično in finančno zaključena
1097-471 M 3/245 zahodna obvoznica v Mariboru
Veljavni prorac 1997:: 390.000.000
0

Pod. pog. za leto 97: 148.820.521
Realizacija 1997: 148.814.009

Rekonstrukcija navedenega odseka pomeni nadaljevanje obnove
ceste po katastrofalnih poplavah leta 1990, obenem pa se cesta
širi delno v hrib in delno v območje struge reke Savinje. Glede na
to, da gre za edino cestno povezavo med Zgornjo in Spodnjo
Savinjsko dolino, so dela ves čas potekala pod prometom.
Na trasi so bili izvedeni oporni armirano betonski zidovi, ki so na
vidni strani obloženi z lomljencem, izkopi v terenu Ili. do V.
kategorije, nasipi, odvodnjavanje hudournikov in izvedba
zgornjega ustroja ceste. Prav tako je bilo izvedeno asfaltiranje
ceste z bitudrobirjem in asfaltbetonom na celotnem odseku. Na
odseku v dolžini cca 100m je bil izveden podporni zid za
zavarovanje brežine reke Savinje, ki ga zaradi zagotovitve
prevoznosti ceste ni bilo možno izvesti ob izvajanju del na
nasprotni brežini. Na trasi so bili dokončno izvedeni nasipi na
preostalem odseku v dolžini cca 100m ter zaključena ureditev
hudournikov. Vgrajevanje bitudrobirja in asfaltbetona na preostalem
odseku v dolžini 100m je bilo izvedeno 02.04.1997. Zastoj na
navedenem odseku je bil posledica izgradnje novega nadomestnega mostu čez Savinjo v Primožu ob zaključku podpornega
zidu. Izgradnja mostu je prav tako zaključena. Investitor mostu je
bila občina Ljubno.
Pri izvajanju del v letu 1996, predvsem pri temeljenju zidov, so se
zaradi geoloških razmer pojavila dodatna dela. Del potrebnih
sredstev je bil s strani nadzora kompenziran z racionalnimi
rešitvami, celotna vrednost opravljenih del pa bo znana pri
končnem podpisu gradbene knjige.
Finančni prikaz investicije:

1054-471 R 367/1350 Zgornji Dolič-Vitanje (konto '96)
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97: 676.999.999
Realizacija 1997: 676.362.800

Pod. pog. za leto 97: 386.656.378
Realizacija 1997: 385.904.944

Levi breg reke Drave
M -3
Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. MO Maribor kot naročnik
projektov PGD-PZI mora pri projektantu urediti, da izdelane
projekte dopolni v skladu z izdanim dovoljenjem. Dela so v
zaključni fazi. Odkupi so v teku.

- vrednost pogodbe: 247.734.510,00 SIT
v letu 1995: 20.812.226 SIT
v letu 1996: 86.000.000 SIT
v letu 1997: 148.814.009 SIT
S tem so vsa dela na odseku od km 4.240 do km 7.000 končana
in obračunana. V pripravi je dokumentacija za pregled kakovosti
izvedenih del.

Dravograjska cesta. Dela so končana.
Desni breg reke Drave - Modificiran diamant
Opravljena je revizija IP. Soglasja sanitarne inšpekcije k izdelanemu
LN še ni. Ostale aktivnosti v smislu nadaljevanja vodenja
postopkov stojijo.
Novoimenovani projektni svet se je sestal na 1. seji in noveliran
protokol o financiranju projekta poslal obema podpisnikoma v
pregled. Čaka se na stališče obeh podpisnikov.

1585-471 R 345/1279 Špitalič-Kartuzija
Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

1118-471 Odkupi In odškodnine
Zač. financ. 1997:

296.197.619

Regionalna cesta je v makadamski izvedbi obstoječe širine 44,50m. Na cesti ni rešeno odvodnjavanje. Upoštevana bo
racionalizacija investicije in cesta izvedena brez večjih posegov
v prostor na širino vozišča 4,0m. Posebnih ukrepov zaradi
komunalnih vodov ne predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja
občine. V februarju je bila oddana vloga za razpis za pridobitev
projektne dokumentacije. V marcu je bil na podlagi javnega razpisa
izbran izvajalec ter v maju podpisana pogodba za pridobitev
projektne dokumentacije.
Pojektant je pridobil pozitivno soglasje občine na zmanjšani
karakteristični prečni profil ceste. MPZ pa nam je poslal negativno

Pod. pog. za leto 97: 255.325.754
Realizacija 1997: 239.068.654

Vršijo se odkupi za zaostale premoženjsko-pravne ureditve, prav
tako pa tudi odkupi za investicije in plačila sprememb namembnosti.
V letu 97 je bilo sklenjenih 731 pogodb in sporazumov z lastniki ob
že zgrajenih ali rekonstruiranih cestah. Premoženjsko-pravno se
je urejalo 90 odsekov. Realizirane so bile 3 spremembe
namembnosti in 4 plačila na podlagi sodnih odločb. V tabeli so
razvidni stroški izvajalcev, notarjev, cenilcev.
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Črnomelj.
Projekt rekonstrukcije je izdelan prav tako geološko poročilo, da
se določi obseg sanacijskih del na obstoječem opornem zidu
vzdolž predvidene rekonstrukcije. Izdeluje se investicijski program.

soglasje na zmanjšani karakteristični prečni profil. Projektna naloga
je bila 12.6.1997 ponovno na komisiji za potrjevanje projektnih
nalog, vendar je bilo dogovorjeno le to, da bo DRSC ponovno
preučila širino vozišča.
25.9. je bila revizijska razprava. Bistvenih pripomb ni bilo. Projekt
je potrebno popraviti po pripombah revidentov.
Vsa omenjena dela so se vodila iz skupne postavke projekti, saj
nove postavke ni bilo mogoče aktivirati v začasnem financiranju.

1853-471 M 10-3/328 železniški nadvoz v Laškem
Veljavni prorac 1997:

1586-471 R 336/1218 separaclja v Zagorju
Veljavni prorac 1997:
0 Pod. pog. za leto 97:
0
Realizacija 1997:

0
0

1587-471 M 10/300 Brezovica
0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

2600-471 R 355/1314-1315 Hodoš-Martjanci

Ker je bil,odsek za katerega pridobivamo lokacijsko dovoljenje v
septembru 1996 preplaščen je bil narejen dodatek k tehničnemu
poročilu obstoječega PZI rekonstrukcije iz katerega je razvidno,
kaj je po mnenju odg.projektanta "prinesla" preplastitev.
1.04.97 je bil sestanek v zvezi s problematiko izhodišč za izdelavo
projektne naloge za preprojektiranje obstoječega PZI rekonstrukcije (vabljeni ga.Brecelj, g.Gorenc, g. praprotnik, ga.Lavrič).
Ugotovili smo, da na desni strani ni možno "prilepiti" hodnik za
pešce, saj bi to pomenilo poseg v zemljišča za cca 80 cm. Zaradi
priključkov tudi ni možno nivelete še dodatno zvišati, da bi pridobili
ustrezen naklon cestišča potreben za rešitev odvodnjavanja.
Potrebno bo vzpostaviti nov projektni poligon (pri preplastitvi so
bili klini uničeni) ter narediti primerjavo potrebnih višin po
obst.projektu z dejanskimi. Dostavljen predlog karakterističnega
profila - stanje po preplastitvi z dograditvijo oz. razširitvijo s
kolesarsko stezo in hodnikom za pešce in z zamikom osi - enakim
kot v obstoječem PZI projektu (v povprečju 80 cm).
9.06.97 so bila dela naročena v aneksu že izvedena in dostavljeno
dopolnilo. Iz tehničnega poročila je razvidno, da je bila preplastitev
izvedena v povprečni deb.10 cm (v PZI projektu je bilo predvideno
13.5 cm) brez korekcije nivelete in sklonov vozišča v prečni
smeri. Izmerjeni prečni skloni po preplastitvi ustrezajo
projektiranim v PZI projektu rek. samo v območju od PO do P10 in
od P36 do P45. Do večjih razlik nagibov vozišča prihaja v območju
vijačenja, kjer so skloni manjši od projektiranih. Projektirane višine
robov vozišča so praviloma višje od preplaščenih.
Vsa omenjena dela so se vodila iz skupne postavke projekti, saj
nove postavke ni bilo mogoče aktivirati v začasnem financiranju.

Veljavni prorac 1997:

1588-471 R 339/1245 Višnja vas-Dobrna

2704-471 R 324/1144 Todraž-Brebovnlca

Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

0
0

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Gre za nova dela za katera se bo v letu 1998 izdelovala
investicijsko-tehnična dokumentacija in glede na možnosti
financiranja tudi gradnja.
2681-471 Obvozi v času gradnje objektov
Veljavni prorac 1997:

15.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

15.000.000
14.999.982

Sredstva na zadevni proračunski postavki so bila izkoriščena za
obvoz v času gradnje mostu čez Sušico v Lesičnem na cesti R
326/1169.
Dela so izvedena in v celoti obračunana.

Veljavni prorac 1997:

0
0

25.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

25.000.000
25.000.000

Od skupne dolžine 2.4 km je z do sedaj zagotovljenimi sredstvi
odsek moderniziran na skupni dolžini 1.5 km. V letu 1995 je bil
izveden javni razpis za dela od km 2.780 do km 5.180. Vrednost
ponudbe izbranega izvajalca del je znašala 171.204.402,00 SIT.
Pred letom 1995 je bila obnova že dokončana na naslednji
pododsekih:
• od km 2.780 do km 3.020,
• od km 3.520 do km 4.040 in
• od km 4.560 do km 5.180.
V Ietu1997 je bil tako v celoti dokončan tehnično najzahtevnejši

1.000.000
1.000.000

Izvedena bo ureditev Kolodvorske in Belokranjske ceste v naselju
poročevalec, št. 49/1

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2601-471 R 370/1355 Rlbnica-Podvelka

1589-471 R 335/1212 Črnomelj
1.000.000

0
0

Iz skupne postavke se izdelujejo projekti za ureditev prometne
varnosti skozi naselja ob regionalni cesti zaradi pričakovanega
povečanega tovornega prometa v času gradnje železniške proge.

Predvidena je rekonstrukcija dela ceste, ki nima ustreznih
tehničnih elementov za promet, ki se po njej odvija

Veljavni prorac 1997:

49.284.858
49.284.653

V letu 1996 so se izvajala gradbena dela na predelavi starega
črpališča, priprava mehanske opreme in nabava črpalk. Gradbena
dela so dokončana.
15.9. je bil izveden poiskusni zagon črpalk. V novembru je bil
dobavljen in vgrajen rezervni agregat. Črpališča je v celoti
opremljeno s hidromehansko opremo in električnim napajanjem.
Pri Upravni enoti Laško je zaprošeno za izvedbo tehničnega
pregleda.

Občina vodi aktivnosti pri izdelavi idejnega projekta preložitve
regionalne ceste. Izdelan je osnutek projektne naloge, ki je v
potrjevanju na DRSC.

Veljavni prorac 1997:

49.284.858
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Rekonstrukcija ceste je bila razdeljena na dva dela: 1. odsek od
km 0+275 do km 1+925 v dolžini 1650 m in 2. odsek od km 1+925
do km 3+000 v dolžini 1075 m. K 1. odseku je bil priključen tudi nov
most v km 0+260.
1. odsek:
Zgrajen je bil zgornji ustroj ceste s tamponom. Izvedena so vsa
zemeljska dela, zavarovanje brežin ukopov in nasipov in kamnite
zložbe. Izvedena je tudi regulacija potoka na vsej dolžini, tudi v
območju mostu v km 0+990, ki omogoča dostop do kmetije in
parcel na desnem bregu potoka. Zgrajen je most v km 0+990 in
del struge ob Impoljskem potoku. Zgrajen je tudi most v km 0+550
in zavarovanje brežin ob mostu. Vzdolž celotnega odseka so
postavljene odbojne ograje.
2. odsek:
Izvedeno je bilo zavarovanje brežin potoka, propusti, tamponski
sloj in nosilni asfaltni sloj (bitudrobir). Zgrajen je bil most v km
1.925 in priključen na cesto. Še vedno se izvajajo se dela na
gozdnih vlakah za spravilo lesa, ker ni več možen direktni dostop
na rekonstruirano cesto iz gozda. Izdelati je še zaporni asfaltni
sloj. Dosedanja vrednost investicije je 296,9 mio SIT ter ocenjena
dodatna dela zaradi sprememb 15,3 mio SIT. V celoti bodo dela
končana v juliju 98.

del odseka na geološko nestabilnem delu od km 4.360 do km
4.560. Zgrajen AB oporni zid dolžine 140 m in višine do 8m in v
nadaljevanju v smislu racionalizacije del, varovanje brežine s
kamnito zložbo namesto AB zidu, urejeno je odvodnjavanje in
vozišče asfaltirano.
Dokončati pa bi bilo potrebno še dva pododseka v skupni dolžini
0.9 km. Vljučno s povozno muldo je možno z majhnimi stroški
vozišče urediti v širini 4.5 do 5m, razen na enem mestu dolžine
približno 70 m, kjer bi bila širina vozišča od 3.5 do 4m. Na celotni
dolžini 0.9 km je potrebno urediti odvodnjavanje (drenaža, povozna
mulda, propusti in postaviti varovalne ograje). Predvidoma bi
stroški za dokončanje odseka v celoti po tako racionalizirani
varianti znašali 90 mio SIT. Za izvedbo del bi bilo možno izvesti
ponovni razpis oziroma skleniti aneks k pogodbi (vrednost izbrane
ponudbe 171.2 mio SIT, do sedaj zagotovljena sredstva 48.5 mio
SIT). Dela na odseku je možno izvajati fazno v okviru možnosti
vsakoletnega proračuna.
«
2712-471 Študije
Veljavni prorac 1997:

16.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

15.903.454
15.902.141

Prometna analiza za obvoznico mesta Mengeš je bila izdelana v
roku in oddana - sedaj poteka dodatna analiza še ene variante
obvoznice. Idelava predloga za omejitev težkega prometa na
paralelnih cestah v koridorjih AC - prva faza dela je pregledana in
vsklajena - sedaj poteka dokončanje naloge. Pridobivanje
podatkov za prometne analize obvoznice Kanala, Bovca in Škofje
loke je izvršeno in podatki so na razpolago bodočim izvajalcem
analiz. Terenske raziskave za cestno omrežje Bele Krajine so
izvršene in trenutno poteka obdelava podatkov.

2771-471 M 3/245 Vrbanski plato
Veljavni prorac 1997 211.000.000

V mesecu maju smo pričeli z izgradnjo prve faze projekta, to je
rekonstrukcijo magistralne ceste M 3 od Fontane do odcepa za
Kamnico v skupni dolžini 900 m, ki je bila tudi zaključena. Tehnični
pregled je predviden v januarju 98. V decembru so bila začeta
pripravljalna dela za naslednjo fazo v dolžini 1000 m. Z deli se bo
nadaljevalo v sezoni 1998. Zaradi povečanega obsega del in
priznavanja razlik v ceni je pričakovati povečanje investicije za
cca 180 mio SIT.

2714-471 Svetovalne storitve
Veljavni prorac 1997:

42.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97: 211.000.000
Realizacija 1997: 211.000.000

44.500.000
42.167.516
2784-471 M 10/295 Domžale-Črnuče (EBRD)

Zaključen je projekt svetovanja Danske direkcije za ceste.
Napisano je zaključno poročilo in izveden sestanek, na katerem
je bilo definirano nadaljnje sodelovanje.

Veljavni prorac 1997: 371.000.000

Razpis za oddajo del je bil izveden za celo traso (ljubljanski in
domžalski del), dela pa se bodo pričela na kilometru trase, kjer so
pridobljena vsa zemljišča in za katerega bomo pridobili delno
gradbeno dovoljenje. Razpis oziroma poziv predkvalificiranim
ponudnikom za izdelavo ponudbe se je začel 27.6.1997.

2717-471 R 372/1362 Rakitna-Cerknlca
Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Na moderniziranem odseku ni bila postavljena odbojna ograja. Za
izvedbo bi bilo potrebno zagotoviti 4 mio SIT.

A-RAZPIS
24.11.1997 je bila z izbranim izvajalcem (SCT+CP LJ) podpisana
pogodba za izvedbo celotnega odseka (4007m). Vrednost pogodbe
je 1.633.394.958,00 SIT, rok dokončanja vseh del pa je 14 mesecev.
Podpisana sta tudi sporazuma o sofinanciranju z občinama
Domžale in Ljubljana.
V novembru je bil s strani MPZ tudi potrjen noveliran investicijski
program.
Izvajalec je uveden v delo na 1 km trase, za katerega je pridobljeno
gradbeno dovoljenje, na ostali del trase pa mora biti uveden v
roku 120 dni po podpisu pogodbe. Za del trase, kjer še ni GD se
še vedno pridobiva manjkajoča zemljišča.

2732-471 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur
Veljavni prorac 1997:

35.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

35.000.000
35.000.000

Plačana je bila pogodba o dokončnem plačilu za že izvedena dela
med MPZ-DRSC, izvajalcem del Cestnim podjetjem Celje in občino
Šentjur v višini 35 MIO SIT.
2770-471 R 363/1337 Impoljca-Zavratec
Veljavni prorac 1997:

28. julij 1998

72.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97: 361.080.288
Realizacija 1997:. 361.078.418

B- ZEMLJIŠČA IN GRADBENO DOVOLJENJE
72.000.000
72.000.000

Za odsek 295 v občini Domžale od km 2.074 do km 3.074 so
pridobljena vsa zemljišča, prav tako pa tudi vsa potrebna soglasja.
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Za preostali odsek v občini Domžale (od km 0,00 do km 2.074)
vsa zemljišča še niso pridobljena in sicer niso pridobljeni objekti,
ki se rušijo (štirje), proti sedmim lastnikom pa je v teku postopek
razlastitve (medtem je eden od njih že podpisal pogodbo). Za
pridobitev teh nepremičnin bo potrebno zagotoviti še cca 294
mio. SIT.
Za odsek v občini Ljubljana lokacijsko dovoljenje zaradi pritožbe
ene stranke še ni pravnomočno. Ne glede na to, je do sedaj
odkupljenih večina potrebnih zemljišč, med njimi tudi dva objekta
predvidena za rušenje. Potrebna sredstva za pridobitev še
preostalih nepremičnin in plačilo spremembe namembnosti
znašajo cca 170 mio. SIT.

3839-471 M 10-8/1257 Dravograd
Veljavni prorac 1997:

12.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

12.000.000
12.000.000

Dela na podpornem zidu pod M10-8/1257 so zaključena. Dela na
podpornem zidu so v celoti zaključena. Dodatna in več dela so:
- dodatni AB podporni zid ob mostnem oporniku
- dodatna dela na podpornem zidu med profili 17-21 (sprememba
projekta ter dodatna dela in več dela )
- opustitev gradnje podpornega zidu pri odcepu za Trbonje
Dela so končana razen signalizacije. Tehnični pregled bo spomladi
98.

C- SOFINANCIRANJE
4708-471 Investicijski programi
Sofinancerski sporazum z občinama je podpisan. Vrednost
sofinancerskih deležev je sledeč:
- Domžale 147.401.936,00 SIT
- MOL 50.965.931,00 SIT (vrednosti so iz PGD)
D- INVESTICIJSKI PROGRAM
Investicijski program je bil izdelan in potrjen s strani pristojne
komisije že v letu 1995. V septembru 1997 je bila izdelana novelacija
investicijskega programa in posredovana komisiji v pregled in
potrditev.
2906-471 M 3/248 Ptuj železniški nadvoz (EBRD)
Veljavni prorac 1997: 354.000.000
0

Pod. pog. za leto 97: 353.426.788
Realizacija 1997: 342.536.396

Izgradnja podvoza je končana v roku. Dne 22.5.1997 je bil uspešno
opravljen tehnični pregled. Razen postavitve protihrupne zaščite
pri enem stanovanjskem objektu, so izpolnjeni vsi pogoji za
pridobitev uporabnega dovoljenja.
V zvezi s podvozom izvajalec del ureja: zadeve za pridobitev
uporabnega dovoljenja.
Lokacijsko dovoljenje za izgradnjo podhoda je bilo pridobljeno.
PGD, PZI podhoda je podpisana. Izdelava projekta je v teku. S
projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija križanja
magistralne ceste M 3, odsek 248 z železnico v Ptuju, ki
predvideva izdelavo: študije variant izgradnje podhoda, PGD, PZI
po izbrani varianti in PZR. Izdelano je Geotehnično poročilo, ki ga
je pregledal in potrdil Sektor za tehnologijo in razvoj ter Študija
možnih načinov gradnje pod železniško progo. V študiji so
predlagani trije načini gradnje pod železniško progo: Potiskanje
škatle podhoda pod provizorijem, Podrivanje ter Polmontaža
gradnje pod provizorijem. Po pregledu variant dne 25.8.1997, bo
projektant natančneje opredelil možnost tazne gradnje, terminski
plan del in finančne pokazatelje, na osnovi katerih se bo projektni
svet odločil o izbiri variante. Na študijo variant je dne 25.7.1997
pridobljeno mnenje Slovenskih železnic.
3812-471 Oprema za kontrolo cest
Veljavni prorac 1997:

10.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

9.027.180
9.027.180

Plačali smo 4 prenosne računalnike za zajemanje podatkov na
terenu in posodobili obstoječe namizne računalnike na Direkciji,
ki so že zastareli in tudi knjigovodsko odpisani.
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Veljavni proec 1997:

50.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

49.999.196
43.919.088

Na začetku leta so bile na tej postavki naročene tudi prometne
študije in sicer: Prometna analiza na območju severnega dela
Novega mesta - izdelana in oddana v roku. Ugotavljanje
prevoženih kilometrov po osebnih avtomobilih in ocena varnosti prva polovica anket je že obdelana in sedaj poteka druga faza.
Prometna študija obalnega področja od Dekanov do državne
meje pri Sečovljah in Dragonji - izvedeni in obdelani so vsi podatki
terenskih raziskav. Prometna preveritev ceste M10-1 od Lenarta
do Beltinec - obdelani so vsi terenski podatki in izdelana posebna
študija za obvoznico Lenarta. Prometna analiza za obvoznico
Solkana je oddana v roku.
V nadaljevanju so se izdelovali investicijski programi za predvidene
investicije.
4762-471 R 326/1159 žužemberk-Dobrava
Veljavni prorac 1997:

30.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

29.999.120
29.998.240

Cesta med km 1,26 in 3,39 je v celoti končana. Na zahtevo lastnikov
parcel je bilo potrebno dodatno narediti nekaj uvozov na
posamezne parcele. Tudi ta dela so končana in plačana. Vrednost
vseh del je bila 88,6 mio SIT.
V pripravi je tehn. pregled.
4822-471 R 321 C/1128 Vres|e-Sorica
Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Dela na modernizaciji ceste od km 0,000 v dolžini 900 m iz smeri
Vresja proti Soriški planini so bila končana v okviru sredstev
proračuna 1996. V letu 1997 smo načrtovali nadaljevanje del po
racionalizirani varianti. V začasnem financiranju nismo mogli
zagotoviti sredstev, v decembru 97 v proračunu pa je bilo to
prepozno. V letu 1997 je bil sicer uspešno izveden razpis za
oddajo del. Komisiji za izbiro izvajalca je bil podan predlog za
izbiro najugodnejšega izvajalca, to je CP Kranj ki je ponudil izvedbo
del za vrednost 64.845.002,00 SIT.
Ponudbena cena je zajemala modernizacijo odseka v dolžini 1.3
km vključno s sanacijo podpornih zidov in ureditvijo odvodnjavanja.
V kolikor bi bilo za nadaljevanje del v letu 98 predvidena sredstva,
bi bilo možno za izvedbo del skleniti dvoletno pogodbo.
Dolžina nemoderniziranega dela je še 3,6 km.

vasi (do km 5+240) je bil sklenjen aneks. Dela so zajemala
preplastitev ceste, izgradnjo avtobusnega obračališča ter nov
AB propust preko potoka. Vsa dela so končana. Dokončno bodo
plačana v letu 1998. Celotna vrednost bo znašala 160,8 mio SiT.

4989-471 Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka
Veljavni prorac 1997:

36.307.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

36.306.607
35.931.607

Dokončana je bila modernizacija lokalne ceste L 3611 Kočevska
Reka - Borovec od km 6,945 dolžine 4,585 km. Skupna vrednost
v letu 1994 pričetih del modernizacije odseka znaša 149.031.451
SIT. V letu 97 je bila izvedena ureditev brežin s kamnito zložbo na
dveh kritičnih mestih kjer se je pojavil lokalni zdrs brežine.
Dokončana je bila tudi modernizacija lokalne ceste L 3619 Borovec
- Dragarji od km 0,0 v dolžini 3,875 km. Skupna vrednost v letu
1995 pričetih del znaša 109.736.453 SIT. V letu 1997 je bil izveden
asfaltbeton, dokončano odvodnjavanje in urejene brežine. Dela
so se izvajala na priglasitev, po projektu št. 93/95, ki ga je izdelala
Dolenjska projektiva julija 95. Modernizacija obeh odsekov je
končana,razen sanacije plazu na odseku Kočevska Reka Borovec, ki pa se rešuje z druge planske postavke.

4991-471 R 330 Radeče-priključ?k M 10-3
Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Izvajala se je rekonstrukcija ceste od km 27+300 v dolžini 710 m.
Prvi odsek od Radeč do mostu preko Sopote so končana. Na
drugem delu so dela izvedena do obrabnega asfaltnega sloja.
Pločniki ostajajo v makadamu. Skupna vrednost del znaša
100.373.571 SIT. Osnovana je bila poravnalna komisija, ki rešuje
zahtevek Savskih elektrarn za vračilo vloženih sredstev v
infrastrukturo na območu Radeč.
Poravnalna komisija je pripravila osnutek poročila o poravnavi
zahtevka SEL. Aktivnosti za pridobitev gradb. dovoljenja se
nadaljujejo. Geodetske meritve so v teku. Problem pridobitve
zemljišč ostaja nerešen.

Odsek ceste Osilnica - Zg. Čačič je del povezave Osilnice s
Kočevsko Reko. Cesta je na obravnavanem odseku širine 2 m in
poteka po strmem plazovitem pobočju. Po izgradnji celotnega
odseka Osilnica - Kočevska Reka je predvidena prekategorizacija
obstoječe lokalne ceste v regionalno cesto R-391. Za
nameravano rekonstrukcijo je izdelan IP, LD, pridobljena lokacijska
odločba, trenutno pa se izdeluje projekt PGD, PZI, ki bo
predvidoma končan v juliju. Na UE Kočevje je poslana vloga za
izdajo odločbe o odmeri plačila spremembe namembnosti za
posege na kmetijska zemljišča. Na podlagi že pridobljenih odstopnih
izjav pa se Izvajajo aktivnosti za pridobivanje potrebnih zemljišč
za izvedbo investicije. Izdelava PZI projekta je v končni fazi. Razpis
za gradnjo je možno izvesti takoj, ko bodo sredstva. Investicijske
dokumentacije še ni.

5558-471 M 10-1/322 Kapca-Hotlza
Veljavni prorac 1997:117.219.000

5611-471 R 358C/1327 Stročja vas-LJutomer
Veljavni prorac 1997:

Veljavni prorac 1997:

0
0

23.365.411

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

23.3G5.4'
23.365.411

Nov most čez Bukovnico in rekonstrukcija R 357/1318 v dolžini
230 m je izvedena. Izveden je tudi tehnični pregled, v pridobivanju
je uporabno dovoljenje.
6466-471 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji

60.000.000
60.000.000

Veljavni prorac 1997:

Izvajala se je rekonstrukcija ceste od km 3+100 v dolžini 2140 m.
Cesta skozi Vrhovo je v celoti obnovljena, vključno z javno
razsvetljavo in opremo. Za nadaljevanje del na cesti od konca
28. julij 1998

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

6465-471 R 357/1318 most čez Bukovnico v Dobrovniku

4990-471 M 10-3/332 Vrhovo-Hotemež
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Dela na rekonstrukciji ceste od km 0,200 do km 2,300, pričeta v
letu 1993, so bila končana v letu 1996. Opravljen je bil tudi tehnični
pregled. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno urediti
križanje z železniško progo v skladu z izdanim soglasjem
Problematika z železnico (križanje), se bo reševala v letu 199R.

Zadnje odločitve gredo v smer, da bi se celotni odsek od Dragarjev
do Osilnice izvajal istočasno, saj bi na ta način lahko izravnali
zemeljske mase in s tem pocenili izvedbo.

60.000.000

Pod. pog. za leto 97. 117.218.401
Realizacija 1997: 117.218.400

Izvajalec je položil nosilni in obrabni sloj asfalta ter izvedel vse
priključke in talno signalizacijo na delu razpisanega odseka, na
katerem smo izvajali rekonstrukcijo (od km 6,43 v dolžini 780 m).
Odpravljene so pomanjkljivosti na izvedenem odseku in pritožbe
krajanov.
Izvajalec je v celoti zaključil z deli in o tem tudi obvestil naročnika.
Tehnični prevzem bo v pričetku leta 1998. Skupna vrednost
investicije je 131,2 mio SIT od tega sof. občine 14 mio SIT

Odsek Čačič-Osilnica
Izdelava geodetskega posnetka za potrebe izdelave dokumentacije za cestno povezavo Dragarji - Čačič. Geodetski posnetek
je bilo potrebno dopolniti zaradi dodatnih preveritev poteka trase.
V proceduri je aneks z dinamiko za leto 98.
Nameravana novogradnja cestnega odseka je izdelana je
obdelana v dveh variantah. TOPOS izdeluje še tretjo varianto
poteka obravnavane trase ceste in primerjalno študijo variant, ki
bi ovrednotila vse tri variante. Izdelan je detajlen geodetski
posnetek terena za vsako varianto. Ravno tako so izdelane tudi
potrebne študije: PVO, geološko - geotehnično poročilo,
hidrotehnično poročilo, inventarizacija flore in favne in
hidrogeološko poročilo.
Dne 17.9.97 je bil opravljen terenski ogled tretje variante poteka
cestne povezave s predstavniki MOP-a, občine in GG Kočevje.
Vsi prisotni so se načeloma strinjali s potekom tretje variante, ki
se izogiba vsem posegom v varovana področja in je s stališča
izvedbe tudi manj zahtevna kot predhodno predlagani varianti.
Na osnovi študije je bil sklican sestanek med investitorjem,
predstavniki MOP-a in občino Osilnica, kjer je bila izbrana
najugodnejša varianta.

Zač. financ. 97:

20.000.000
19.866.183

71.152.566

Pod. poy. za loto 97.
Realizacija 1997.

71.152.566
71.152.566

Zaradi dotrajanosti dveh obstoječih lesenih mostov čez reko Pako
je bilo potrebno zgraditi nova mostova in izvesti prestavitev in
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Za križišče " na klancu" je izdelana lokacijska dokumentacija in
projekt PGD vendar bo zaradi spremenjene zakonodaje potrebno
začeti z postopkom sprejetja lokacijskega načrta. Razlog za to je
sledeči: V novem Zakonu o stavbnih zemljiščih (UL št. 44/97 z
dne 24.7.1997) je določeno, da je v slučaju razlastitve javna korist
izkazana le v primeru, kadar tako gradnjo določa prostorski
izvedbeni načrt (in ne lokacijska dokumentacija). Ker bo potrebno
za rekonstrukcijo križišča porušiti tudi nekaj objektov obstaja
velika verjetnost, da bi bilo potrebno za pridobitev potrebnih
nepremičnin uporabiti razlastitev. To pa je možno le na osnovi
sprejetega lokacijskega načrta.

navezavo obstoječe magistralne ceste v območju obeh mostov.
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano dne 25.02.1997.
Izvedena so vsa dela na novi trasi in promet že poteka po
novozgrajenem odseku. V območju navezave trase na obstoječo
cesto je v smeri Velenja izvedena kamnita zložba za utrditev
nestabilne brežine Oba armiranobetonska mostova sta zgrajena
skladno s projektno dokumentacijo. Ob mostu 2 je bil izveden
začasni obvoz magistralne ceste in prestavitev komunalnih vodov.
Izvedena je tudi regulacija Pake s talnimi pragovi in oblogo dna z
naravnim kamnom. Dokončna ureditev je bila izvedena po
odstranitvi začasnega obvoza.
Vgrajevanje bitudrobirja na celotnem odseku je bilo izvedeno dne
07.06.1997 in vgrajevanje asfaltbetona dne 08.06.1997.
Vgrajevanje asfaltbetona se je izvajalo v celotni širini ob popolni
zapori prometa. Za popolno zaporo si je izvajalec del pridobil
odločbo Ministrstva za promet in zveze. Promet preko
rekonstruiranega dela trase je bil po predlogu komisije za prometno
varnost vzpostavljen 12.06.1997. Tehnični pregled novozgrajenega odseka in obeh mostov je bil izveden dne 11.12.1997.
Izvajalec del, CP Celje bo dokončno odpravil pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu ob ugodnih vremenskih pogojih.

Za projekt štiripasovnice Ljubljana - Medvode se bo naročilo
prometno študijo, študijo upravičenosti in dopolnitev idejnega
projekta.
6475-471 M 4/253 obvoznica Novo mesto
Veljavni prorac 1997:

Na rekonstruiranem odseku ceste v letu 1996 in 1997 je prišlo do
poškodbe zgornjega dela brežin pri regulaciji reke Pake gorvodno
pri mostu 1, v dolžini cca 30m in širini cca 3m obojestransko.
Obenem je prišlo do lokalnega rušenja podpornega zidu izven
rekonstruiranega dela ceste. Sanacija poškodb je bila izvedena.

50.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

Zgrajen je bil nov ločni most in del ceste rekonstruiran. Pogodba
je bila oddana izbranemu izvajalcu "NA KLJUČ". Ker se je pri
izkopu za temelje opornikov ugotovilo, da so temeljna tla v drugačni
sestavi kot so kazale geološke vrtine je bil projekt preprojektiran
in so bili temelji zgrajeni na pilotih. Ker piloti niso bili predviđani v
ponudbenem popisu, je bil za izdelavo le teh sklenjen aneks za
dodatna sredstva. V tem aneksu so bila upoštevana tudi dodatna
geološka sidra katere je bilo potrebno vgraditi v oporne zidove,
zaradi rezultatov raziskav poiskusnih vrtin za geološka sidra.
Deia na ob|ektu so končana in na MOP je bila vložena vloga za
tehnični prevzem.

61.589.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

61.588.133
61.588.133

poročevalec, št. 49/1

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

6478-471 R 319/1105 mostovi na Jezerskem (8)
Veljavni prorac 1997:

6471-471 M 1/212 Medvode
0

0

V lanskem letu je bila zavrnjena vloga za pridobitev odločbe o
priglašenih delih. Vodi se postopek za pridobitev lokacijskega in
gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja
je vložena na MOP - u. Lokacijska dokumentacija je že popravljena
po njihovih zahtevah, ni pa še pridobljena odstopna izjava
tangiranega lastnika g. Praprotnika. Občina Velenje nadaljuje
aktivnosti v zvezi z zagotovitvijo zahtevane dovozne ceste za
zgoraj omenjenega lastnika. Projekti PZI so bili izdelani že v
lanskem letu.
Dne 04.12.1997 je bil na občini Velenje sestanek v zvezi z
navedeno problematiko, že izdelani projekt ureditve križišča bo
potrebno uskladiti s sprejetim zazidalnim načrtom občine Velenje

Na navedenem odseku od km 2,155 do 2,655 se je izvajala
rekonstrukcija ceste, sanacija plazu, korekcija krivine in ureditev
križišča ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih GIRI
d.o.o.št. 11 -009/95, oktober 1995. Za navedena dela je bilo izdano
priglasitveno dovoljenje. Tekom izvedbe so nastala dodatna dela
(nenosilna tla, polaganje politlaka po navodilih geomehanika in
tudi zamenjava nenosilnih tal v nekaj profilih, kar je razvidno iz
gradbenega dnevnika). Dela so končana, obveznosti v celoti
poravnane, opravljen je tehnični prevzem, uporabno dovoljenje
še ni izdano.

Veljavni prorac 1997:

1.562.710
1.562.710

6476-471 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška-Goriška

6470-471 M 10-1/366 Gornja Radgona-Mele
Veljavni proiac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Izdelana je predinvesticijska zasnova in investicijski program za
obe fazi obvoznice, ki je že bil obravnavan na komisiji za
potrjevanje invest. programov. Za I. fazo obvoznice je bil v
novembru 1996 izvršen razpis ter izbran izvajalec vendar bo
razpis potrebno ponoviti ko bo investicija potrjena s sklepom
MPZ na osnovi potrjenega investicijskega programa. V podpisu
na MPZ je sporazum o sofinanciranju izgradnje obvoznice med
občino Novo mesto in Republiko Slovenijo - MPZ. Za viadukt, ki
se bo izvajal v sklopu I. faze obvoznice je pridobljeno gradbeno
dovoljenje, za traso obvoznice I. faze pa je podana nepopolna
vloga za GD. Vloga je bila vložena brez dokazila o razpolaganju s
tremi zemljišči, ki pa so bila v septembru pridobljena, tako, da bo
možno vlogo dopolniti in pridobiti gradbeno dovoljenje za celo I.
fazo obvoznice. Za drugo fazo obvoznice je pridobljeno
pravnomočno lokacijsko dovoljenje.Trenutno se dokončuje projekt
PGD in pridobivajo zemljišča.

6467-471 R 302/1029 most čez Sočo v Trenti
Veljavni prorac 1997:

1.600.000

20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.746.798
19.746.839

Pridobljena je lokacijska dokumentacija in lokacijsko dovoljenje
za 8 mostov. Izdelani so projekti za Grabnarjev, Hudinov in
Taborski most. Vložena je zahteva za izdajo gradbenega
dovoljenja.

0
0
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rekonstrukcija ceste R322/1134 poteka od km 13+050 do 13+990
za ll.fazo in od km 13+990 do km 14+500 in zajema rekonstrukcijo
ceste, odvodnjavanje, izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez ter
obnovo propusta v km 13+362. Rekonstrukcija obsega tudi obnovo
križišč K2 in K3, križišče K1 pa se bo definiralo po potrditvi novih
prostorskih aktov.

Izvedeno je bilo odpiranje ponudo za gradnjo Grabnarjevega
mostu dne 26.8.1997. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Gradbinec iz Kranja, kateri je ponudil izvedbo del za 59.116.709
SIT. V mesecu novembru so se pričela izvajati pripravljalna dela
pri izgradnji Grabnarjevga mostu in pod vodstvom inštruktorjev
slovenske vojske montirati začasni objekt mostu Mabey &
Johnson za obvoz.

Opravljen je bil sestanek na MO Kranj. Občina je podala nekatere
pripombe na zasnovo rekonstrukcije. Predvsem je bila dana
pripomba na smiselnost rekonstrukcije križišča K1. Prav tako
ostro nasprotujejo zaprtju ceste na Brdo, ker nimajo interesa za
graditev nove povezave med AC in cesto na Predoslje. Po mnenju
g.Grosa je krožišče v K2 bolje izvesti s semaforiziranim križiščem.
Na Direkciji RS za ceste je b>il dosežen dogovor glede nove
zasnove rekonstrukcije križišča K2. Idejni projekt bo obsegal dve
varianti križišča K2 - semaforizirano štirikrako in rondo. Obe rešitvi
bosta osnova za prometno študijo, ki bo tako podlaga za
utemeljeno odločitev za eno ali drugo varianto. Dosežen je bil
načelni dogovor z županom MO Kranj glede sprejemljivosti rešitve
z njihove strani.

6480-471 R 314/1081 križišče v Mostah
Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Križišče v Mostah bo, v skladu s sporazumom med DARS in
DRSC glede obnove obvoznih cest zaradi graditve avtoceste
čez Trojane, zgradila DARS
Dosedanje aktivnosti pa so bile:
Dopolnitev lokacijske dokumentacije zajema variantno (3)
obdelavo križišča:
1. brez zahtevanih protihrupnih ograj
2. z zahtevanimi protihrupnimi ograjami H=2,5m
3. s parapetnim zidom H=0,5m
LU2 Ljubljana je delo dokončal v predvidenem roku. Izdano je
lokacijsko dovoljenje, ki pa še ni pravnomočno zaradi dveh
pritožnikov (Plevel, Košir). Pritožbi je UE Kamnik dala v nadaljno
obravnavo Ministrstvu za okolje in prostor.
Pritožbi dveh tangiranih lastnikov (Košir, Plevel) sta začasno
zaustavili proces pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pritožbi še
vedno rešuje MOP.
Vlogi g. Mršiča za soglasje h gradnji garaže smo podali negativen
odgovor, ker je predvideval gradnjo na lokaciji predvidenega
krožnega križišča.
Glede pritožbe še ni odgovora.

6482-471 R 315/1093 Zlatorog-Savica
Veljavni prorac 1997:

2.766.344

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.766.344
2.766.344

Lokacijsko dovoljenje je pravnomočno, vsi popravki morajo biti
skladni s prostorskimi akti Občine Kranj.
Odkupi zemljišč - se pridobivajo skladno z lokacijskim dovoljenjem.
Za l.fazo je bilo podpisanih s strani lastnikov šest pogodb, druge
so v pripravi, razgovori z lastniki so v teku, vendar imajo zahteve,
ki še niso usklajene.
Za ll.fazo je projektna dokumentacija izdelana in dana v revizijo.
Pridobljena je zemljiško-knjižna dokumentacija za 76 lastnikov.
Strošek odkupov bo znašal cca 31.000.000 vendar se pristopi k
pridobivanju zemljišč, ko bodo potrjeni cenilci in z njimi sklenjene
pogodbe.
Projektivno podjetje Kranj, ki dopolnjuje projekt l.faze, skladno z
pravnomočnim lokacijskim dovoljenjem in prostorskimi akti Občine
Kranj, nas je seznanil da župan Občine Kranj zahteva spremenjeno
izvedbo križišča ob Dežmanu, kar pa ni skladno z veljavnimi
dovoljenji. Zaradi navedene problematike, je zaprošen upravni
organ za preverbo.

31.000.000
31.000.000

6486-471 R 343B/1431 Llmbuš-Laznica
Veljavni prorac 1997:

95.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

95.000.000
94.539.885

Dela na enem pododseku v dolžini 860 m so končana, za preostalih
380 m je potrebno nameniti sredstva v proračunu 98.
6490-471 R 319/1109 Škofja Loka (žabnlca-Grenc)
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Dela na odseku od km 4,536 do km 5,400 so bila izvedena v letu
1996. Za nadaljevanje del od km 5,4 do 6,5 je podpisana tristranska
pogodba med MPZ-DRSC kot investitorjem, Občino Škofja Loka
kot soinvestitorjem in CP Kranj kot izvajalcem za izvedbo del.
Vrednost del znaša 112 mio SIT (sof. je 44 mios SIT). Izvedena
so pripravljalna dela. V letu 98 ne bo mogoče zagotoviti vseh
potrebnih sredstev. Potrebno se bo dogovoriti za spremembe
rokov.

Revizijska razprava II.faze je bila 28.08.1997. V dogovoru z
upravnim organom občine Kranj, je bilo zaprošeno za podaljšanje
lokacijskega dovoljenja z opozorilom na zgoraj navedeno
problematiko (križišče Dežman). Pogodba za odkup zemljišča
Dežman je bila s strani DP zavrnjena, narejena je nova cenitev.
Izdelana in oddana v potrditev na Direkcijo RS za ceste je bila
projektna naloga za idejni projekt l.faze in križišča K3. Predvidena

28. julij 1998

Pod. pog. za leto 97 :
Realizacija 1997:

Dela od km 4,5 v dolžini 1 km so zaključena. Obsegala so
zamenjavo tamponskega materiala, ureditev odvodnjavanja in
asfaltiranje v obstoječi širini. Po dokončanih delih se je izkazalo,
da bi bilo v izogib erodiranju zemljišča, smotrno podaljšati tlakovane
jarke v podaljšku cestnih propustov preko najbolj strmega dela
zemljišča. Dela so izvedena.
Za preostali del odseka v dolžini 2,700 km je v izdelavi investicijski
program.
Upravno enoto Radovljica smo zaprosili za izdajo odločbe o
priglasitvi del za modernizacijo odseka od km 5+500 do 8+200
(Savica). Glede na dejstvo, da se cesta nahaja v ožjem območju
Triglavskega narodnega parka je predvidena modernizacija v
obstoječi širini, ureditev odvodnjavanja, ureditev signalizacije,
predvidena so izogibališča. Vlogo za priglasitev smo dopolnili v
skladu z zahtevo Upravne enote Radovljica. Pridobili smo odločbo
o dovolitvi priglašenih del modernizacije ceste.

6481-471 R 322/1134 Mlaka-Kokrica
Veljavni prorac 1997:

31.000.000
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Pripravljalna dela, Konsolidacija terena (nasip z predobremenitvijo), Vertikalna dernaža

6493-471 M 10-1/314-315 Lenart
Veljavni prorac 1997: 186.350.283
0

Pod. pog. za leto 97: 176.992.758
Realizacija 1997: 176.992.758

V letu 1998 bodo izvedena naslednja dela:
zemeljska dela (delno),
voziščna konstrukcija (delno),
odvodnjavanje - kanalizacija,
oprema ceste (delno),
pričetek gradnje mostov za Beli Križ in Karbonar,
prestavitev optičnega kabla (sofinancira Telekom).

Pogodba za izvedbo del od km 13,64 do 14.76 v skupni vrednosti
224 mio SIT (sof. občine 57 mio SIT) je bila sklenjena maja 97.
Dela na rekonstrukciji so izvedena na vozišču, ureditev zelenic
in pločnikov pa bo v aprilu 98. Problem financiranja telekomunikacijskih vodov s Telekom-om je povzročil pri gradbenih delih
zamude. Položen je bitodrobir, če bo vreme dopuščalo, bodo dela
dokončana.
6498-471 M 2/373 križišče Strun|an
Veljavni prorac 1997: 20.000.000 Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V letu 1999 se bodo dokončala v letu 1998 začeta dela, ki bodo
zaključena predvidoma do junija 1999.
6691-471 M 3/242 obvoznica Radlje

20.000.000
20.000.000

Veljavni prorac 1997
09.01.1997 je komisija za oddajo del izbrala najugodnejšega
ponudnika SCT ljubljana. Na podlagi izjave o pridobitvi zemljišča s
strani DRSC ni bilo možno pridobiti gradb. dovoljenja. Glede na
dodatne zahteve MOP-a je bila pridobljena še naslednja
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja:
- s strani DRSC je bila pridobljena izjava, da se strinja da nastopi
kot soinvestitor Občina Piran
- s strani občine Piran je bila pridobljena izjava, da želi nastopiti
kot soinvestitor
- s strani občine Piran je bila pridobljena izjava, da ne bo vložila
pritožbo proti odločbi o spremembi lokacijskega dovoljenja.
- Dne 07.02.1997 je bila vložena vloga na MOP za spremembo
lokacijskega dovoljenja št. 350-03-53/95-MG/DV z dne
02.04.1996.
- Dne 12.02.1997 smo dobili novo lokacijsko odločbo, v kateri
nastopa kot soinvestitor občina Piran.
- Dne 20.02.1997 smo pridobili "Gradbeno dovoljenje".
Marec 1997 - Sofinancerska pogodba podpisana s strani občine
Piran in poslana v podpis Ministrstvu za promet. Dlež občine
Piran naj bi bil 41,067.758 SIT.

3.946.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.945.250
3.745.250

Cestni del projekta in viadukta je revidiran, dopolnitev je v zaključni
fazi.
V skladu z zabeležko revizijske razprave je pripravljena ponudba
za dodatna dela, ki so že izvedena in revidirana. Pridobitev dodatne
tehnične dokumentacije PGD.PZI za akvadukt, PGD.PZI za
propust v Zg.Vižingi z 200 m odseka regulacije potoka, PGD.PZI
za izdelavo L zidu ter PGD.PZI protihrupnih ukrepov so predmet
samostojnih javnih razpisov.
Pridobivajo se strokovne podlage za potrebe izdelave protihrupne
zaščite. Dela so v glavnem gotova, potrebno je še vskladiti
projektno dokumentacijo med vsemi podizvajalci ter grafičnemu
delu dodati še tekstualni.
Z odkupi se še ni pričelo. Investicijiski program je v teku. Lokacijsko
dovolljenje poteče v mesecu aprilu prihodnjega leta.
6692-471 M 10-8/1260 Huda luknja
Veljavni prorac 1997:

Glede na dopis Ministrstva za promet in zveze v maju 97 smo
strokovno preverili umestnost graditve križišča po izdelani
projektni dokumentaciji. 17.07.1997 je bila pripravljena strokovna
obrazložitev. Preverili smo obveznosti sofinanciranja občine Piran
in ugotovili, da je bila razdelitev stroškov napravljena oz. izdelana
strokovno in korektno.

46.245.629

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

46.245.629
46.245.629

Tripartitna pogodba za izvajanje del v vrednosti 233.793.818 SIT
z izvajalcem del SCT, d.d. Občino Piran in RS - MPZ je bila
podpisana.
Delež države bo 182.887.790 SIT, Občine Piran pa 50.906.028
SIT.
Dinamika financiranja:
V letu 1997 Direkcija RS za ceste 17.476.000
V letu 1998 Direkcija RS za ceste 82.887.790 Občina Piran
27.706.028
V letu 1999 DRSC 82.524.000 Občina Piran 23.200.000

Vsa dela so bila na celotnem odseku izvedena v skladu s
korigiranim terminskim planom. Vgrajevanje asfaltbetona deb.4cm
je bilo na celotni dolžini rekonstruiranega odseka (660m) izvedeno
dne 12.10.1996. Asfaltbeton se je vgrajeval v celotni širini vozišča
ob popolni prometni zapori. Tehnični pregled rekonstruiranega
odseka ceste je bil uspešno izveden dne 04.11.1996, uradna
otvoritev pa dne 05.11.1996. Plačilo izvedenih del je bilo realizirano
v skladu s finančnim planom za leto 1996 in s predlaganim
začasnim planom financiranja za prvo polletje 1997.
Dne 20.12.1996 in 10.04.1997 je izvajalec del Cestno podjetje
Celje podal "zahtevek za priznanje dodatnih stroškov". Nadzor je
podal poročilo s komentarjem o upravičenosti "zahtevka"
investitorju.
Dne 18.08.1997 je na področju Hude luknje divjalo neurje s
poplavami. Ob mostu 2 v smeri proti Slovenj Gradcu je prišlo v
dolžini cca 10 m na levi polovici vozišča do dviga asfalta in poškodb
zgornjega ustroja, ki so posledica preplavitve reke Pake in velike
količine vode s pobočja nad cesto in s tem nastanka velikega
vzgonskega nadpritiska. Cesta je prevozna z omejitvijo hitrosti.
Sanacija naj bi bila izvedena do konca novembra 97. Dne
25.11.1997 je bil ponovno opravljen ogled skupno z izvajalcem
del. Glede na neugodne vremenske razmere je bila s strani nadzora
sprejeta odločitev, da se dokončna sanacija poškodovanega
asfalta izvede ob ugodnih vremenskih pogojih - predvidoma v
aprilu 1998.

Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe. V letu 1997 so bila
izvedena naslednja gradbena dela:

Finančni prikaz investicije:
- kumulativna vrednost pogodbe in aneksa: 296.513.629 SIT

Rekonstrukcija križišča Strunjan M2/373, na stacionaži v km
6+730 se bo izvajala v dolžini 500m. Rekonstrukcija obsega glavno
križišče, vključno s cestnimi priključki za Strunjan, Beli Križ in
Krabonar ter objekte na magistralni cesti (most 3), na cesti za
Beli Križ (most 2) ter Karbanar (most 1).
Obseg del: Zemeljska dela, Vozišče s kanalizacijo, Prestavitev
vodovoda, Nizkonapetostno omrežje in javno razsvetljavo,
Telefon (sofinancira Telekom), Semaforizacijo, Hortikulturo,
Rušitev objekta KS, Objekte (mosti, most2, most3).
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Izvajalec del je VGP Novo mesto.
Izvedenih je cca 80 % gradb. del. Pri izkopih so se pojavila več
dela, ker je sloj vodonepropustne gline mestoma na večji globini
od projektirane. Bistveno so se povečali odvodni jarki in drenaže,
ker je bilo potrebno izvesti vodo izven območja plazu. Za nasipni
material ni bilo možno uporabiti židko in razmočeno Zemljino iz
izkopov v plazini. Nasipi so zgrajeni iz peščenega materiala iz
bližnjega kamnoloma. Dodatna in več delai so že izvedena. Skupna
vrednost del je bila 36.4 mio SIT.

- pogodbena izplačila:
v letu 1995: 40.268.000 SIT
v letu 1996: 210.000.000 SIT
v letu 1997: 46.245.629 SIT
6698-471 M 10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče-Liti)a)
Veljavni prorac 1997:

3.400.978

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.400.978
3.123.080

6708-471 R 348/1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvorjane

Pripravljena je tehnična dokumentacija. Pridobljene so vse
kupoprodajne pogodbe, oddana je vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja na MOP (5.januar.98). Na MOP-u je bil sestanek z
g.Prihodom glede izdaje gradbenega dovoljenja, ne glede na
negativno mnenje LRZVNKD.
V pripravi je sporazum o sofinanciranju (osnutek). Pogodba za
izdelavo predinvesticijskega programa je v pripravi. Program bo
predvidoma dokončan do sredine februarja.
Predvidena rekonstrukcija M10-9/1182 Šentjakob - Radeče na
stacionaži od km 0+500 do km 5+250, dolžine 4,750m je razdeljena
na IV.faze. V I.fazi je predvidena rekonstrukcija ceste od km 2+520
do km 3+020, Ribče - Hotič, v vrednosti cca. 200,000,000 SIT.
Razpis za izvedbo del bo potrebno ponoviti. Dela na tem odseku
obsegajo nasip (50,000m3), ki je potreben za dvig ceste nad
gladino 100 letne vode Save, zaščito nasipa, odvodnjavanje,
zgornji ustroj, hodnik za pešce in javno razsvetljavo.

Veljavni prorac 1997: 115.000.000
0

Dela so v giavnem končana na odseku od km 9,647 do 11,018 v
skupni vrednosti 187 mio SIT (sof. občine 47 mio SIT). Spomladi
bo tehnični prevzem. Povečan je obseg del na vodovodu (22 mio
SIT) ter dodatnih 300 m ceste (52 mio SIT - 9,7 občina). Dela
bodo izvedena v letu 1998.
6717-471 R 343/1430 Zreče križišče
Veljavni prorac 1997:

49.083.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

49.082.503
49.082.448

Na navedenem odseku od km 1700 do 2500 se je izvajala
rekonstrukcija ceste, sanacija plazu, korekcija krivine in ureditev
križišča ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih GIRI
d.o.o.št. 11 -009/95, oktoberl 995. Za navedena dela je bila izdano
priglasitveno dovoljenje. Občina G. Petrovci nastopa kot
soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša
60.520.480 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane.
Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del.
6705-471 M 10-1/318 Petanjcl-Murska Sobota (Cankarjeva
cesta)
3.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

54.541.489
54.541.489

6792-471 L Zelena meja (Pungart, Črni potok)
Veljavniprorac 1997:

Veljavni prorac 1997::

54.542.000

V letu 1997 je bila dokončana v letu 1995 pričeta rekonstrukcija
križišča regionalne ceste z lokalno cesto L 7166. Regionalna
cesta je rekonstruirana na dolžini 600m, priključek na lokalno
cesto pa v dolžini 130m. Sočasno z rekonstrukcijo vozišča je bila
zgrajena javna razsvetljava, pločniki in deloma obnovljena tudi
ostala komunalna infrastruktura. Investitor rekonstrukcije vozišča
je bila država, stroške za ostala dela pa je skladno s
sofinancerskim sporazumom pokrivala občina Zreče. Vrednost
vseh izvedenih del znaša 90.321.479 SIT, od česar znaša delež
države 76.780.489 SIT ( od tega v letu 1997 54.542.000 SIT).

6701-471 R 356/1317 Petrovcl naselje
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97: 115.000.000
Realizacija 1997: 115.000.000

3.725.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.725.000
3.725.000

Izdelan je PZI za del 833 m modernizacije odseka ceste Črni
potok-Vurhi-Vici.

1.951.100
1.755.990

Papeži - žurge 2.300 m
Izdelan in revidiran je PZI projekt rekonstrukcije obravnavanega
odseka.
Za odsek Črni potok Vurhi - Vici je izdelan PZI rekonstrukcije
obstoječega kolovoza, geotehnično in hidrotehnično poročilo.
Trenutno je v izdelavi PZI objektov, ki ga izdeluje GIRI Ljubljana.
Občina Loški potok je maja letos samoinciativno pripravila in
izvedla javni razpis za rekonstrukcijo odseka Črni potok - most
RH, izbrala izvajalca in pripravila osnutek sofinancerskega
sporazuma, investitor takega načina ne more osvojiti..
Sofinancerska pogodba, ki jo je pripravila občina ni potrjena, ravno
tako ni sprejeta razpisna dokumentacija na osnovi katere je občina
pripravila javni razpis za izbiro izvajalca del.

Za odsek dolžine 800 m skozi Mursko Soboto je projekt za obnovo
ceste izdelan in revidiran. Ker je predvidena vrednost 140 mio
SIT je potrebno izdelati še investicijski program. Sofinancerski
sporazum občina ni želela podpisati. Dokončna odločitev o ukrepu
je v odvisnosti od izgradnje obvoznice in avtoceste, saj tri nove
komunikacije na kratki razdalji niso smotrne. Primernejša bi bila
samo minimalna obnova vozišča, čemur pa občina nasprotuje.
Izdelana je bila tudi študija hrupne obremenjenosti ob magistralni
cesti od km 8,985 do km 9,950.
6706-471 R 326/1166 Sevnlca-Planlna
Veljavni prorac 1997:

30.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V izdelavi je PZI objektov, ki ga izdeluje ing. žugič in bo predvidoma
oddan konec novembra 97.

30.000.000
28.482.153

Izdelan je IP novogradnje, ki ga mora izvajalec še dopolniti po
zahtevah revizijske komisije.
Izdelan je bil I P, ki je vseboval dve varianti poteka nove cestne
povezave. Na revizijski razpravi je bila določena kot najugodnejša

Končana bo sanacija plazu od km 18+970 v dolžini 140 m.
Razširjena je bila cesta, izvedena kamnita peta in drenažni sistem.
Problem odškodnine za tangirano zemljišče še ni v celoti rešen.
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Ob izdelavi projekta PGD, PZI so se pojavile spremembe, ki jih je
bilo potrebno vnesti v lokacijsko dokumentacijo. Takrat smo tudi
ločili rekonstrukcijo na dve fazi, da bomo ločeno pridobili upravna
dovoljenja. I. faza poteka od Kovinotehne do vključno s križiščem
s Trnoveljsko to je od km 6,428 do 7,5 km, ll.faza pa poteka od tu
do križišča z Dečkovo. Popravljeno lokacijsko dovoljenje smo v
maju ponovno vložili na MOP.
V tem času smo pridobili že požarno soglasje. Postopki na MOPu trenutno mirujejo, ker čakajo obrazložitve novega zakona o
cestah
Pridobili smo manjkajoče sanitarno soglasje na lokacijsko
dokumentacijo, vendar postopka na MOP-u še vedno mirujeta.
14.8. so oddane vmesne kopije projekta PGD,PZI v revizijski
pregled, razen projekta semaforizacije križišč. Zahteve za dodatna
dela pri projektiranju so se pojavile predvsem zaradi neprimerne
idejne zasnove, ki je služila kot osnova za izdelavo projekta
PGD,PZI ter dodatnih zahtev podizvajalcev.
25.9. je bila revizijska razprava celotnega projekta, razen projekta
semaforizacije, ki še ni izdelan. Projektant mora vskladiti celoten
projekt s popravljenimi projekti po reviziji vseh podizvajalcev. Na
reviziji je bilo izpostavljeno vprašanje po posebnem projektu
ureditve obvoza v času gradnje, ki bi ga bilo potrebno izdelati
skupaj z mestno občino Celje. V aneks za dodatna dela je
naknadno vključena tudi izdelava krmilnega programa za potrebe
semaforizacije križišč.

tretja varianta, ki jo bo izvajalec projektno obdelal v I P. Za izdelavo
tretje variante je bil dne 4.6.97 podpisan aneks za dodatna dela.
Na osnovi izdelanih variant se izdeluje Primerjalna študija variant.
Zaradi zahteve lastnika tangiranega zemljišča v Vurhih, je bila
naročena dopolnitev PZI projekta modernizacije, ki ga je izdelal
BNZ. V soglasju lastnika zemljišča je zahteva, da se spremeni
potek trase v območju stanovanjskega objekta. Izdelan je predlog
poteka trase na obravnavanem odseku, ki bo predložen
tangiranernu lastniku (g. Volf) v usklajevanje.
6794-471 R 320/1120 Sodražica-žlebič
Zač.tinanc. 1997:

10.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

990.000
990.000

Zemljiški problem pri g. Oberstarju še ni rešen. Dela se v letu 97
niso izvajala.
Razpis za rekonstrukcijo odseka R 320 / 1120 od km 3.000 do
km 4.200 ni bil možen, ker ni bilo mogoče zagotoviti denarja, prav
tako ni bilo možno odkupovati zemljišč. Obstoječa cesta je
popolnoma uničena in konca zime ne bo dočakala.
Sodražica - Zapotok od km 3.000 do km 1.200
Vodnogospodarske smernice s popisom del izdelane in
posredovane projektantu rekonstrukcije ceste. Projekt po reviziji
predan. Lokacijsko dovoljenej pridobljeno. Pridobivanje zemljišč
bi se lahko pričelo. Izdeluje se investicijski program.

6799-471 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari dvor-Petrol)
Veljavni prorac 1997:

554.642

6796-471 R 330/1192 Radeče-Loka pri Zidanem mostu
Zač.tinanc. 1997:

15.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

15.000.000
15.000.000

V letu 1997 so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev zemljišč
potrebnih za rekonstrukcijo ceste. Skladno z določili sporazuma
o sofinanciranju se ti stroški delijo med investitorjem in
sofinancerjem v rezmerju 50/50. V letu 1997 je občina Škofja
Loka že pridobila zemljišča v vrednosti 25 mio SIT, MPZ-DRSC
pa je namenila pridobitvi potrebnih zemljišč sredstva v višini 1 mio
SIT. Vsa zemljišča potrebna za rekonstrucijo ceste še niso
pridobljena (predvidoma bo znašal celoten strošek 40 mio SIT ),
zato gradbenega dovoljenja še ni bilo možno pridobiti.

6798-471 M 10/282 Celje severna magistrala
6.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

6.000.000
510.000

6975-471 Zelena me|a (Bezgarji)

Obstoječa magistralna cesta je na omenjenem odseku urejena
kot dvopasovnica. Trasa novopredvidene ceste v maximalni meri
ohranja obstoječo traso, predvideva se ureditev v štiripasovnico
ter ustrezno vodenje peš in kolesarskega prometa, ureditev
odvodnjavanja ter propusta čez Travniški potok. V karakterističnem
prečnem profilu znaša širina vozišča 3,5 m. Predvideva se
reševanje komunalnih vodov ter njihovo sofinanciranje, odkupe
zemljišč ter objektov, ureditev kolesarskega In peš prometa, AP
pa se predvideva sofinanciranje s strani občine.

Veljavni prorac 1997:

50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

50.000.000
50.000.000

Izvajala se je gradnja lokalne ceste L 3612 Bezgarji - Bezgovica
od km 0,0 v dolžini 2,075 km. Dela so se izvajala po projektu
št.49/94 ki ga je izdelala Dolenjska projektiva januarja 95 in projektu
št. 11-010/95-c , ki ga je izdelal GIRI v novembru 95. Investitorje
v celoti država. Dela so se izvajala na podlagi priglasitve del.
Pričela so se v septembru 1995. Dela so obsegala zemeljska
dela, izvedbo zgornjega -ustroja, odvodnjavanje, izvedbo dveh
ploščatih propustov in izvedbo kamnitih zložb. Skupna vrednost
investicije znaša 103.051.968 SIT.

V februarju je bil potrjen predlog rešitve tega odseka. Istočasno
se vodi tudi postopek pridobitve lokacijskega dovoljenja. V lanskem
letu sta bili dve lokacijski obravnavi.

poročevalec, št. 49/1

554.642
554.642

Za rekonstrukcijo R 314 /1076 od km 15.550 v dolžini 150 m in R
314/1077 od km 0.000 v dolžini 590 m je bila v letu 1996 izdelana
tehnična dokumentacija. Predvidena je rekonstrukcija voziščne
konstrucije z izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in
semaforizacije ter obnova in dograditev ostale komunalne
infrastrukture v celoti. Lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. Za
izvedbo del je med Ministrstvom za promet kot investitorjem in
zveze ter Občino Škofja Loka kot sofinancerjem sklenjen
sporazum o sofinanciranju, ki podrobno določa delitev stroškov.

Izvaja se rekonstrukcija ceste od km 1+040 v dolžini 660 m.
Izvedena so zemeljska dela, ploščati propust v dnu grape v km
1,310, odvodnjavanje in zg. ustroj ceste. Sanirani so plazovi z
izgradnjo kamnitih zložb in sistemom odvodnjavanja. Izdelan je
elaborat s podrobnim prikazom več in dodatnih del, nastalih zaradi
geoloških problemov v trasi ceste v višini 25 mio SIT. V oktobru je
bil položen nosilni asfaltni sloj z namenom, da se preprečijo
poškodbe že vgrajenega tamponskega sloja preko zime. Po
močnem dežju v začetku decembra je zdrsnila brežina ukopa na
prvem delu trase v km 0.750 na dolžini pribl. 10 m. Sanacija bo
izvedena s kamnito zložbo. Dela bodo končana v maju 98.
Osnovna vrednost je bila 52,6 mio SIT, končna pa bo 92,8 mio
SIT.

Veljavni prorac 1997::

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
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vozišča in s širino 5 m (za 38 % je bil znesek večji). Prečni profil
je bil dokončno definiran po odločitvi Ministrstva za obrambo, da
se strinja z racionalnejšo rešitvijo.

Dne 16.11. se je po hudem deževju sprožil nov zemeljski plaz v
km 0,450 pod cesto. Plaz je dolžine 20 m in ogroža cestno telo in
nekaj stanovanjskih objektov. Pregledal ga je predstavnik IGGG
(geomehanski nadzor gradbišča). Izdelan je geodetski posnetek
plazu, na podlagi katerega bo IGGG izdelal idejni projekt sanacije.
Za sanacijo plazu bo v letu 98 potrebno zagotoviti dodatna sredstva
v višini cca 50 mio SIT.

6979-471 R 314/1085 most čez Dreto v Gornjem Gradu
Veljavni prorac 1997:

45.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

45.000.000
45.000.000

6977-471 M 10-10/14040 Prapetno
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Most in priključki so dokončani in rekonstruiranih je 400 m ceste
v območju novega mostu. Po končani rekonstrukciji je bil porušen
star most in del ceste, kjer je bila spremenjena trasa, naročena je
odmera zemljišč po končani rekonstrukciji. Tehnični pregled bo
opravljen predvidoma novembra.

1.000.000
1.000.000

Januar 97 - Izdano lokacijsko dovoljenje. Projekt mostu INGRAD
Celje PROJEKT v dolžini 19 m, projekt je revidiran; po projektu
PGD/PZI predviden le 4 m most.

6982-471 R 351/1302 Inundacije v Veržeju (5)
Marec 97 - Ogled na terenu, sodelovanje s projektanti, ki so
izdelovali lokacijsko dokumentacijo, projektanti mostu, geologom,
hidrologom.
Projekt je bil v reviziji koncem julija 9, ZRMK je zaključil geološke
preiskave. Zemljišče je pridobljeno.

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Za izpolnitev pogoja v odločbi o popolni zapori ceste, je bilo potrebno
predhodno izvesti obvoza okoli dveh objektov, da se omogoči
obratovanje gramoznice, ki je drugače odrezana od komunikacij.
Do konca leta 1997 je bilo izvedeno globoko temeljenje vseh petih
premostitvenih objektov.

50.000.000
50.000.000

Most MS 186 ima zabetonirano tudi mostno ploščo, ostali štirje pa
grede in krajne ter deloma vmesne opornike. Na desnem bregu
Mure so izdelani tudi cestni nasipi do kote obstoječe trase.

Izvedena so zemeljska dela na odseku od km 10+300 v dolžini
1500 m in planum spodnjega ustroja. Zaradi nenosilne podlage je
bilo potrebno izvesti dodatni kamniti sloj. Izvedena je vzdolžna
meteorna kanalizacija. Zaradi odstopanja dejanskega stanja od
projekta (namesto lahke Zemljine v projektu je na terenu pri izkopih
večinoma zemljina V. kategorije), so se pojavila dodatna dela pri
izkopih. Dela so izvedena do vrednosti pogodbe in prekinjena.
V pripravi je dvoletni aneks za dokončanje odseka. Skupna
vrednost del bo 101,5-mio SIT.

7239-471 M 10-5/346 Ajdovščina križišča
Veljavni prorac 1997:

58.275.912

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

58.253.331
58.253.331

Rekonstrukcija križišča Ajdovščina na odseku magistralne ceste
M 10-5, odsek 346 od km 1 + 210 do km 1 + 440 so se izvajala v
skupni dolžini 230 m.

Komisija DRSC je potrdila projektno nalogo za izdelavo PZI
rekonstrukcije od km 12.000 do km 12.700 oz. racionalizacijo
rešitve obstoječega projekta ceste in izvedbe dodatnih projektov
v zvezi s podpornimi konstrukcijami. Izvršen je bil ogled in na
osnovi tega bile naročene vodnogospodarske smernice (g.
Fazarinc VGI) - na koncu doline se steka vsa voda s ceste, tam
se nahaja sotočje dveh potokov in več hiš.

Izvedena dela:
1. Cestnogradbena dela,
2. Voziščna konstrukcija,
3. Odvodnjavanje,
4. Pločniki,
5. Kolesarske steze,
6. NN omrežje,
7. Javna razsvetljava,
8. Talna in vertikalna signalizacija,
9. Protihrupna ograja.

Projektna naloga je bila v potrditev poslana ministrstvu. Prejeli
smo odgovor g. Preglja - državnega sekretarja v katerem je
zahteva, da je potrebno upoštevati zakonodajo - torej ne dovoli
zoženja NPR Naročeno je bilo dimenzioniranje zg. ustroja za II.
fazo pri AKTIM-u. Dostavljene so bile tudi vodnogosp. smernice v
zvezi z novonastalo situacijo po rekonstrukciji I. faze. Pridobili
šmo rekapitulacijo stroškov za izvedbo del v obstoječi širini
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80.000.000
80.000.000

odsek DOKLEŽOVJE - izvajalec Cestno podjetje Celje
odsek VERŽEJ - izvajalec GRADIŠ Nizke gradnje Maribor
Obe pogodbi sta podpisani, dela se odvijajo po planu.

6978-471 R 324/1144 Gorenja vas-Ljubljanica
50.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

PGD za 5 nadomestnih objektov in 1,0 km ceste je bil izdelan.
Javni razpis izveden. Dela so se pričela 27.10.97.

Razpis za izvedbo del je bil izveden v novembru. Vrednost del je
ovrednotena na 128,0 mio SIT. Dela so oddana, vendar pogodba
še ni podpisana in se bodo izvajala v letu 1998. Projekt je bil
dopolnjen po zahtevah revizijske komisije. Glavni problem je
geološko-geomehanski elaborat (berme in plaz), ki ga je izdelal
ZRMK. Rok dopolnitve je bil 20.11.97. Investic. program je bil
oddan v revizijo.

Veljavni prorac 1997:

80.000.000

Celotna vrednost izvedenih del znaša 59.546.770 SIT. Tehnični
pregled je bil opravljen dne 20.11.1997.
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Aktivnosti za rekonstrukcijo ceste M 10-3/328 od km 10,230 do
km 10,550 so v začetni fazi. Rekonstrukcija tega odseka se bo
obravnavala kot 2. faza rekonstrukcije celotnega odseka.

Občina je sofinancirala pločnike s kolesarsko stezo, javno
razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, prestavitev vodovoda in
izvedbo semaforizacije.
12 1 98 Izvajalec je podal izjavo o odpravi napak po tehničnem
pregledu. Projekt Nova Gorica je izdelal PID, kar je bil pogoj za
izdajo uporabnega dovoljenja, za katerega bo zaprošeno po ogledu
dne 15 01 1998

7244-471 R 326/1169 most čez Sušico v Lesičnem
Veljavni prorac 1997: 10.500.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

10.500.000
10.499.976

7240-471 M 10-10/1033 križišče Kalce
Veljavni prorac 1997:

22.892 000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V letu 1996 je bil zgrajen obvoz s propustom ter nov nadomestni
objekt. V letu 1997 je bil odstranjen obvoz in urejena struga potoka
Sušice.
Opravljen je bil tehnični pregled in predaja mostu vzdrževalcu.
Zgradil se je pločnik in oporni zid. Zaradi izredno slabega terena
na delu trase pločnika so gradbena dela začasno ustavljena dokler
se ne pridobi mnenja geomehanika.

22.030.190
22.030.180

f.faza križišča je končana.
Za prometno ureditev in rekonstrukcijo križišča M 10-10/2378 je
bila javna razgrnitev na Občini Logatec zaključena 31.05.1997.
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo, s katero se
odpravi odločba Upravne enote Logatec, Oddelka za okolje in
prostor za priglasitev del-obnovitvena dela na križišču magistralne
ceste M 10 in ceste M 10-10.
Za II.fazo je zemljišče pridobljeno.Tudi občina Logatec je pridobila
zemljičče za lokalni dovoz. Zaradi predvidenih pritožb dveh strank
na gradbeno dovoljenje v izdajanju, je ZIL organiziral sestanek na
MOP-u in UE Logatec. Dogovorjeno je, da se pridobi enotno
gradbeno dovoljenje za obe križišči, ker pritožbe ne zadržijo
izvajanja del, kar bi jih v primeru pridobivanja lokacijskega
dovoljenja.
Projekt je bil dopolnjen in oddan v revizijo 9.12.97, rok za dopolnitve
je 31.1.98. Rekonstrukcija ll.faze obsega ureditev varnega križišča
iz Y v štirikrako, zemeljska dela, odvodnjavanje, zgornji ustroj,
opremo ceste ter avtobusno obračališče.

7245-471 R 359A/1330 most čez Svečlno v Plaču
Veljavni prorac 1997: 12.461.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

12.461.000
12.461.000

Objekt, ki je bil v grobem stanju zgrajen v letu 1996, je v celoti
dokončan.
Objekt je v celoti dokončan z izjemo tehničnega pregleda, za
katerega je bila dana zahteva že 26.5.1997. Dela so v celoti
obračunana, za kar je bila izstavljena končna situacija. Sanacija
ploščatega propusta na cesti R 359, odsek 1328, v km 1,450 so
tudi končana.
7270-471 Geološke In geomehanske preiskave in študije

7242-471 M 10-3/328 Debro-Laško
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997: 16.000.000
0
0
0

Pod. pog. za leto 97
Realizacija 1997:

15.799.442
15.799.442

V letu 1997 so bile izvedene raziskave na 6 lokacijah in geodetska
dela na 2 lokacijah. Vsa dela so končana in obračunana. Spisek
raziskav je:
Ljubljanica-Vrhnika, Trbovlje-Marko, Col, Pavličevo sedlo, SoricaPetrovo brdo, Zagorje-Renke. Geodetska dela pa: Trbovlje pilotna stena in zid.

Magistrala jug predstavlja prioritetni pomen pri reševanju cestne
problematike v Celju. Obstoječa cesta je urejena kot dvopasovnica.
Idejna rešitev bo upoštevala ureditev l.faze kot štiripasovnico, to
je od križišča s Kidričevo do križišča z Levstikovo. Il.faza
predstavlja ureditev magistralke kot dvopasovnico ter ureditev
križanja s Savinjsko železnico kot izvennivojsko z urejenim
cestnim podvozom. Karakteristični prečni profil ceste znaša :
vozišče 3,5 m, levozavijalni pas 3,0 m, ločilni zeleni pas 1.5-2,0
m, zelenica 2,0 m, kolesarska steza 1,6 m ter hodnik za pešce
cca 2,0 m. Predvideva se reševanje komunalnih vodov ter njihovo
sofinanciranje, prav tako sofinanciranje s strani Slovenskih
železnic ter občine Celje. V lanskem letu je bil dvakrat neuspel
javni razpis, zato smo oddajo del izvedli z direktno oddajo.
Pridobljene so strokovne podlage za izdelavo cestnega dela
projekta od Slovenskih železnic. Glavni del te rekonstrukcije bo
podvoz z železnico.
Vodi se postopek za pridobitev lokacijskega in gradbenega
dovoljenja. Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja je vložena
na MOP- u. Lokacijska dokumentacija se je popravila po njihovih
zahtevah. Na podlagi tega bo možno pripraviti odgovore na
pripombe lastnikov tangiranih parcel ter mejašev. Projekti PGD,
PZI so bili revidirani.
Projektant je dopolnil projekte PGD, PZI po pripombah revidentov
in revizijske komisije in oddal projekte v arhiv DRSC.
Dne 20.10.1997 je bil pripravljen predlog sporazuma o
sofinanciranju med MPZ - DRSC in občino Laško. Sporazum je bil
dne 22.11.1997 dopolnjen in je podpisan. Dopolnjena je investicijsko
projektna naloga (IPN), izdeluje se investicijski program.

7297-471 R 319/1111 Goren|a vas-Treblja
Veljavni prorac 1997:

3.500.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

3.500.000
3.500.000

Rekonstrukcija ceste R319/1111 Gorenja vas - Trebija, na
stacionaži od km 2+600 do km 4+800 je razdeljena na dve fazi.
III.faza obsega stacionažo od km 2+600 do km 3+200, IV.faza pa
od km 3+200 do km 4+800. Vrednost gradbenih del je po projektu
201.200.000 SiT, investicijska vrednost pa znaša 220.000.000
SiT. Rekonstrukcija obsega zemeljska dela, odvodnjavanje,
izdelavo propustov, zgornji ustroj, zavarovanje brežin, izvedbo
podpornih zidov in opremo ceste ter avtobusna postjališča in
pločnike, kar bo financirala občina Gorenja vas.
V izdelavi je investicijski program Program bo predvidoma
dokončan v marcu. Cenitve za odkup nepremičnin so potrjene. V
pripravi so pogodbe za odkup. Popravljen in dopolnjen projekt po
zahtevah revizijske komisije je pregledan. Zaprošeno bo za izdajo
potrdila o soglasju investitorja k izdelani projektni dokumentaciji.
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V zvezi z sklepom Občine Litija z dne 7.1.97 naj se modernizira
celoten odsek v dolžini 6.55 km v širini 5.00 m smo ugotovili
naslednje:

7298-471 R 302/1029 most čez Limarico v Trenti
Veljavni prorac 1997:

35.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

35.000.000
35.000.000

Aktivnosti vezane na odločitev v kolikšni širini in meri naj se
izvede modernizacija omenjenega odseka so potekale od februarja
do septembra 1996. Na osnovi odločitve je bila v projektni nalogi
predvidena modernizacija pododseka od km 6.550 v dolžini 2 km
v širini 3.5 m, ob upoštevanju ustreznih ukrepov za zaščito
cestnega telesa pred občasnimi poplavami. Odločitev o zmanjšani
širini je opravičljiva zaradi:

Do 18.10. je bilo poasfaltirano vozišče in zmontirane mostne ograje.
Dela na samem objektu so končana. Izvedena so zaključna dela
na ureditvi struge Limarice.
7299-471 M 4/256 križišče Jugorje
Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

• majhnega PLDP /ocena 250/
• ker bi preureditev oz. novogradnja premostitvenih objektov
zahtevala dvig nivelete več kot 1 m,
• ker bi z morebitno širitvijo "grobo" posegli v nedotaknjeno naravo,
• stroški investicije za rekonstrukcijo presegajo tri kratno vrednost
obnove po obstoječi širini (ob modernizaciji celotnega odseka v
širini 5.0 m bi morali izvesti novogradnjo vseh 4 mostov).

V projektiranju je dokončna varianta PZI za urediitev križišča z
izboljšanjem prometne varnosti z levimi zavijalci. Projekt kasni
zaradi problemov s pridobivanjem predhodnih soglasij lastnikov
zemljišč je projekt še vedno v izdelavi. Projekt še ni predan kljub
urgencam. Potrebno bo pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pridobili smo vodnogospodarske smernice in septembra 96 podali
vlogo za razpis za izdelavo PZI projekta modernizacije R329/
1187 Vel. reka-Čatež-Trebnje od km 6.550 do 8.000 (MoravčeTlaka). Po dveh neuspešnih razpisih smo podali predlog, naj dela
izvede IBT NG Trbovlje.
Prejeli potrditev projektne naloge s strani ministra g.A.Bergauerja.
Na komisiji DRSC za potrditev proj.nalog so nam ponovno potrdili,
da lahko nadaljujemo z začetimi aktivnostmi, kljub sklepu
Občinskega sveta občine Litija z dne 7.01.97, da se mora celoten
odsek izvesti v širini vozišča 2*2.5 m. IBT-ing.Lapi je predlagal
dodatne raziskave na dveh ugreznjenih mestih. Sestanek z
ing.Mejakom(AKTIM) v zvezi z zahtevkom IBT in naročili smo
presojo dostavljenega elaborata dim.zg.ustroja, ki ga je izvedel
IBT. 3,10.97 je bila oddana vmesna kopija nepopolno in 6.10.97
zavrnjena z obrazložitvijo. Zaradi nezagotavljanja sredstev v
začasnem financiranju projekt še ni končan.

Modernizacija lokalne ceste: NP 2X2,50m. Pogodbeni obseg del
se zmanjša tako, da je stacionaža začetka predlagane
rekonstrukcije v km 15.400 z dolžino posega 1.090m. Na potezu
od 12.990 so že v teku aktivnosti, ki jih financira občina Semič.
Projekt je v izdelavi.
7300-471 R 370/1353 Vuhred-RIbnica na Pohorju
Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Projektna dokumentacija je dokončana. Pripravlja se vloga za
gradbeno dovoljenje. Izdelati je potrebno investicijski program.
7301-471 R 357/1320 Lendava-Pince

7304-471 R 314/1072 Hudajužna
Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

Opravljena je revizija projekta variant prestavitve Kranjčeve ceste.
Dela na projektiranju so bila ustavljena zaradi odločitve, da bo
mejna točka za avtocesto Pince, tako da preložitev regionalke ni
aktualna.

29.809.159
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

29.809.159
29.808.178

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.262.960
0

Cesta R 319/1187 Moravče-Čatež med km 6,500 in km 8,550 je
makadamska. Predvidena je njena modernizacija. Projektna
naloga za modernizacijo je potrjena. Projekt PGD, PZI bo izdelalo
podjetje IBT Trbovlje.
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0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Rekonstrukcija M 10-3/330 med km 3,250 in km 3,800. Predvidena
je rekonstrukcija ceste v zoženem delu pod previsno steno pri
Zidanem mostu. Projektiran je pomik ceste proti Savinji z gradnjo
pilotne stene in na njej podporni zid.
Vodi se postopek za pridobitev lokacijskega in gradbenega
dovoljenja. Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja je vložena
na MOP- u. Bila je že lokacijska obravnava na UE Laško.
Odgovorov s strani MOP - a še nismo prejeli. Projekti PGD, PZI
so revidirani. Odkupi in odškodnine tečejo. Možen pričetek del je
v letu 1998 po predhodno izdelanem odobrenem investicijskem
programu.

7303-471 R 329/1187 Moravče-Čatež
2.263.000

0
0

7305-471 M 10-3/330 Šlrje-Zidanl most

Rekonstrukcija se je izvajala od km 2,01 do 3,01. Dela so končana,
cesta je predana v upravljanje.

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Izdelana je lokacijska dokumentacija in projekt za PGD,PZI za
prestavitev ceste in reke Bače, ki je v postopku revizije. Niso
zagotovljena sredstva za odkupe zemljišč. Zemljišča potrebna
za gradnjo še niso ocenjena oziroma je ocena v pripravi. Pridobitev
enotnega dovoljenja za gradnjo bo mogoča po pridobitvi potrebnih
zemljišč. Dosedanje aktivnosti so se vodile iz skupne postavke.

7302-471 R 337/1234 Majšperk-Jurovci
Veljavni prorac 1997:

0
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7757-471 R 314/1079 križišče Valburga

7306-471 M 10-8/1185 Trbovlje-Hrastnik
Veljavni prorac 1997:

40.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

40.000.000
40.000.000

Veljavni prorac 1997:

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

7763-471 Zelena meja (Trllčno-Dobovec)
Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Eden izmed nerešenih problemov na mejnih prehodih je MP
Dobovec, kjer 27 gospodinjstev dnevno na svoji poti domov
prestopa mejni prehod. Zato je potrebno urediti lokalno dovozno
cesto oziroma prestaviti uvoz lok.c. na mag.c. pred M P Dobovec
ter jo speljati mimo platoja ob mag.c. do naselja Trlično. Urediti je
potrebno odvodnjavanje. Vozišče je široko 3,0m. Posebnih ukrepov
zaradi komunalnih vodov ne predvidevamo, prav tako ne
sofinanciranja občine, predvidevajo pa se problemi pri ureditvi
nivojskega železniškega prehoda. V lanskem letu je bila oddana
vloga za razpis, po dveh neuspelih javnih razpisih je bila z direktno
oddajo del sklenjena dvoletna pogodba z izbranim izvajalcem. V
sredini decembra lansko leto je bil potrjen predlog ureditve tega
odseka. V aprilu je bila oddan LD ter predana UE Šmarje pri
Jelšah za pridobitev lokacijskega dovoljenja. Na Sž smo ob
prejemu njihovega soglasja k lokaciji urgirali in že pridobili novo
soglasje.
23.6.1997 je bila v prostorih občine Rogatec lokacijska obravnava.
Lokacijsko dokumentacijo moramo dopolniti z dvemi manjkajočimi
soglasji (MNZ, Carina), za katerih smo vloge takoj oddali. Na
MPZ smo oddali tudi vlogo za razpis komisije po Zakonu o ureditvi
varnosti v železniškem prometu, ki bo določila način in pogoje
zavarovanja nivojskega križanja z železnico.
12.8. 97 je bila komisija za določitev načina in pogoje zavarovanja
cestno-železniških križanj. Ugotovitve komisije so, da je potrebno
zavarovanje redvidetiz avtomatskimi zapornicami. 19.8. smo
dopolnili vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja z manjkajočima
soglasjema Carine ter Policije ter z odstopnimi izjavami. Lokacijsko
dovoljenje kljub večkratnim urgencam še ni izdano. Brez
pravnomočnega lokacijskega dovoljenja ni mogoče dokončati
projektne dokumentacije.

712.298
712.298

0
0

Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu je bilo predvideno delo
na tej postavki do nadaljnjega prekinjeno. Opozoriti pa moramo,
da zahtevki prizadetih prebivalcev prihajajo dnevno, predpisi o
tem obstojajo in so za Direkcijo obvezujoči tako, da problematika
ni za zanemarjati. Ocena sanacije posledic hrupa ob državnih
cestah, narejena s študijo, je 30 mrd SIT. V to so všteti razni
ukrepi (ograje, nova okna, izolacije fasad,...)
poročevalec, št. 49/1

0
0

Na odseku lokalne ceste L 5407 Božakovo - Drašiči dolžine
2,386 km so za vrednost 1 mio SIT izvedena zemeljska dela.
Dela se bodo nadaljevala v letu 98. Vrednost je 46,5 mio SIT.

7756-471 Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve s hrupom
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

7761-471 Zelena meja (Božakovo-Drašiči)

Razpisan je bil odsek na R 365/1348 od km 1,750 v dolž. 810 m.
Odpiranje ponudb je bilo 4.11. 97. Izvedena so pripravljalna dela.
Dela se bodo nadaljevala v letu 1998.

Veljavni prorac 1997:

0

Investicije v izgradnjo kolesarskih poti so sicer zelo aktualna
zadeva, predlogi, pobude, zahteve prihajajo; večino gre za ideje
občin, za sofinanciranje; nekateri imajo celo dokumentacijo v
precejšnji meri izdelano. Stvar odločitve Ministrstva je ali bo do
tega novega segmenta zavzeto primerno stališče, to pa bi bil tudi
pogoj za delo v naprej. Evidentirane investicije niso zanemarljive.

7325-471 R 365/1348 Grm-Radohova vas-BIč
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

7759-471 Kolesarske poti

Ostali del odseka:
Obstoječa mag.cesta ima asfaltno vozišče zelo spremenljive širine
od 4.15 do 5.5 m. Vozišče nima rešenega odvodnjavanja. Trasa
poteka ob vznožju strmega pobočja, ki ga gradi tektonsko
porušen in mestoma milonitiziran dolomit, prekrit s tanjšo plastjo
grušča in rušo. Predviden NPP znaša:
- vozišče 2*3.00 m,
- robna pasova 2*0.30 m,
- bankina v nasipu 1+1.00 m,
- koritnica in berma v nasipu 1.00 m,
skupaj 8.60 m.
Vertikalni potek trase je pogojen z vodnogospodarskimi pogoji in
z dogovorom, da mora biti niveleta rekonstruirane ceste nad
visoko vodo Q20 let. Ob trasi bo potrebno prestaviti tako TK kot
elektro vode.
V juliju 97 se je pričelo projektirati. 18.09.97 Sestanek na TET.
Ugotovljeno je bilo, da je izvedba prioritetna na podlagi 25.člena
Zakona o izvrševanju proračuna. V prvi fazi bo potrebno izvesti
deviacijo ob TET vključno z navezavami na obstoječe stanje. V
naslednjih fazah pa oba odseka, ki mejita na to deviacijo. V zadnji
fazi se bo izvedel odsek - edini ki poseže v Hrastniško občino in
meji na pododsek izveden v letu 1996.
Informativni sestanek z vodarji je bil 29.09.97, pred izdajo
vodnogospodarskega mnenja. Sprejeli smo sklep, da je potrebno
dodatno narediti primerjavo pretočnega profila glede na obstoječe
in izvedeno stanje. V kolikor se gladina vode v Savi zaradi
podpornih konstr. dvigne za več kot 50 cm, bo potrebno spremeniti
način ali obliko podpornih konstrukcij.
V zvezi z zahtevkom na sestanku v TET glede navezave l.faze
(deviacije ob TET) na obstoječe stanje smo ugotovili, da navezava
na strani Trbovelj s pomočjo rampe ni možno izvesti tik ob koncu
deviacije, ampak najmanj 270 m nižje.
Potekalo je tudi vsklajevanje s Telekomom in Elektro Trbovlje v
zvezi s prestavitvijo kom .vodov.

712.298

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V podpisu je pogodba za rekonstrukcijo križišča.

Izvajala se je rekonstrukcija ceste. Dokončana so vsa dela na
kamniti zložbi v km 4,060, popravljen je naklon brežin (blažji
naklon), cevni propusti in kamnite zložbe (po projektu) na levi
strani vozišča. Dne 6.11.1997 je bil opravljen komisijski pregled
izvedenih del. Odpravljajo se pomanjkljivosti po zapisniku komisije.

Veljavni prorac 1997:

0
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je bil, da bo občina Slovenska Bistrica organizirala sestanek, na
katerem bo sprejet dokončni dogovor o elementih sofinancerskega
sporazuma med občino Slovenska Bistrica in MPZ - DRSC.

7766-471 R 314/1076 Klančar-Podlubnik
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

7772-471 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi

Za obnovo odseka od km 12.500 v dolžini 2170 m je bila že v letu
1996 izdelana tehnična dokumentacija, vendar urbanistični načrt
za celotno območje še ni sprejet tako, da lokacijsko dovoljenje še
ni pridobljeno, oziroma ni bilo možno pričeti s postopkom za
pridobitev potrebnih zemljišč, za kar so bila namenjena sredstva
proračuna. Izdelana je investicijsko-projektna naloga in izdeluje
se invest program.

Veljavni prorac 1997:

25.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.000.000
2.000.000

Izveden je javni razpis za gradnjo nadomestnega mostu in
priključnih cest. Podpisana je dvoletna pogodba z izbranim
izvajalcem za vrednost 30.678.932 SIT. Vloženo je za pridobitev
enotnega gradbenega dovoljenja. Izvajajo se pripravljalna dela.
Rok dokončanja je april 98.

7767-471 R 305D/1425 Kojsko
Veljavni prorac 1997:

2.000.000

10.000.001
10.000.000

7773-471 Zelena meja (Meje-Paradlž)
Veljavni prorac 1997:

Izvajala so se dela na obnovi ceste od km 8,66 do 9,6 km. Izvedeni
so zidovi in meteorna kanalizacija. Pridobljeno je soglasje za
priglasitev del in delno zaporo ceste. Dela izvaja CP Gorica za
58,8 mio SIT.

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Projektno dokumentacijo pridobiva občina. Gre za novo
komunikacijo, saj morajo prebivalci Slovenije vsakodnevno prečkati
državno mejo.

7768-471 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih
Veljavni prorac 1997:

12.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

7774-471 R 373/1364 Trava-Podplanlna

12.000.000
11.911.297

Veljavni prorac 1997:
Kompletna investicija je bila izvedena od julija do oktobra 1997.
Zgrajena je bila nova polovica mostu in obnovljena stara polovica,
obenem pa se je rekonstruirala cesta v dolžini 150 m. Pripravlja
se tehnični pregled objekta.
Vrednost del 11.911.297 SIT. Dela so končana, ne pa še
obračunana.

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

2.000.000
2.000.000

Izdelan je projekt PZI obnove obstoječe regionalne ceste. Glede
na dolžino odseka smo projekt razdelili v dve fazi. I. faza poteka
od km 14,075 do km 16,500 in II. faza od km 16,600 do km
18,600. Za potrebe izdelave projekta je izdelano hidrotehnično in
inžinersko geološko poročilo in dostavljeno projektantu. Projekt
je bil oddan v revizijo dne 7.7.1997. Izredno štetje prometa je bilo
naročeno na podlagi revizijskih zaključkov za primerjalno študijo
variant rekonstrukcije ceste skozi Loški Potok. Študija je
dopolnjena po zahtevah revizijske komisije. V pridobivanju je
soglasje investitorja k izdelani dokumentaciji.

Izveden je javni razpis za oddajo del. Izvajalec je pričel s
pripravljalnimi deli. Investitor je pri upravni enoti Šentjur pri Celju
zaprosil za izdajo odločbe o priglašenih delih. Predviden rok
dokončanja del je 31.05.1998

Za potrebe izdelave projekta obnove obstoječe regionalne ceste
smo naročili inž. - geološke raziskave. Pogodba še ni podpisana,
izd. projekta je že bilo posredovano preliminarno poročilo. Delo je
v celoti izvedeno in plačano.

7770-471 R 356/1317 most čez Merak v Šullnclh

7775-471 R 346/1285 Spodnja Hajdina

7769-471 R 336/1224 most čez Gračnlco v Dežnem
Veljavni prorac 1997:
. -«

Veljavni prorac 1997:

2.000.000

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

2.000.000
2.000.000

7771-471 R 338/1237 skozi Zgorn|e Poljčane
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

42.611.582
42.611.582

Na navedenem odseku od km 11,960 do 13,760 se je izvajala
rekonstrukcija ceste, izvedba pločnikov in signalizacija. Za
navedena dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje občini Ptuj,
ki je izvajala dela na kanalizaciji, obnovi javne razsvetljave in
vodovodnega omrežja .Vrednost vseh del, ki jih je fincirala DRSC
znaša 42.611.582 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti
poravnane.

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Investicija je zaključena.
Zgrajen je bil nov AB most skupaj s cestnimi priključki. Zaradi
zmanjšanih sredstev bo plačilo v višini 20.700.029 izvršeno v I/
98.

Veljavni prorac 1997:

42.612.000

0
0

7776-471 M 10-8/1262 Velika Plrešlca
Veljavni prorac 1997:

Na podlagi revizijske razprave je izdelana idejna rešitev primerjave
poteka treh variant od km 1,100 do km 1,300.
Dne 29.10.1997 je bil na občini Slovenska Bistrica sestanek, na
katerem so bile dogovorjene nadaljne aktivnosti. Ključni dogovor

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Idejni projekt rekonstrukcije ceste je izdelalo podjetje PVVC Celje.
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7782-471 R 330/1191 Velika Reka-Vellka Preska

Na potezi je občina Žalec, da pripravi spremembo prostorskih
dokumentov, kar je lahko vzrok, da letos ne bo prišlo do pričetka
izvajanja del.
Projekt PGD, PZI je v izdelavi. Na sestanku v prostorih občine
Žalec dne 14.10.1997 je bil dokončno sprejet predlog sporazuma
o sofinanciranju. Sporazum je bil dostavljen v potrditev na MPZ DRSC in nam dne 16.10.1997 z MPZ vrnjen v dopolnitev. Dne
10.11.1997 smo po navodilih MPZ dopolnjen sporazum z dopisom
dostavili na DRSC.
Sporazum o sofinanciranju je v potrditvi in podpisu na MPZ.
20.11.1997 je bil sporazum dostavljen v podpis na DARS, ki se s
predlogom ni strinjal, zato je v pripravi nov večpartitni sporazum
o sofinanciranju. Dne 27.01.1998 je bil sestanek vseh podpisnikov
sporazuma, kjer je bilo dokončno vsklajeno financiranje.

Veljavni prorac 1997:

50.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Obstoječa regionalna cesta je v makadamski izvedbi širine 4,55,5m. Področje je nenaseljeno, potek ceste poteka ves čas skozi
gozd. Upoštevana bo racionalna rešitev. Ureditev ceste mora
slediti obstoječemu terenu brez posegov v prostor. Projektna
naloga predvideva karakteristični prečni profil širine 2x2,50m.
Predvidevamo, da se bodo dela izvajala na priglasitev. Posebnih
ukrepov zaradi komunalnih vodov ne predvidevamo, prav tako
ne sofinanciranja občine z izjemo ureditve para AP. V lanskem
decembru je bila oddana vloga za razpis, v marcu je bil izvršen
javni razpis ter oddana vloga zasklenitev pogodbe z izbranim
izvajalcem.Pogodba s projektantom je podpisana v mesecu juniju.
Pridobljeno je soglasje občine Litija na zmanjšano širino
karakterističnega profila ter predano projektantu. Opravljen je
geodetski posnetek terena.

7777-471 M 10-10/1037 most čez Jesenlco v Reki
Veljavni prorac 1997:

0
0

50.000.000
50.000.000

Glede na dopis po oddaji delovne matrice gradbene situacije v
pregled, je podjetje PA zaprosilo za podaljšanje roka za 45 dni.
Rok za podaljšanje jim ni odobren, poslana jim je urgenca po
takojšni oddaji projektne dokumentacije, zaradi nujnosti pridobitve
projektov. IPN predvideva vrednost 190 mio SIT zato se izdeluje
invcesticijski program.

Zabetonirani so v celoti podporni zidovi opornika mostu kakor
tudi voziščna konstrukcija in obojestranska robna venca. V kolikor
bodo dopuščale vremenske razmere bo do konca leta položena
hidroizolacija in zaščitni in obrabni sloj asfalta preko nosilne in
prehodne konstrukcije objekta. Dela na objektu potekajo po
terminskem planu.

7783-471 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti
7778-471 R 336/1226 most In nadvoz v Šentjurju (2)
Veljavni prorac 1997:
Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Izdelana je bila lokacijska dokumentacija in projekt v skladu z
zahtevami revizijske komisije. Ocenjena so zemljišča in v pripravi
so pogodbe za odkupe zemljišč in zgradb. Usklajene so zahteve
prizadetih lastnikov zemljišč glede tehničnih rešitev dostopnih
poti za obstoječe hiše. Nujno bi bilo zagotoviti vsaj 10.000.000
SIT za odkup hiše z gospodarskim poslopjem in pripadajočim
zemljiščem. V izdelavi je investicijski program.

V izvajanju je korekcija cestnega dela projekta glede na ugotovitve
hidroločke študije.
Oba objekta (most in nadvoz) sta v zaključni fazi izdelave PGD,
PZI. Revizija projektov PGD, PZI se predvideva v februarju 1997.
7779-471 R 364/1343 Sinji vrh-Radencl
Veljavni prorac 1997:

Ne glede na zemljišča bomo pričeli z postopkom pridobitve
enotnega dovoljenja za gradnjo.

0 Pod. pog. za leto 97:0
0
Realizacija 1997:0

7784-471 M 10-1/366 Mele-Šratovci-Radenci

Pripravljen je projekt, izdelan je investicijski program. Ob
zagotavljanju sredstev je možen razpis za modernizacijo odseka
Sinji vrh-Radenci od km 7,460 v dolžini 0,920 km (deviacija pred
Sinjim vrhom).

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

V letu 1997 je bila naročena tehnična dokumentacija za
rekonstrukcijo odseka od km 6,0 v dolžini 3100 m. Projekt bo
končan v letu 98.
7781-471 R 336/1219 Ruardi v Zagorju
Veljavni prorac 1997:

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

1.785.000
1.785.000

Vloga za pridobitev lokacijskega dovoljenja, razen predloženih
dokazil o pridobljenih zemljiščih, je popolna. Pričelo se je z odkupi
zemljišč. GD je realno pričakovati v maju 98.

Kljub večkratnim dogovarjanjem o pomoči občine, se nikakor ne
da pridobiti zemljišča za izvedbo novega mostu čez Kotredešico.

poročevalec, št. 49/1

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

S projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija magistralne
ceste M 10-1, odsek 366, ki poteka skozi naselja Mele, Šratovci
in Radenci od km 2,74 do km 5,64. Namen rekonstrukcije je
povečanje prometne varnosti, izboljšanje tehničnih elementov
trase, povečanje varnosti prometa v križiščih, z dograditvijo
pločnikov in kolesarskih poti pa tudi povečanje peš in kolesarskega
lokalnega prometa med naselji. V ta namen je bila izdelana študija
variant, lokacijska dokumentacija in javna obravnava je končana,
projekt PGD,PZI. Lokacijsko dovoljenje še ni pridobljeno, ker je
po novem zakonu o cestah pred tem potrebno pridobiti zemljišče.
Z odkupi zemljišč se bo pričelo takoj, ko bodo na voljo finančna
sredstva. Projekt PGD,PZI je bil končan 29.7.97, dne 4.8.97 je bil
poslan v revizijo. Dne 16.6.97 je bila izdelana investicijska projektna
naloga. Predinvesticijska zasnova se izdeluje.

7780-471 R 321/1121 Upniška dolina
Veljavni prorac 1997:

1.785.000
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7789-471 Zelena meja (Marsiči-Mlini pri Sočergi)

7785-471 R 340/1249 L|ubno-Luče
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

1.000.000
0

0
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

V izvajanju je priprava projektov PGD, PZI za nadaljni odsek
rekonstrukcije ceste, od km 7+000 do km 10+815. Dva izvoda
projektov sta bila predana v revizijo, ki je bila izvedena 08.05.1997.
Po detajlnejši presoji projekta in preverjanju možnosti izvedbe
asfaltnega vozišča v širini 5,50m je bil dne 29.05.1997 opravljen
ogled na terenu. Na osnovi usmeritev je podan predlog o racionalni
izgradnji, upoštevajoč širino vozišča 5,50m. Projektant bo izdelal
spremembe in dopolnitve projektov PGD, PZI do 28.1.98.
Investicijsko-projektno nalogo je potrebno dopolniti, ko bodo znani
podatki iz projekta. Investicija je ocenjena na 400 mio SIT.

Projekt se izdeluje v treh etapah. Zaradi nedoločene meje z RH
zadnje etape še ni mogoče izdelati. Projekt se odmika v leto 98.

7786-471 R 315/1089 obvoznica Bled

1139-478 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (16)

Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

8291-471 PHARE CFCU žaga - Učja - 002
Veljavni prorac 1997:

17.597.597

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.597.596
17.597.596

Dela na modernizacji so končana in jih je treba le obračunati.

Veljavni prorac 1997:

1.000.000
1.000.000

66.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

65.888.700
65.888.687

Izvajala se je sanacija prometno nevarnega križišča regionalnih
cest R 319 in R 322 na Primskovem pri Kranju; dokončno bo
urejeno 1998.
Končana so dela:
• semaforizacija in ureditev križišča na M 10 na Vrhniki,
rekonstrukcija križišča Struževo pri Kranju na M1
• postavitev sprememljive prometne signalizacije na M 10.5 v
Vipavski dolini
• postavitev sprememljive prometne signalizacije na M 1 med
Novim mestom in Obrežjem izboljšanje preglednosti na križišču
Jagodje na M2.

Dodatni izvodi idejnega projekta so bili naročeni že decembra
1996, ter tudi takrat dostavljeni. Zaradi manjkajočih sredstev konec
lanskega leta, je bila sklenjena ta pogodba, da se poravnajo
obveznosti Investitorja do izvajalca PNZ d.o.o..
Izdelana je presoja vpliva na zrak. Obdelani so ostali parametri
(vodno okolje, rastlinstvo, tla, živalstvo, kmetijstvo, krajina,
naravna in kulturna dediščina, hrup). Izdelano je končno poročilo.
V decembru je bil potrjena sprememba dolgoročnega družbenega
plana občine Bled in tako določen koridor za južno razbremenilno
cesto (obvoznico), prav tako pa poteka usklajevanje z
srednjeročnim in dolgoročnim planom Republike Slovenije.
V teku je podpis pogodbe za izdelavo dopolnitev idejnega projekta,
izdeluje se študija vplivov na okolje in lokacijski načrt.

Za ostala dela po predlogu plana za leto 1997 je v delu projektna
dokumentacija.

7787-471 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka
1146-478 Osvetlitev prehodov za pešce
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Veljavni prorac 1997:

Ker programske zasnove še niso bile sprejete teče v občini program priprav za ponovno razgrnitev programskih zasnov,
istočasno pa tudi za osnutek lokacijskega načrta. Poleg tega je v
podpisovanju pogodba za izdelavo študije upravičenosti, izdelana
pa je tudi investicijska projektna naloga.

12.143.128

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

12.143.128
12.143.128

Zaradi bistvene razlike med ocenjeno vrednostjo del, ki je bila
pripravljena v okviru priprave predloga proračuna in sredstvi
proračuna za leto 1997 je bilo možno izvesti le cca 40 % v začetku
leta načrtovanih del. Izvedena je bila osvetlitev treh prehodov in
sicer na državni cesti št. 6 v krajih Grič in Prigorica ter na cesti št.
10 v Slivnici.

7788-471 M 10-1/317 Petanlcl-Tlšina (2)
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1151-478 Oprema cest

1.000.000
0

Veljavni prorac 1997:
S projektno nalogo je bila definirana rekonstrukcija magistralne
ceste M 10-1, odsek 317,318, ki poteka skozi naselja Petanjci,
Tišino, Tropovci. Namen rekonstrukcije je povečanje prometne
varnosti, izboljšanje tehničnih elementov trase, povečanje varnosti
prometa v križiščih, z dograditvijo pločnikov in kolesarskih poti
pa tudi povečanje peš in kolesarskega lokalnega prometa med
naselji.
V ta namen je bila izdelana študija variant, lokacijska dokumentacija
in projekt PGD,PZI. Lokacijsko dovoljenje še ni pridobljeno. Projekt
PGD,PZI je bil končan, revidiran in popravljen. Dne 16.6.97 je bila
izdelana investicijska projektna naloga. Glede na odločitve v
Rebalansu AC programa, se ta rekonstrukcija ne bo izvajala,
obnovljeno bo le vozišče v obstoječih gabaritih in poskrbljeno za
prometno varnost. Projekt je potrebno popraviti.
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40.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

40.000.000
39.999.359

Iz sredstev postavke so se finansirala naslednja dela:
- semaforizacija in osvetlitev križišča v Šentjerneju,
- semaforizacija križišča v Postojni,
- osvetlitev in oprema predora Ljubelj in
- projekti opreme in semaforizacije.
- semaforizacija prehodov za pešce na državni cesti št. 10 Celovška cesta v Ljubljani.
V fazi priprave je semaforizacija in osvetlitev križišča v
Šentjerneju, izvedba del se vsklajuje s končno rekonstrukcijo
križišča..
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Predračunska vrednost je 27,2 mio SIT. Sofinancerski sporazum
je podpisan. Izbran je izvajalec del in podpisana tripartitna pogodba.
Z deli bo pričel spomladi 1998.

1153-478 Počivališča in avtobusne postaje
Veljavni prorac 1997:

2.190.738

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2.190.738
2.190.738

M 10/302 Logatec
Gre za preplastitev betonskega vozišča skupno z izvedbo
pločnikov, projektna naloga, ki jo je pripravila občina Logatec je
bila obravnavana in je vsklajena. Projekt bo razdeljen v tri faze.
Občina bo pripravila idejni projekt, predlog sofinancerskega
sporazuma in investicijsko-tehnično dokumentacijo. Izvedba bo
predvidena v posebni postavki 98.

Izvedena so bila naslednja dela:
- dokončanje ureditve počivališč ob državni cesti št. 1,
- asfaltiranje počivališča ob državni cesti št. 390 in
- projektna dokumantacija za počivališče ob državni cesti št. 104 pri kraju Ribnica.

R 322/1139 Mengeš
Izdelan je bil projekt označitve peš prehoda s semaforjem na
tipko na cesti R322 odsek 1139 v km 0.132 in projekt obnove
drsnega vozišča na cesti R322 odsek 1140 od km 0.033 do km
0.312.
Izvedla so se dela na obnovi vozišča in izgradnji pločnika ter
semaforizaciji prehoda za pešce. Vrednost del je znašala 14 mio
SIT. Saniran je tudi objekt čez Pšato. Vsa dela so končana.

1164-478 Dodatna dela po tehničnih pregledih
Zač. financ. 1997:

7.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

7.000.000
6.999.897

Zaradi nezagotavljanja denarja v začasnem financiranju so se
nekatera dela začela izvajati šele v septembru. Izvedena ali v
izvajanju so dela:
R 349/1293 Videm ob Ščavnici
696.383 SIT
R 330/1165 most čez Črni graben
79.038 SIT
R 336/1222 Dol pri Hrastniku
225.950 SIT
R 357/1318 most Dobrovnik
14.700 SIT
R 321/1121 plaz Lancovo
1.607.575 SIT
M 10-10/1036 Sp. Idrija-želin
611.872 SIT
M 10-8/1275 semafor Šentjur
1.937.842 SIT
M 4/253 Siedlova c. Novo mesto
1.855.261 SIT
R 333/1205 most Kostanjevica
3.016.046 SIT
R 332/1201 Škocjan - Dobruška vas
1.464.763 SIT

M 10-6/350 Sežana
Na sestanku med DARS, občino in DRSC je bilo dogovorjeno, da
DARS financira izvedbo križišča, DRSC pa preplastitev s
predhodnim rezkanjem v dolžini cca 1000 m. Ker priključek za
kamionsko cesto še ni izveden, bodo tudi dela na obnovi
Partizanske ceste počakala na 98.
R 333/1204 križišče v Mokrem polju:
Dela so v fazi dokončanja, v kratkem bo položen asfaltbeton. Po
dvoletni pogodbi je v letošnjem proračunu potrebno zagotoviti
1,54 mio SIT.

Nekaj od ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih je bilo odpravljenih
iz sredstev posamezne planske postavke, če so bila še
neporabljena.
Na večjem številu pregledanih objektov ugotovljene pomanjkljivosti
niso odpravljene, ker med letom usklajeni zmanjšani obseg
sredstev ni zagotavljal izvedbe potrebnih dodatnih del. Večje število
objektov, ki so bili dokončani in pregledani v letošnjem letu, tako
še nima uporabnega dovoljenja.

1174-478 Popravila lesenih mostov
Veljavni prorac 1997:

28.209.891

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

28.209.891
28.209.891

R 327/1173 križišče Grosuplje (Kovinostroj-Bambič):
S strani občine Grosuplje je podpisana tripartitna pogodba za
obnovo ceste (R 327/1173 cesta na Krko), ureditev hodnikov za
pešce, avtobusno postajališče in javno razsvetljavo. Glavni
investitorje občina, republika pa soinvestitor. V pripravi je tripartitna
pogodba. Pogodba je že podpisana s strani občine vendar ni
usklajena s sofinancerskim sporazumom in je v fazi usklajevanja.
Vrednost del po pogodbi je 19,1 mio SIT.

19.978.802
19.978.802

1220-478 R 352/1307 Segovcl-Podgrad
Veljavni prorac 1997:

99.461.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

99.460.564
99.460.564

Na navedenem odseku od km 13.320 do 14.630 v dolžini 1310 m
se je izvajala rekonstrukcija ceste, korekcija krivin in izvedba
pločnikov ter signalizacija po projektih Lineal. Za navedena dela
je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Vrednost vseh del je znašala
125..885.374 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane
skupaj s podražitvami. Tehnični prevzem še ni bil opravljen.

M 6/264 Kočevje-Dolga vas:
Izdelan je PZI po reviziji za izvedbo pločnika od km 3,655 do km
4,514. Sofinancerski sporazum je v fazi usklajevanja. Vrednost
del po projektu znaša 29,5 mio SIT.
R 349/1293 Videm ob Ščavnici:
Občina je naročila izdelavo PGD, PZI projekta za gradnjo ceste in
hodnikov za pešce ter PGD, PZI komunalnih objektov.
Revizija projektov je bila dne 15.7.97. Projekti po reviziji so bili
dopolnjeni. Na UE Gornja Radgona je bila poslana vloga za izdajo
odločbe o priglasitvi del. Vloga je bila zavrnjena, ker je bila
predhodno izdana lokacijska odločba. Potrebno bo vložiti vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja. Trenutno so v pridobivanju
potrebna zemljišča.
poročevalec, št. 49/1

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

S sredstvi na zadevni proračunski postavki so bili popravljeni
naslednji leseni mostovi:
R358/1322 inundacija Mure v Razkrižju
R314/1084 dva objekta na cesti Strahovica -Černivc
R340/1250 Pečovski most v Lučah
R345/1281 most v Gorici pri Slivnici
R345/1279 ograja na mostu žiče-Dole
R330/1193 most pri Jurkloštru

1167-478 Ostalo In sofinanciranje (6)
Veljavni prorac 1997:

20.000.000

1254-478 Elementar - naravne nesreče M ceste
Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
30.000.000

Večina sredstev - približno 70 %, je bila realizirana z odpravo
posledic snegoloma na področjih CP Kranj in Novo mesto. Dela
244
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V pripravi je pogodba za plačilo vzpostavitve prevoznosti v Zasavju
(po neurju v avgustu 1997); pogodba bo dvoletna, saj 97 ni bilo na
voljo več sredstev.

so že zaključena, vendar še ne obračunana. V pripravi je pogodba
za plačilo vzpostavitve prevoznosti na plazu M 10 / 268 Šentilj.

cesta

odsek

M 10 -10

1031

M 10

268

naziv odsek
področje CP Novo mesto
področje CP Kranj
Robič - Staro selo
področje Zasavja
področje Zasavja
Šentilj - Pesnica

1255-478 Elementar - naravne nesreče R ceste
Veljavni prorac 1997: 110.000.000

odsek
1223
1031

M 10-9

1183

R 318

1104

R 322

1132

Pod. pog. za leto 97: 110.000.000
Realizacija 1997: 109.999.399

naziv odsek
Rimske toplice - Jurklošter
Robič - Staro selo
področje CP Nova Gorica
Litija - Zagorje
področje CP Ljubljana
področje CP Celje
področje CP Novo mesto
področje CP Koper
Javornik - Gorje
področje CP Kranj
Begunje - Bistrica

ukrep
sanacija usada
odstranitev plazu - Robič
posledice snegoloma - jan. 97
sanacija podora
posledice snegoloma - jan. 97
popravilo vozišč - sept. 96
posledice snegoloma - jan. 97
posledice snegoloma - jan. 97
skalni podor v km 2,800
posledice snegoloma - jan. 97
odstran. plazu - Boh. Bela

1590-478 R 308/1413 Col
Veljavni prorac 1997:
predobrem.:

1.000.000
83.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

vrednost
6.362.737
14.160.205
1.790.711
7.686.347
1.700.000
1.886.600

Gračnica.
Hudo neurje je v prvem tednu avgusta 97 povzročilo veliko škodo
na področju Zasavja, Laškega in Slovenskih Konjic. Poškodovani
odseki cest so bili takoj zavarovani, prevoznost se je začela
takoj vzpostavljati, manjša dela za vzpostavitev prvotnega stanja
so v teku. Škoda je bila s strani nadzora DDC takoj popisana in
ocenjena (po cenah rednega vzdrževanja). V Zasavju je znašala
približno 9,6 mio SIT, na celjskem pa približno 4 mio SIT.

V okviru postavke so se odpravljale posledice snegoloma, ki je v
zadnjih dneh decembra 96 in prvih dneh januarja 97 naredil veliko
škodo na obcestju.
Izvedena so bila dela na sanaciji plazu na RC Rimske Toplice -

cesta
R 336
M 10- 10

ukrep
posledice snegoloma
posledice snegoloma
odstranitev plazu - Robič
deževje - avgust 1997
deževje - avgust 1997
sanacija zem. plazu
(plačilo v letu 1998!!!!!)

vrednost
9.640.553
1.325.948
25.010.140
1.225.092
36.349.346
2.933.943
7.671.978
14.930.000
3.390.760
5.520.930
2.001.310

podjetju Kostak iz Krškega in so se pričela izvajati v decembru
97. Ker gre za mesto spomenik je sanacija zahtevna, vrednost
pa 244,7 mio SIT (država le 63,4 mio SIT).

0
0

Po izdelanem PZI za sanacijo obsežnega plazu, so bila ob koncu
leta oddana dela, ki se bodo izvajala v letu 98. Priglasitve del še ni.

1639-478 Manjša Intervencijska popravila ob|ektov
Veljavni prorac 1997:

70.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

70.500.000
70.499.999

1591-478 R 333/1205 Kostanjevica (otok)
Veljavni prorac 1997:
predobrem.:

1.000.000
63.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Zadevna postavka se uporablja za manjša intervencijska
popravila objektov (ograje, dilatacije, robni venci, asfalt,
hidroizolacija).
Podpisanih je bilo 17 pogodb za popravila mostov na M in R
cestah. Vsa dela so izvršena in obračunana, le sanacija mostu
čez Savo Dol. v Mojstrani se bo dokončala v letu 98. Spisek
opravljenih del je naslednji:
popravilo mostov in propustov na R 314/1074 in 319/1106, 326/

1.000.000
999.615

Predvidena je rekonstrukcija ceste, pločnikov in vseh komunalnih
vodov skozi Kostanjevico (otok) v dolžini 940 m. Občina Krško je
izdelan je PGD-PZI, sklenjen je bil sporazum o sofinanciranju del.
Občina je vodila tudi vse upravne postopke. Dela so oddana
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na odsekih, ki niso prišli na vrsto iz sredstev interventnega zakona.
V okviru finančnih sredstev te postavke se je nadaljevala obnova
v zimi 1996/97 uničenih M in R cest. Sklenjena je bila dvoletna
pogodba z dinamiko 60.825.000,00 SIT v letu 1997 in
21.675.000,00 SIT. Izvedene so bile sanacije naslednjih odsekov:

1414, 1166 in 345/1281, 336/1224
več dela na mostu čez Dreto v Gornjem Gradu
popravilo vozišča na mostu v Ločah (337/1232), v Jurkloštru
(330/1193)
sanacija opornih zidov 10/291,10-8/1260,10/278 in brežine 342/1268
sanacija mostu čez Savo Dolinko v Mojstrani 317/1102
sanacija propusta in zidu 434/1270 Ruta-Pesek, propusta 345/1279
izgradnja obvoza za most Bučlen 338/1242
izdelava podpornega zidu 306/1050
popravilo zgornjega ustroja mostu čez Savo v Trbovljah 336C/1229
obnova asfalta na nadvozu v Šentilju 10/267

R 306D/1056 Gorjansko - Klariči od km 3,700 dolžine 1650 m
R 340/1249 Radmirje - Ljubno
0,000
693
R 361/1332 Hoče - Areh
9,400
1000
R 337/1235 Tržeč - Zg.Leskovec
0,000
1000
R 351/1301 Renkovci - Beltinci
6,000
520
R 362/1335 Brežice - Dobova
6,000
400

1655-478 Sanacija brežln na M in R cestah
2626-478 Obnova v zimi 1996/97 uničenih M In R cest
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

44.000.000
44.000.000
44.000.000

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Končane so sanacije Godovič-Zala, Vidrgar in Mlinše, Izlake. Na
sanaciji brežin Grahotje so nastale dodatne zahteve občine in
Zavoda za spomeniško varstvo Celje zato je bil na Grahotju
zmanjšan obseg del. Priloga!

Razpis za oddajo del na sanaciji uničenih in poškodovanih
odsekov v višini 1,5 mrd SIT je bil izveden spomladi 97. V okviru
te postavke je bil izveden ločen razpis za sanacijo R 311 a
Sečovlje-Mlini.
Izdelana je bila minimalna tehnična dokumentacija po prioritetni
listi, ki je bila potrjena od Vlade RS. Pogodba za izvedbo del je bila
podpisana šele po izdaji soglasja MF v septembru 97, ko je bila
izvedena že polovica obnov.

2602-478 Obnova odsekov M In R cest
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

60.871.000
60.825.000
60.825.000

Dela na obnovah vozišč po spisku so končana in bodo
obračunana. Prav tako so plačane kontole kvalitete in nadzor
nad izvajanjem del.

Obnove cest iz spiska poškodovanih vozišč so se nadaljevala
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2.000.000.000
1.999.999.133
1.999.146.541

odsek stac

dolžina šifra OPIS POSTAVKE
občine

1095
1095
1002
1003
1042
1426
1426
1242
1242
1335
1335
1335
1143
1118
1036
1214
1214
1369
1263
1263
1112
1144

490
1850
9250
1100
4600
10000
7700
10000
12800
100
2400
3800
1600
9965
0
5800
8100
13170
300
7350
2300
0

530
310
3.550
370
1.300
630
300
1.700
1.600
2.100
1.000
1.100
600
980
1.000
2.000
900
660
600
1.300
1.500
1.800

3
3
6
6
7
7
7
9
9
9
9
9
12
13
14
17
17
21
25
25
27
27

1307
1379

3050
0

5.950
800

29
38

Gorje-Krnica
Gorje-Krnica
Predel-Bovec
žaga-Kobarid
Plave-Dobrovo
Solkan-Gonjače
Solkan-Gonjače
Bizeljsko-Čatež
Bizeljsko-Čatež
Brežice-Dobova
Brežice-Dobova
Brežice-Dobova
Sp.Brnik-Krvavec
Cerknica-BI.Polica
želin-Sp.Idrija
Kanižarica-Vinica
Kanižarica-Vinica
Ljubljanica-LJ(Vič)
Dravograd-Libeliče
Dravograd-Libeliče
Trebija-Sovodenj
Gorenja
vasLjubljanica
Trate-G.Radgona
Podgrad-ll.Bistrica
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vrednost del v
SIT
7.328.707
3.857.943
44.179.661
5.116.267
17.976.075
15.826.671
6.835.080
37.280.541
35.581.968
42.809.555
20.385.503
22.424.053
11.522.610
16.261.434
13.827.750
33.186.600
16.093.647
11.983.514
9.126.315
14.380.860
20.741.625
19.911.960
103.841.304
14.380.860
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1379
1380
1380
1380
1174
205
1008
6643

1400
.1500
4450
8750
13700
0
13140
10400

1.600
1.000
670
1.750
1.530
300
370
6.100

38
38
38
38
39
41
44
48

1050 5180
1050 1600
312
0
1340 0
1286 14300
1187 4600

300
500
1.300
1.950
2.720
1.750

49
49
50
54
58
60

1360
1303
1331
1119
1366
1366
1250
1233
428
1292
1210
347
253
1427
1105

900
0
250
6135
100
2100
0
14500
0
0
7700
2800
700
0
0

900
61
1.800 63
1.050 "63
1.977 65
700
65
600
65
1.680 67
1.770 69
470
70
300
70
600
73
690
84
400
85
3.050 90
4.000 95

1105

5850

450

95

1291 5500
208
7960
1296 10500
245
3250
1273 8300
1273 6500
1232 0
1204 10250

2.400
600
2.400
650
300
1.000
450
500

96
102
105
108
113
113
114
119

1110

800

250

122

1239
1239
220
261
1050
1350
300
300
1145
1375
1222
1429
1296

1400
3500
*9900
13200
6020
11600
7700
5505
12730
3520
3650
1930
1300

1.700
4.400
625
500
300
2.200
1.700
720
1.160
510
1004
960
2300

124
124
130
134
136
1 37
140
140
140
147
34
102
10

Podgrad-ll.Bistrica
II.Bistrica-Pivka
II.Bistrica-Pivka
II.Bistrica-Pivka
Mlačevo-Krka
Kraje-Hrušica
Ušnik-Plave
Dol.vas-Kočevska
Reka
Štanjel-Manče
Štanjel-Manče
Črni kal
Drnovo-Križaj
Rogoznica-Senarska
Vel.Reka-ČatežTrebnje
Ljubljanica-lg
Križevci-žihlava
žihlava-Rogoznica
Bl.Polica-Sodražica
Pudob-Babno polje
Pudob-Babno polje
Luče-Seste Logar
Poljčane-Majšperk
Maribor (desni breg)
Maribor-Vurberg-Ptuj
Drašiči-Metlika
Selo-Nova Gorica
Novo mesto
Mlini-Sečovlje
Zg.Jezersko Sp.Jezersko
Zg.Jezersko Sp.Jezersko
Spuhlja-Zavrč
Lesce-Podtabor
Cankova-Kuzma
Ruta-MB(Slavija)
Oplotnica-Ložnica
Oplotnica-Ložnica
žiče-Poljčane
Novo
mestoŠentjernej
Škofja Loka-Gorenja
vas
Mestinje-Golobinjek
Mestinje-Golobinjek
Bič-Trebnje
Škofljica-Rašica
Štanjel-Manče
Zg.Dolič-Stranice
Brezovica-Vrhnika
Brezovica-Vrhnika
Ljubljanica-Vrhnika
žiri-T rebija
Hrastnik-Šmarjeta
Gobovce-črnivec
Cankova-Kuzma

3.733.493
6.913.875
93.479.607
26.964.112
59.481.190
19.358.850
17.638.261
54.747.000
16.830.844
35.538.700
10.647.368
9.126.315
29.330.280
26.138.475
24.093.657
16.233.315
8.296.650
13.357.606
20.548.500
58.421.982
90.617.340
8.641.957
58.660.560
23.045.220
72.996.000
13.617.630
5.392.855
16.593.300
6.844.736
8.511.405
3.916.575
30.559.327
79.094.730
17.458.500
8.988.038
4.148.325
39.547.365
50.407.788
20.112.192
51.077.700
5.641.722

1.978.557.629

97.222
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28.761.720
19.358.850
12.970.429
33.877.988
33.547.995
4.977.990
6.139.521
127.309.288
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od km 5,400 do km 7,340. Saniran je bil spodnji ustroj ceste, ter
izdelan zgornji ustroj. Urejeno je bilo odvodnjavanje, delno
obnovljene krone zidov in montirane odbojne ograje. Vsa dela,
razen talne signalizacije so končana. Dne 21.10.1997 je bil tehnični
pregled objekta. Za plačilo opravljenih del del je bila sklenjena tudi
pogodba v vrednosti 99.000 ECU, ki so bila na razpolago iz
programa Phare.

Najpogostejši tip ukrepa je bil preplastitev (84%), ki je bil mestoma
kombiniran z rezkanjem. Ukrep globinske sanacije je bil izveden
na 10% odsekov. Preostalih 6% so bile kombinacije glede na
stanje vozišča.
2680-478 R 301 A/1019 cesta na Mangart
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

22.480.000
22.479.621
22.479.621

2735-478 R 364/1343 Vinlca-Starl trg
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Dne 25.7.97 je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis za
nadaljevanje del od km 3.950 do km 5.850, t.j. modernizacijaasfaltiranje ceste vključno s postavitvijo oz. obnovitvijo obcestnih
kanalov.
Dne 17.09.97 je na osnovi obvestila o izboru izvajalca CP Nova
Gorica pričel z deli.
Dela asfaltiranja in urejanja odvodnjavanja in bankin so končana.
Spmladi 98 bo izvajalec postavil obcestne kamne. 13.11.97 je bil
izveden delni komisijski pregled zaradi lanskoletne odsotnosti
cestno prometnega inšpektorja, hkrati se bo opravil pregled že
letos izvedenih del.

Izvajala so se dela v okviru dvoletne pogodbe. Na odseku od km
17+200 v dolžini 2940 m je bil izveden bitudrobir. Prišlo je do
dodatnih del. Zaradi nenosilne podlage (ugotovljeno s strani
investitorskega nadzora kvalitete) je bilo potrebno vgraditi dodatni
kamniti sloj pod tamponskim slojem. Manjka še asfaltbeton, ki bo
vgrajen 98.
2752-478 R 352/1306 Šentllj-Trate
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2698-478 M 1/207 žirovnlca-Lesce
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

27.000.000
27.000.000
27.000.000

2754-478 R 301/1004 žaga-Kobarld
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2721-478 R 326/1162 Trebnje-Mokronog
16.918.650
16.918.648
16.918.648

2755-478 R 336/1221 Trbovlje-Hrastnlk
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

287.044
287.044
287.044

Dela na obnovi ceste od km 8,075 v dolžini 945 m so v celoti
končana in plačana.
2728-478 Program PHARE (Učja)
6.285.000
6.284.161
5.719.161

Modernizacija se je izvajala na 1940 m dolgem odseku, in sicer
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119.158.000
119.157.250
119.157.157

V km 1+400 je bila izdelana kamnita zložba, dela na izdelavi
opornega zidu v km 1+700 in dveh objektov za odvodnjavanje
(krila, kamenomet). Po projektu so bili predvideni trije tovrstni
objekti, s pristankom projektanta pa enega od njih ni potrebno
izvesti. Izdelan je bil oporni zid v km 1,200 in s tem so vsi tovrstni
zidovi in kamnite zložbe na tem odseku zaključeni. Izvedla se je
zamenjava tampona in izkop cestišča ter urejanje brežin in
odvodnjavanja.
Izveden je bil tampon, položeni robniki in asfalt, oprema ceste in
urejane brežine. Približno 80,0 m pred koncem odseka smo
zaključili asfaltiranje, ker se vozišče na tem odseku dvigne za 80
- 100 cm in bi bila navezava na obstoječo niveleto na koncu
odseka problematična, saj v tem projektu ni obdelan most v km
1.840 in navezava na obstoječo niveleto. Zato se bo nasipavanje
in asfaltiranje tega dela opravilo hkrati, ko se bo urejal naslednji
odsek, za katerega se že pripravljajo projekti. Med izvajanjem del
so se pojavljala več in manj dela. Odpravljajo se še zadnje
pomanjkljivosti pred komisijskim pregledom. Le-ta še ni razpisan,
čeprav je bila vloga s strani izvajalca že poslana.

2726-478 R 333/1205 Kostanjevlca-Krlžaj

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

34.000.000
34.000.000
34.000.000

Dela obnove so bila izvedena že v letu 1996 od km 3,8 do 5,5 km
in samo plačana 1997.

Izvedena je rekonstrukcija ceste med km 3,100 v dolžini 940 m.
Zgrajen je kompletni spodnji in zgornji ustroj ceste, dve avtobusni
postaji in dostopi na parcele ter odvodnjavanja zaradi
poddimenzioniranih odvodnih muld in jarkov. Izvedena je bila
opremo ceste in signalizacijo, vključno s svetlečim opozorilnim
znakom za pešce. Skupna vrednost del znaša 39.694.523 SIT. V
pripravi je tehnični pregled.

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

51.000.000
51.000.000
51.000.000

Objekt od km 0,2 v dolžini 800 m je prezimil v bitudrobirju. V letu 97
so bila izvedena dela na odvodnjavanju, nasipavanju bočnega
nasipa in položen je bil asfaltbeton. Na sami trasi pribl. v km 0,7 se
je pojavila razpoka v bitudrobirju v dolžini pribl. 30 m, ki je posledica
rahlega plazenja terena pod voziščem. Geomehanik je problem
evidentiral že pred pribl. enim letom in ponovno v novembru 97,
vendar zaenkrat ni predpisal večjih sanacijskih ukrepov.

Dela na obnovi vozišča M1 / 207 za pododsek od km 3.660 do
5.000 so bila v grobem končana že v letu 1996, vendar ne v celoti
plačana. Višina izbrane ponudbe je bila 45,7 mio SIT, pogodba pa
je bila podpisana v vrednosti 31,6 mio SIT. Odseka ni bilo mogoče
krajšati. Obnovljen je odsek od izvoza AC do priključka za Bled.
Tehnični pregled je bil opravljen, pomanjkljivosti so odpravljene.
Na prvemu odseku od km 2.580 do km 2.880 dela še niso pričeta
in bodo izvedena 98.

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

48.000.000
48.000.000
48.000.000
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dolin. Obstoječa cesta je v slabi makadamski izvedbi širine 3,5 4,0m. Na cestišču so nastale številne poškodbe, katerih vzroki
so v glavnem v plazovitem terenu, slabem vzdrževanju
odvodnjavanja ter neurejenih bankin. Obravnavan odsek ceste
se v zimskem času ne pluži, zato je praktično neprevozen. Širina
vozišča je 2X2,5m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih vodov
ne predvidevamo, tudi ne sofinanciranje občine.
Opravljen je geodetski posnetek terena. Izdelane so situacije,
prečni in vzdolžni profili. Projekt je v zaključni fgzi. Iz geološkega
poročila je razvidno, da je na trasi aktivni plaz. Naročena bo
projektna dokumentacija za sanacijo plazu, ki bo služila za osnovo
za kasnejši projekt PGD.PZI.

2757-478 Obvozi v času sanacij objektov
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

8.108.000
8.108.000
8.108.000

Sanacija obvoza mostu čez Lahinjo v Primostku je izvedena in
obračunana.
2764-478 Sanacije propustov
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

55.000.000
55.000.000
55.000.000

2769-478 R 338/1241-1242 Blzeljsko
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Izvedeni so bili:
• sanacija ploščatega propusta na R 359/1328 v Kungoti in 342/
1265 v Črni
• propust čez Ljubevščico pri Idriji na M10-10
• podvoz na R 381/1378 v Harijah skupaj s podpornimi zidovi
• sanacija propusta in podpodrnega zidu M 10/343 Ilirska BistricaJelšane
• nov propust na R 378/1375Trebija-žiri
• sanacija propusta na 333/1204 v Gradišču
• dva propusta v Jurkloštru na cesti R 336/1223
• sanacija propustov in kamnitega podpornega zidu na R 324/
1146 v Bistri

Na prvem delu trase v dolžini 300 m je položena nosilna in obrobna
plast asfalta. Zgrajen je bil most preko Bizeljskega potoka v trasi
ceste in 4 mostovi do stanovanjskih hiš na desni strani potoka in
prestavljeni komunalni vodi. Rekonstrukcija ceste in regulacija
potoka je doslej izvedena med k. 6.945 in km 7.479. Za ta odsek
je bilo izdano gradb. dovoljenje.
Med km 5.889 in km 6.945 še ni pridobljeno gradb dovoljenje
zaradi nerešenih odškodninskih zadev (Berkovič. Veršec i.dr.).

2766-478 R 342/1265 Črna-Šentvid
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Med km 6.812 in km 6.944 je bila izvedena korekcija projekta.
Niveleta je bila spuščena za pribl. 30 cm zaradi obstoječih višin
vhodov v stan. zgradbe. Ker je ponudbeni predračun zajemal v
stroških le eno večjo premostitev, zgraditi pa jih bo potrebno 9 za
dohode na parcele in v hiše locirane preko potoka potrebno skleniti
aneks za dodatna dela.

50.000.000
50.000.000
50.000.000

Po končani zimi je izvajalec konec marca 1997 pričel z deli na in
ob trasi R 342/1265 od km 16,652 v dolžini 2016 m.
Izvajalec je zaradi pomanjkanja fin. sredstev v začasnem
financiranju dne 30.07.1997 začasno prekinil z deli. Do tega dne
je izvedel zemeljska dela na pribl. 820 m trase in na celotnem
odseku sanacijo plazov, kamnite zložbe, kašte, podporne zidove,
zaščito brežin z mrežami, prestavitev Javorskega potoka, kot
tudi sanacijo mostička in prepust na trasi. V novembru 97 so bila
potem izvedena še nekatera manjša dela, preostala pa se bodo
nadaljevala in dokončala v letu 98. Vrednost osnovne pogodbe je
217,1 mio SIT.
,

Gradb. dela med km 6.945 in 7.479 za cesto in regulacijo potoka,so
izvedena.V teku je postopek za priglasitev del od km 5.889 do km
7.479. Sporazum med občino Brežice in DRSC še ni podpisan.
Dne 15.11.96 je bila sklenjena pogodba za izvedbo preplastitev in
odseku 1242 med km 0.600 in km 3.000 v znesku 22.600.177
SIT. Ta dela so bila v celoti izvedena.
2777-478 Zaporni sloji in površinske prevleke
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Črna - Šentvid od km 18.700 v dolžini 5.250 m
Modernizacija ceste ima velik pomen za Mežiško ter Šaleško
dolino, saj njena ureditev pomeni boljšo ter krajšo povezavo obeh

cesta
M1

odsek naziv odsek
215
Kari. most - Škofljica

M1

215

Kari. most - Škofljica

M 10

301

Vrhnika - Logatec

M 10-4 339
M 10 - 9 1183
M 1-1
231

Pivka - Ribnica
Litija - Zagorje
Bistrica (Tržič-žvirče)

M 1 -1

232

Ljubelj - Bistrica

M 1-1

422

priključek Bistrica
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80.000.000
80.000.000
80.000.000

444.000.000
438.901.500
438.901.434

začetek dolžina iftrep
4.200
2.900 rez. v deb. 4cm; prepl. EAB 11 (100%)
deb. 4cm
1.860
480
rez. in prepl. z AB 11 v deb. 4cm, šir.
2,40m
1.650
760
izrav.v deb. 4cm, prepl. EAB 11 (100%)
deb. 4cm
4.678 tankoplastna prevleka v deb. 1,2cm
1.300
6.600
1.750 prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
420
0.000
san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM
8s
12.300 200
san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM
8s
san.mrež.razpok z BD22, preplast.z DBM
140
8s
249
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M3

244

Brezno - Ruta

R 301
R 305
R 306
R 315
R 315
R 326
R 326
R 334
R 334
R 334
R 338
R 338
R 346

1010
1046
1042
1090
1091
1157
1159
1208
1208
1208
1239
1241
1286

Solkan - Nova Gorica
0,320
Plave - Dobrovo
5.900
Šempeter-Miren
3.170
Soteska - Bitnje
8.460
Bitnje - Bohinska Bistrica 0.000
Stari Log - Dvor
10.350
žužemberg - Pluska
0.695
Livold - Brezovica
5.430
Livold - Brezovica
7.065
Livold - Brezovica
12.760
Mestinje - Golobinjek
8.945
Bistrica - Bizeljsko
435
Rogoznica - Senarska
10.000

660
1.000
1.050
50
130
2.550
505
1.635
3.470
350
1.000
995
400

R 346
R 346

1286
1286

Rogoznica - Senarska
Rogoznica - Senarska

10.400
13.000

1.000
1.300

R 351
R 356
R 365
R 378
R 378

1299
1317
1347
1372
1372

Dobrovnik - Kobilje
Petrovci - Kuzma
Šmartno - Radohova vas
Postojna - Unec
Postojna - Unec

2.000
15.070
7.800
3.350
3.870

2.050
1.500
3.400
350
785

2.200

1.000

prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav. BD
Q/22
rez.; AB 0/8 deb 3cm in delna izravnava
delno rez.neravnin ; AB 0/8+BD deb 3cm
delno rez.neravnin ; AB 0/8+BD deb 3cm
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
AB 0/11 e/50/50 deb. 4cm in izravnave
še v delu
še v delu
prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav BD
0/22
rez.; AB 0/8+BD deb 3cm in izravnave
prepl. EAB 11 (100%) deb. 4cm, izrav. BD
0/22
preplas. EAB 50%, deb. 3,5 cm
rez.; AB 0/8+BD deb 3cm in izravnave
tankoplastna asfaltna prevleka DBB 8s
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm
prepl. EAB 11 (50%) deb. 4cm

2782-478 Sanacije zidov (2)
100.000.000
100.000.000
100.000.000

Dokončana in prevzeta so dela na gradbiščih v Šentilju in na
Rovanovem klancu ter na plazu na R 314 Stahovica - Črnivec,
Bohinjska Bela in Pivka, Dolič, Zavrč, Govejek, Senovo, Apat,
Leše, Podplanina in Robič.

Izvedena dela so bila na:
R 314/1072 Kneža-Podbrdo, 336/1221 Trbovlje-Hrastnik, 10-10/
1036 želin-Sp.Idrija, 336/1217 Drtija-lzlake, 306/1050 ŠtanjelManče,
372/1326 v Cerknici. Dela na vseh zidovih so izvedena in
obračunana v skladu s pogodbami.

Pričeto je z deli na sanacijah: PEČICA, KUZMA, PLANINA III,
PLANINA IV, pri RENKAH.Za sanacijo SOČERGA niso pridobljena
soglasja lastnikov, v pripravi je aneks za podaljšanje roka in
spremembo dinamike, sredstva so prenešena v predobremenitev
za leto 1998, v tem času bo pravna služba morala pridobiti
manjkajoča soglasja. V pripravi so aneksi za več dela na lokacijah
ROBIČ in PIVKA.

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

2783-478 R 314/1076 Selca-Praprotno (2)
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

4023-478 Zasaditve In ozelenitve brežin (4)

49.000.000
49.000.000
49.000.000

Veljavni prorac 1997
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0
0

Dela pri modernizaciji odseka od km 4,2 do km 9.4 so bila pričeta
že v letu 1994. Do leta 1996 so bila dela v grobem (ne v celoti)
dokončana na tehnično najzahtevnejšem delu odseka od km 6.5
do km 9.4 (podporni in oporni zidovi, sanacija mostu preko Luše).
Vrednost izvedenih del je znašala 194 mio SIT.
V letu 1996 je bil izveden ponovni razpis za dokončanje vseh še
neizvedenih del za celotni odsek od km 4.2 do km 9.4. Vrednost
izbrane ponudbe je znašala 184.7 mio SIT. Z do sedaj
zagotovljenimi sredstvi (proračun 96 in 97) skupaj 100.150.000,00
SIT je cesta modernizirana od km 5.0 do km do 9.4, dočim na
odseku od km 4.2 do km 5.0 še niso pričeta. O vsebini tega dela
se bo občina še odločila, saj mora dela sofinancirati.

Izdelan je projekt, v teku je preverba potrebnih soglasij za pričetek
del (gradbeno dovoljenje oz. priglasitev del). Projekt je šel v revizijo,
pripravlja se vse potrebno v zvezi z odkupi zemljišč. Izdelati je
potrebno investicijski program.

4022-478 Sanacije plazov (po spisku) (21)

4854-478 R 315/1089 Bled-Soteska

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
poročevalec, št. 49/1

4081-478 R 324/1148 Ig
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

300.000.000
300.000.000
299.324.957

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:
250

525.000
0
0

80.000.000
80.000.000
80.000.000
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5557-478 M 1/368 Jesenice

V preteklih letih je bile v teku modernizacija R 315 na odseku
1089. Zaradi zahtevnih geoloških razmer na področju Mačkovca
so dela potekala več let. Nestabilno področje v Mačkovcu je bilo
sanirano s sidranimi AB slopi razporejenimi v tri horizontalno
zamaknjene etaže. Pred zaključkom del na eni etaži ni bilo možno
pričeti z deli na naslednji etaži. Samo vrtanje sider je bilo zaradi
neugodnega terena izjemno počasno, saj je bilo v enem dnevu
možno uvrtati eno do največ dve sidri, nakar je bilo možno betonirati
slope. Sidra pa je bilo možno napeti šele mesec dni po betoniranju.
Na vseh treh etažah je bilo vgrajenih preko 170 sider. Vsa del$ pri
obnovi odseka so bila v grobem zaključena v oktobru 1997.
Vrednost vseh izvedenih del je znašala 188.452.096 SIT (od
česar v letu 1997; 80 mio SIT). Dela so v celoti fizično in finančno
zaključena.

Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V letu 97 je bila zaključena prva faza obnove M1 skozi Jesenice
in sicer na odseku od km 3.0 do 3.9 (križišče za Golico do žel.
postaje). Obnova je zajemala ureditev infrastrukture z
odvodnjavanjem ureditev pločnikov z avtobusnimi postajališči ter
kompletno zamenjavo voziščne konstrukcije. Soinvestitor del je
Občina Jesenice. Na predmetnem odseku je bil dotrajan podhod
za pešče, na katerem s projektom niso bili predvideni nikakršni
posegi, bil pa je v teko slabem stanju, da je ogrožal varnost
prometa. Stroški za rušenje podhoda bi znašali cca 9 mio SIT.
Podhod je bil zato sočasno z obnovo ceste v celoti obnovljen s
tem, da država krije stroške v višini 9 mio SIT, preostanek pa
občina v višini 7 mio SIT. Dodatni stroški so nastali še zaradi
povečane globine izkopa (nenosilna tla - ugaski) in dodatnih del
pri izgradnji meteorne kanalizacije 10 mio SIT. Tako je bila skupna
vrednost 148,7 mio SIT (država 116,8 mio SIT). Dela so
zaključena, ne pa tudi plačana, za kar bomo zagotovili sredstva
v letu 98.

4984-478 R 301 F/1024 Zalošče
Veljavni prorac 1997::
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

25.000.000
25.000.000
25.000.000

Na tem delu trase od km 0+800 do km 1+500 so dela končana.
Izvedeni so vsi oporni zidovi, konzolni hodnik, zamenjava
komunalnih vodov, izgradnja nižjih zidov in pločnikov. Položen je
bitudrobir in asfaltbeton. Izvedena je horizontalna in vertikalna
signalizacija.
Dela se nadaljujejo od km 0,250 do km 0,800. Izvajalec del je VGP
Soča iz Nove Gorice. Vrednost njihove najugodnejše ponudbe je
bila 70.160.371 SIT. 2.10. smo imeli na trasi sestanek z vsemi
izvajalci infrastrukturnih vodov zaradi dogovara glede izvedbe
le-teh. Pri izvajanju kanalizacije ne prihaja do večjih odstopanj
glede na terminski plan.Še vedno niso pridobljene vse odstopne
izjave. V drugi polovici januarja se bodo začela izvajati dela na
opornih zidovih.

V nadaljevanju bi bilo potrebno pričeti z obnovo popolnoma uničene
magistralne ceste na drugi fazi in sicer od km 3.9 do 4.8 (od žel.
postaje do gimnazije).
6484-478 R 330/1189 Sostro-Besnica
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.411.763
17.411.763
15.719.671

Zaradi neustrezne konstrukcije in neustreznega odvodnjavanja,
so nastale poškodbe na obstoječem vozišču, poleg tega pa so
bili neustrezni nekateri obstoječi elementi ceste. V ta namen so na
cesti izvedena dela 1. in 2. faze modernizacije ceste. Dela so
zajemala posek drevja in čiščenje zaradi razširitve trase,
zemeljska dela in zaščito nestabilnih brežin z lomljencem, izvedbo
objektov odvodnjavanja, izvedbo priključkov, izkop nenosilnih
materialov, valjanje temeljnih tal, vgrajevanje nasipov spodnjega
in zgornjega ustroja v voziščne konstrukcije ter zavarovanje pete
brežine potoka z lomljencem.
Odsek je v celotni dolžini asfaltiran. Dela na gradbišču so
zaključena. Kvalitetni pregled izvedenih del bo izveden ob ugodnem
vremenu.
Vrednost pogodbe je bila 42.466.379 SIT

6488-478 R 368/1351 Podmeja
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

66.000.000
66.000.000
66.000.000

Na odseku od km 0,760 do 2,360 se je izvajala rekonstrukcija
ceste, korekcija krivin in ureditev avtobusnih postajališč ter
signalizacija po projektih Lineal julij/95. Za navedena dela je bila
izdat^g priglasitveno dovoljenje, opravljen je bil tudi prevzem
obnovitvenih del. Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša
102.483.938 SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane,
razen podražitev v skladu z pogodbo, ki bodo še posredovane.
28. julij 1998

43.966.420
43.966.420
43.966.420

Razpis za oddajo del je bil izveden v letu 1995. V tem letu so bila
izvedena dela v vrednosti 41,13 mio SIT. Dela so se nadaljevala
v letu 1995 v okviru proračunskih sredstev. V letošnjem letu so se
dela pričela v marcu in sicer na odvodnjavanju in opornem zidu
pri gostišču "Lovec" v dolžini cca 30 m.
Zid pri gostišču "Lovec" je izdelan le delno zaradi neurejenih
odkupov zemljišč (lastnik ne dovoli, dokler ne dobi plačila). Izdelan
je tudi podporni zid in urejeno odvodnjavanje. Pri tem bodo nastopila
dodatna dela zaradi prestavitve električnega droga. V mesecu
juniju so se uredile sporne zadeve z lastnikom zemljišča, tako da
se je dokončal zid pri gostišču Lovec in se izvajajo zaključna
dela.
V okviru razpoložljivih finančnih sredstev so bila opravljena dela
na izgradnji podpornih In opornih zidov. Do konca je potrebno
izdelati še 110 m pilotne stene in 48 m podpornega zidu. Pod
gostilno Jager je podporni zid zaključen cca. 8,0 m prej kot je

4988-478 R 349/1293 Videm ob Ščavnici-Okoslavcl
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

45.000.000
45.000.000
45.000.000

Dela se izvajajo na stacionaži od km 0+745 do km 3+316 v
pogodbeni vrednosti 114.465.803 SiT. Do km 1+800 so izvedena
vsa zemeljska dela, kašte in zgornji ustroj. Zaradi obstoječega
TT omrežja, ki poteka po celi dolžini trase in ga je po soglasju
Telekoma potrebno prestaviti, je bil izvajalec dalj časa
onemogočen izvajati dela.
Pridobljena so soglasja lastnikov zemljičč za poseg na
spremenjeni trasi od km 1650 do km 1.800. Izveden je podporni
zid na serpentini v km 1.500.
Do km 3+316 so izvršene cenitve zemljišč. Sklepanje pogodb je
v pripravi.
Izvršen je bil geološki ogled za sanacijo plazov. Nadaljujejo se
dela na zaščiti brežin.

4987-478 R 345/1279 žlče-Draml]e
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

90.000.000
90.000.000
90.000.000
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gradbenega dovoljenja za omenjeno deponijo. Stroške za
pridobitev potrebne dokumentacije za deponijo in sanacijo plazu
nosi izvajalec del rekonstrukcije ceste.

predvideno s projektom, ker se občina Trbovlje dogovarja s
krajevno skupnostjo, da bi zgradili pilotno steno. V tem primeru
našega podpornega zidu ne bi bilo potrebno nadaljevati, ker bi se
pilotna stena nadaljevala od zdajšnjega zaključka zidu.
Dela so opravljena do pogodbene vrednosti in trenutno stojijo.
Srajčka za aneks za dokončanje skrajšanega odseka je bila
oddana, vendar aneks (še) ni podpisan.
Dela od km 12,465 do km 12,850 bodo izvedena po ponovnem
razpisu in izbiri izvajalca.

Za dokončanje del na celotnem razpisanem odseku pa bi
potrebovali 36.935.073 SIT in še pribl. 15 mio SIT zaradi dodatnih
in več del na že izvedenem odseku (večji izkopi in zamenjava
slabo nosilnih tal, povečan obseg odvodnjavanja, dodatni podporni
zidovi oz. ograje).
'■s
6695-478 M 6/263 Ribnica-Dolenja vas

6492-478 M 10-5/347 Selo-Nova Gorica (Črnlče)
Veljavni prorac 1997:
Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

31.937.863
31.937.863
31.937.863

6495-478 R 315/1092 Bohinjska Bistrlca-Jezero
1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Vozišče regionalne ceste je popolnoma dotrajano od Bohinjske
Bistrice km 0.0 do vasi Kamnje km 2.9.V letu 1996 so bila
dokončana dela na rekonstrukciji odseka od km 0,250 do km
1,350. Za nadaljevanje del od km 1,350 do km 2,850 je pripravljen
projekt. Za odsek od km 1.3 do vasi Kamnje so podpisani vsi
odškodninski sporazumi za pridobitev potrebnih zemljišč za
rekonstrukcijo ceste, ne pa tudi plačane odškodnine. Vsa tehnična
dokumentacija je pripravljena. Izdeluje se investicijski program.
Predvidoma bodo stroški rekonstrukcije znašali cca 134 mio SIT.
Za pododsek od km 0.0 do km 0.250 bi bilo potrebno v letu 98
pripraviti tehnično dokumentacijo.

52.971.205

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.000.000
5.000.000

6696-478 R 335/1214 Črnomelj-VInica
Veljavni prorac 1997:

22.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

22.000.000
22.000.000

V letu 1996 je bil položen bitudrobir. V maju 1997 je bil izveden
asfaltbeton. V izvedbi so zaključna dela.
23.7.97 je bil tehnični pregled objekta. Za dokončanje po projektu
je potrebno tlakovati jarke. Potrebno je odpraviti pomanjkljivosti
po tehničnem pregledu. Dela bodo izvedena po pogodbi v letu 98.

6497-478 M 1/221-229 Višnja gora-Obrežje
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Po projektni dokumentaciji PGD/PZI v km 4.700 (P-4.7) je
projektirana cesta situacijsko in niveletno priključena na obstoječe
vozišče, vendar je na tem delu stanovanjska hiša, ki je na robu
cestišča, z napuščem pa v cestnem svetu. Zaradi odmika je bilo
potrebno premakniti os ceste v radiju za navezavo na projektirano
os, priključitev na obstoječe vozišče pa podaljšati za cca. 20-25
m (v km 4.680).
Dela se izvajajo po pogodbi za rekonstrukcijo ceste M6/263
Ribnica - Dolenja vas na stacionaži od km 4+600 do km 5+000 v
pogodbeni vrednosti 22.853.276 SIT. Ta dela obsegajo obnovo
cestišča z minimalnimi spremembami osi, rezkanje obstoječe
asfaltne obloge, tampon, novo asfaltno oblogo, odvodnjavanje,
prestavitev komunalnih vodov (financirajo upravljalci) in izgradnja
pločnika (financira Občina Ribnica).
Dela so zaradi vremenskih pogojev prekinjena.

05.06.1997 Dela so zaključena, končna vrednost izvedenih del
znaša 84.416.358 SIT. V letošnjem letu je plačana končna situacija
v vrednosti 31.937.863 SIT. Finačne obveznosti so poravnane.
25.08.1997 Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno.

Veljavni prorac 1997:

5.000.000

52.971.205
52.971.205
6699-478 R 345/1281 Črnollca-Leslčno

Položen je tudi obrabni asfalni sloj na preostalem kilometru ceste
do priključka Drnovo. Dela so v celoti izvedena in obračunana.

Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
30.000.000

Objekt (ne v celotni dolžini) je prezimil v bitudrobirju. Zaradi
nerešenih zemljiških zadev ni bilo možno posegati v zadnjih cca.
300 m trase.
Izvajalec je po realizaciji vseh razpoložljivih sredstev iz leta 1996
in 1997 začasno prekinil z deli.
Konec leta 97 so bili rešeni še zadnji zapleti z lastnikom zemljišča,
zaradi katerega ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja
za celoten odsek rekonstrukcije. Ko bo le to pridobljeno, bo izvajalec
nadaljeval z deli na preostalem delu trase. Izvajalec je v izogib
zdrsa dela cestišča dokončal sanacijo plazu pod deponijo
odvečnega materiala, ki je bil posledica preobremenitve z deponijo.
Prav tako je v zaključni fazi pridobivanje lokacijskega in
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Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

31.000.000
21.804.690

Izdelani so projekti PZI za nadaljevanje del in sicer od km 13,520
do km 15,020. V lanskem letu so se že izvedla dela v dolžini
500m. Javni razpis je bil objavljen 25.07.1997. Odpiranje ponudb
je bilo izvedeno 27.08.1997.
Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši ponudnik Cestno
podjetje Celje. Dovoljenje za gradnjo je bilo s strani Upravne enote
občine Šentjur izdano dne 6.10.1997. Izvajalec del je z izvajanjem
del pričel 20.11.1997. V izvajanju je izdelava prepustov in zemeljska
dela z ureditvijo odvodnjavanja. Zaradi neugodnih vremenskih
pogojev so dela prekinjena in se bodo nadaljevala ob ugodnih
vremenskih pogojih.

6570-478 R 338/1236 Križni vrh
Veljavni prorac 1997:

31.000.000

Projekti PGD, PZI za dokončanje rekonstrukcije ceste od km
15,020 do km 17,250 so v izdelavi. Revizija projektov PGD, PZI v
februarju 98. Izdelati bo potrebno investicijski program.
Predvidevamo, da bomo pridobili vsa soglasja in dovoljenje za
gradnjo do junija 1998 in lahko razpisali izvedbo del pri nada* vanju
rekonstrukcije ceste.
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6712-478 R 355/1315 plaz Dankovcl

6703-478 R 374/1365 Pudob
Veljavni prorac 1997:

30.000.000

Pod. pog. za lelo 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

30.000.000
30.000.000

5.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

4.985.359
4.985.359

Dela na sanaciji plazu Dankovci od km 7,45 v dolžini 100 m, so
končana.

V letu 1996 so se izvajala dela na odseku ceste od km 6,810 do
km 8,250 skozi Pudob. V maju 1997 je bil izveden asfaltbeton na
vozišču in pločnikih, ki ga je potrebno še plačati. Skupna vrednost
del je 71 mio SIT.

6787-478 R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt
Veljavni prorac 1997:133.000.000

6704-478 R 314/1081 križišče Podgorje
Veljavni prorac 1997:23.840.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

23.839.374
23.839.374

V septemberskih poplavah leta 1995 je bila huje poškodovana
regionalna cesta 314 zlasti na odsekih 1074 in 1075 med Železniki
in Petrovim Brdom.
Na odseku 1074 med Podroštom in Petrovim Brdom so bile
poškodbe tako hude, da je bila cesta neprevozna oziroma na več
posameznih mestih komajda prehodna. Najslabše je bilo stanje
med km 3.2 in km 6.0. Za vzpostavitev prevoznosti je bila takoj
naročena in v najkrajšem času tudi izdelana tehnična
dokumentacija, ki je že predvidevala tudi modernizacijo
neustreznega makadamskaga vozišča v širini 5.5m. Skladno s
tehnično dokumentacijo so bila že v letu 95 pričeta pripravljalna
dela, sama prevoznost pa je bila zaradi skrajno neugodnih zimskih
(plazovi) in pomladanskih razmer (visok vodostaj) vzpostavljena
šele v juliju 96. Vozišče je bilo urejeno v makadamski izvedbi
širine najmanj 3 m. Dela so bila izvedena s sredstvi namenjenimi
odpravi elementarnih nesreč, rednega vzdrževanja in proračunske postavke št. 6787 - 478. S sredstvi namenjenimi odpravi
posledic elementarnih nesreč oziroma rednega vzdrževenja
(skupaj 147 mio SIT) so bila izvedena naslednja dela:
Na odseku 1075 (Železniki-Podrošt) sta bila zgrajena podporna
zidova v dolžini 108 in 36 m ter AB propust v km 1.350, v skupni
vrednosti 59 mio SIT.
Preostala sredstva pa so bila namenjena odpravi posledic neurja
na odseku 1074 (Podrošt-Petrovo Brdo) za izvedbo naslednjih
del:
AB podporni zid dolžine 89 m z zaključno kamnito zložbo
dolžine 12 m v km 5.309
kamnita zložba dolžine 40m v km 3.630
AB zid dolžine 30m v km 3.670
Rekonstrukciji ceste (odsek 1074, Podrošt-Petrovo Brdo) so bila
po proračunski postavki 6787 - 478 namenjena naslednja sredstva:
v letu 96 17.6 mio SIT in kot predobremenitev leta 97 102 mio
SIT
v letu 97 še dodatno 31 mio SIT.
V okviru sredstev te postavke so bila izvedena tudi naslednja
večja dela:
V obstoječi širini je kot možnost obvoza v celoti modernizirana
cesta med vasjo Sorica in Petrovim Brdom v dolžini 4.6 km.
Urejeno je odvodnjavanje deloma sanirane oporne in podporne
zložbe in vozišče asfaltirano v BNOS debeline 7 cm.
Na najbolj izpostavljenih mestih pa so urejene odbojne ograje.
Širina vozišča vključno s povozno muldo je od 4.5 do 5 m.
Navedena dela so v celoti zaključena v letu 97 v skupni vrednosti
48 mio SIT. V nadaljevanju bo potrebno na temu delu sanirati še tri
podore.
Na odseku 1074 Podrošt- Petrovo Brdo je v km 4.588 zgrajen v
dolžini 250 m AB podporni zid v vrednosti 82 mio SIT. Podporni zid
je v smislu racionalizacije skrajšan. S preostalimi razpoložljivimi
sredstvi (20 mio SIT) so bile deloma že v letu 96 oziroma 97 na
najbolj izpostavljenih mestih zgrajene kamnite zložbe v betonu.

V letu 1997 je bilo rekonstruirano križišče regionalne ceste 314 z
lokalno cesto v kraju Podgorje pri Kamniku. Dela je izvajalo CP
Ljubljana. Namesto prometno nevarnega štirikrakega križišča je
zgrajeno krožno križišče. Za izvedbo del je bila sklenjena
tristranska pogodba med investitorjem državo, soinvestitorjem
Občino Kamnik in izvajalcem del. Pri tem v času razpisa še niso
bili izdelani projekti javne razsvetljave in prestavitve vodovoda in
je v ponudbo izvajalca vključena le ocena stroškov za ta dela,
katerih investitor je po določilih sporazuma o sofinanciranju del
Občina Kamnik. Stroški komunalnih naprav so znašali:
- prestavitev vodovoda - .822.497
- javna razsvetljava - 4.916.164 sit oziroma skupaj: 9.738.691 sit.
Več dela so se pojavila tudi pri dodatni sanaciji temeljnih tal. V
preteklosti so komunalni vodi zlasti vodovod potekali izven vozišča
in na teh mestih niso bili zasuti z ustreznim materialom, zato je
bilo potrebno, povsod na teh mestih kjer je novo križišče lokacijsko
poseglo izven obstoječega, kompletno nasutje nad puščenimi
komunalnimi vodi globine do 1.2 m zamenjati. Dopolniti je bilo
potrebno sistem za odvodnjavanje v izogib zastajanju vode na
vozišču oziroma zatekanju na privatna dvorišča. Več dela so se
pojavila še pri površini asfaltov in dolžini robnikov.
Dela so fizično in finančno zaključena, razpisan je tehnični pregled
objekta.
6707-478 R 336/1224 Jurklošter-Dežno
Veljavni prorac 1997:

22.983.361

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

22.983.361
22.983.361

Na obravnavanem odseku je bilo zaradi šibke konstrukcije in
neurejenega odvodnjavanja vozišče poškodovano. Trasa ceste
poteka mestoma ob potoku Gračnica, zato je bilo izvedeno tudi
delno zavarovanje brežine potoka. Nestabilne vkopne brežine so
mestoma zavarovane z betonsko kamnito zložbo. Na trasi je bilo
potrebno izvesti propuste za prevajanje vode z vozišča in iz
izvirov na pobočjih ter objekte odvodnjavanja, izkope v terenu III.
do IV. kategorije, vgradnjo nasipov v trasi pridobljene težke Zemljine
ter izvesti nosilne plasti voziščne konstrukcije z razširitvami trase
v krivinah.
Asfaltiranje moderniziranega odseka je bilo izvedeno 10. in
11.07.1996; dela so dokončana. Kvalitetni in kolavdacijski
komisijski ogled izvedenih del je bil opravljen. Pri tem je komisija
zahtevala, da se odpravijo nekatere pomankljivosti, ki v projektu
niso bile obdelane. Izvajalec del bo za odpravo navedenih
pomanjkljivosti pripravil predračun, na podlagi katerega bodo
izvedene aktivnosti za sklenitev aneksa k osnovni pogodbi.
Finančni prikaz investicije:
v letu 1995: 5.681.927 SIT
v letu 1996: 18.600.000 SIT
v letu 1997: 22.983.361 SIT
Priprava projektov PGD, PZI za nadaljni odsek na cesti R 336 je
v zaključni fazi.
28. julij 1998

Pod. pog. za leto 97: 133.000.000
Realizacija 1997: 133.000.000

NADALJEVANJE SANACIJE CESTE
V nadaljevanju bi bilo smotrno cesto med km 3.2 in km 6.0 ščititi
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katero bi ob modernizaciji ceste, v sodelovanju z Zavodom za
varstvo naravne in kulturne dediščine v dolžini 30 m obnovili in
prezentirali.

z AB podpornim zidom dolžine 40 m le še v km 4.920. Na
preostalem delu je možno cestno telo varovati s kamnitimi zložbami
(deloma v betonu) in ukrepi za umiritev toka (talni pragovi) v
skupni dolžini cca 700m. Sanirati bi bilo potrebno cca 300m
obstoječih kamnitih podpornih zidov (jezbice, podbetoniranje,
betonski venec). Ob pobočju bi bilo potrebno postaviti cca 300 m
opornih kamnitih zložb višine do 2m. Dva lesena in en betonski
propust bi bilo potrebno nadomestiti z armiranobetonskimi, ter na
dolžini cca 1800m postaviti odbojne varovalne ograje, urediti
odvodnjavanje in vozišče asfaltirati v širini 5,5m z lokalnimi zoženji.
OCENA STROŠKOV
v mio SIT
AB zid v km 4.920
20
kamnite zložbe
180
sanacija obstoječih zidov
30
AB propusti
40
varovalne ograje
10
kamnite zložbe ob pobočju
30
odvodnjavanje in ureditev v BNOS
60
SKUPAJ
370
Ocena stroškov je zgolj informativna.
Dela bi bilo možno izvajati fazno v okviru možnosti vsakoletnega
proračuna.
V pripravi je popis del za racionalizirano varianto, na podlagi
katerega bo možno izvesti razpis za dokončanje vseh del na
odseku od km 0.800 do km 6.000 .

Modernizacija ceste R387/1412 Kalce - Hrušica na stacionaži od
km 7+700 do km 10+000, v dolžini 2,300m in pogodbeni vrednosti
108,918,149 SiT, je zaključena. Dokončana so zemeljska dela,
zgornji ustroj, odvodnjavanje, propusti in oprema ceste (varnostne
ograje).
Pogodba za izvedbo nadaljevanja del je bila podpisana dne
18.12.97. Izvajalec del SGP Primorje Ajdovščina je pričel z deli.
Dela na prestavitvi vodovoda so bila zaključena in predana
uporabniku. S skladom kmetijskih zemljišč in gozdov še vedno ni
doseženega sporazuma.
6795-478 R 330/1191 Sopota (Podkum)-Jagnjenica
Veljavni prorac 1997:

34.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

34.000.000
34.000.000

Z do sedaj zagotovljenimi sredstvi vključno s sredstvi iz leta 97 je
odsek v celoti dokončan od km 1 do km 3, od km 3 do km 4,1 pa
so izvedena zemeljska dela in planum sp. ustroja. Vrednost
izbrane ponudbe je znašala 87.5 mio SIT, od česar je do sedaj
zagotovljeno 40.6 mio SIT. Dela bodo končana v letu 98.

80.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

65.000.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

65.000.000
65.000.000

Izvedla so se dela na odseku 1036 od km 3+000 do km 4+000.
Končane so vse kamnite zložbe, podporni zidovi in vsa asfalterska
dela. Dne 19.6.1997 je bil izveden komisijski pregled. Izvajalec del
je bilo CP Nova Gorica. Cesta je predana upravljalcu.
80.000.000
79.999.985

Dne 18.7.97 je bil v Ur. listu RS objavljen razpis za rekonstrukcijo
ceste na odseku 1037 od km 13,050 do km 13,150 in na odseku
od km 0,000 do km 0,650. Predvidena je zamenjava sp. in zg.
ustroja, oporni in podporni zidovi in odvodnjavanje. Izbrani izvajalec
je VGP Soča. Vrednost izbrane ponudbe je 104.342.041,92 SIT. V
kolikor se v drugi polovici meseca januarja vremenske razmere
ne bodo bistveno poslabšale, bo izvajalec del VGP Soča nadaljeval
v jeseni začetimi deli.

Dela so se nadaljevala na odseku km 8.500 do km 10.000 na
obstoječi regionalni cesti na podlagi Odločbe za splošno prepoved
prometa izdano od Ministrstva za promet in zveze.
Za izvajanje del ni bila izdana Odločba o priglasitvi del, ker še
vedno ni podpisana pogodba za pridobitev zemljišča.
17.06.97 je republiški inšpektor za ceste sklical sestanek v zvezi
z gradnjo modernizacije ceste na odseku od km 11.135 do km
11.285 zaradi nestrinjanja poteka trase prizadetih lastnikov
zemljišč, oz. Gozdnega gospodarstva Tolmin. Ugotoviti je
lastništvo z mejno zakoličbo. Občina sprovede postopek za
dokončno traso regionalne ceste, investitor mora pridobiti
lokacijsko in gradbeno dovoljenje za projektirano oz. variantno
traso.

6801-478 Manjše sanacije objektov
Veljavni prorac 1997:158.800.000

Pod. pog. za leto 97: 158.800.000
Realizacija 1997: 158.799.910

Pregled porabe sredstev za posamezne sanacije objektov je
razviden iz preglednice.

V km 10.100 pod cesto v globini 2,5 m poteka Rimska cesta,

poročevalec, št. 49/1

55.080.298
55.080.298

6800-478 M 10-10/1034-1039 Bača-Godovlč

6791-478 R 387/1412 Kalce-Hrušica
Veljavni prorac 1997

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Izvedena je razširitev ceste R 330/1191 od km 17,140 v dolžini
645 m z dograditvijo nasipov, zgraditvijo kamnitih zložb in
prestavitvijo elektrovoda nizke napetosti.
Dela niso v celoti končana. Potrebno je vgraditi odbojno ograjo,
zaščititi brežine ukopov in opremiti cesto s horizontalno in vertikalno
signalizacijo. Dodatna in več dela so se pojavila pri rušenju
obstoječih zidov, nasipih in njihovi zaščiti z lomljencem in dodatni
opremi z odbojnimi ograjami, ki jih projekt ni predvidel. Vrednost
teh del 9.708.972 SIT. Končana bodo spomladi 98.

6790-478 R 346/1284 Rogatec-Stoperce
Veljavni prorac 1997:

55.080.298
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Ime premostitve

Kraj

MOTNIŠNICA
SKRALSKA
PERAČICA
BABNIŠNICA
BAJDINSKI POTOK
REKA
BUCLEN
TREBUŠICA
POLSKAVA

LOČICA
ZG.SVEČA
POSAVEC
MEDNO
TURJAK
DOBROVO
ZAKOT
DOL.TREBUŠA
ZG.POLSKAVA

OPLOTNICA
PŠATA
HUDOURNIK
KANAL PŠATE
MERAK

TEPANJE
MENGEŠ
PODČELA
JARŠE
ŠULINCI

Vrednos t
sanacije
1996
28.307.235
20.000.000
I.000.000
25.902.418
II.436.954

Kraj

SAVA BOHINJKA
REKA
REKA
SUSAČKI POTOK
DRAVA
LAHINJA
LJUBLJANICA
BAČA
SOČA
INUNDACIJA
SAVA

MOKRI LOG
TREBČANE
ŽABICE
NOVOKRAČINE
DRAVOGRAD
PRIMOSTEK
VRHNIKA
PODBRDO
PERŠETI
PERŠETI aneks
G
O
Z
MARTULJEK
MIREN
ŽELEZNIKI

VIPAVA
PODPORNI ZID

Vrednost
sanacije
1996
55.000.000
75.000.000
0
0
48.000.000
61.964.849

6803-478 R 361/1332 Hoče-Areh
20.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

19.999.901
19.999.901

Obstoječa regionalna cesta je v nadaljevanju odseka v zelo
slabem stanju in je potrebna večjih obnovitvenih del. Na vozišču

\

20.402.766

40.720.786

32.592.975
38.445.567
15.153256
27.898.253

V gradnji
Zgrajen
V gradnji
V gradnji
Zgrajen

Pogodbeni Znesek za
znesek 1997 leto 1998

OPOMBE

42.859.533
94.561.031
0
0
87.351.442
8.167.785
25.375.215
12.255.470
69.500.000
20.514.460
20.000.000

V gradnji
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Vgradnji
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Vgradnji

25.000.000

34.780.658
10.787.978

V gradnji
Zgrajen

70.568.636

so nastale poškodbe, katerih vzroki so v glavnem v plazovitem
terenu, slabem odvodnjavanju ter neurejenih bankinah. Zaradi
manjše obstoječe širine vozišča, se je zaradi racionalizacije
investicije pristopilo k zoženju karakterističnega profila s širino
vozišča 2X2,50m. Potrditev karakterističnega prečnega profila s
strani MO Maribor smo pridobili po obrazložitvah šele v aprilu 97.
24.7.97 je bila oddana vloga na UE Maribor za pridobitev
lokacijskega dovoljenja ter 18.8. dopolnjena še z manjkajočimi
odstopnimi izjavami lastnikov tangiranih parcel, ki nam jih je poslala
KS Reka - Pohorje ter naknadno pridobljenim vodnogospodarskim

Dela po pogodbi so končana na odseku od km 5,3 do 5,855.
Podpisan je aneks za dodatna dela v izdelavi je končna situacija.
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Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
Zgrajen
V gradnji
Zgrajen
Zgrajen
V gradnji

56.915.064
12.500.000
450.000.000

Skupaj:

Veljavni prorac 1997:

36.563.273
7.019.434
14.000.000
4.902.640
2.471.226
6.798.766
14.523.725
34.000.000
1.000.000

Pregled porabe sredstev za posamezne sanacije objektov je
razviden iz preglednice.

Pod. pog. za leto 97: 450.000.000
Realizacija 1997: 450.000.000

Ime premostitve

OPOMBE

1.000.000
15.660.192
2.456.744
1.000.000

6802-478 Večje sanacije objektov (po spisku) (16)
Veljavni prorac 1997: 450.000.000

Pogodbeni Znesek za
znesek 1997 leto 1998
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6989-478 R 323/1143 Spodnji Brnik-Cerklje

mnenjem. Vmesne kopije projektov so bile revidirane. Na revizijski
razpravi je bilo dogovorjeno, da je potrebno pilotno steno izdelati
na podlagi novih geoloških raziskav za potrebe projekta PGD.PZI.
Pilotna stena je ponovno revidirana, celoten projekt bo po reviziji
oddan v začetku oktobra. Glede avtobusnega postajališča na
začetku tega odseka, ki v tej projektni dokumentaciji ni obdelano,
pa je potrebno pridobiti samostojno projektno dokumentacijo, kar
je bilo izvršeno.
Projekt za nadaljnjih 2500 m ceste je izdelan, revidiran, odkupi
zemljišč so v teku, IPN je potrjen, investicijski program izdelan.
Vrednost del bo znašala cca 180 mio SIT.

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

76.056.439
76.056.439

Na navedenem odseku od km 0.000 do 1.430 se je izvajala
rekonstrukcija ceste skozi naselje Cankova, korekcija krivin in
ureditev križišča s pasom za zavijanje v levo, avtobusno
obračališče zaradi zaprtja ceste v križišču (Nova prometna
ureditev) ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal
162 B/95 julij 95. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno
dovoljenje. Občina Cankova -Tišina je nastopala kot soinvestitor.
Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem je znašala 159.453.862
SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane. Prevzema
obnovitvenih del še ni bilo.

30.726.984

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

30.726.984
30.726.984

6987-478 M 10/300 Brezovlca-Sinja Gorica
40.705.516

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

40.705.516
40.705.516

Na zahtevo občine in KS bo potrebno cesto v celoti rekonstruirati
skupno s pločniki in kolesarsko stezo. V ta namen se pridobiva
lokacijsko in gradbeno dovoljenje. To bo nova postavka za
investicije.

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

17.799.001

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

17.799.001
17.799.001

Dela na obnovi vozišča od km 0,040 do 0,420 so zaključena.
22.5.1997 opravljen komisijski pregled izvedenih del. Pomanjkljivosti še niso odpravljene.

19.349.196
19.349.196

6992-478 R 313/1069 Prem-Obrov

Obnova ceste je bila predvidena zaradi večjih poškodb na cesti
in neustreznega odvodnjavanja. Dne 28.10. 1996 je bilo na
celotnem odseku izvedeno vgrajevanje bitudrobirja in asfaltbetona.
Vgrajevanje asfaltbetona je potekalo v celotni širini ceste s popolno
zaporo prometa. Vsa gradbena dela na trasi so zaključena. Tehnični
pregled in prevzem objekta je bil izveden .
Finančni prikaz investicije:
- vrednost pogodbe:
65.849.196 SIT
- pogodbena izplačila:
v letu 1996:
46.500.000 SIT
v letu 1997:
19.349.196 SIT
poročevalec, št. 49/1

60.000.000
60.000.000

6991-478 R 381/1380 Ilirska Bistrica

6988-478 R 339/1245 Višnja vas-Dobrna
19.349.196

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Odpravljajo se še zadnje pomanjkljivosti pred komisijskim
pregledom. Le-ta še ni razpisan, čeprav je vloga s strani izvajalca
že poslana.

Finančna sredstva proračuna 1997 so bila angažirana za plačilo
izvedene preplastitve v letu 1996.

Veljavni prorac 1997:

60.000.000

Dela na gradbišču v dolžini 2030 m so v zaključni fazi. Urejeno je
odvodnjavanje, izkopi brežin. Na celotnem odseku je položen
bitudrobir in oprema ceste. Izdelana je že tudi sredinska črta.
Dela so bila prekinjena, zaradi pomanjkanja sredstev v začasnem
financiranju. V novembru so se dela nadaljevala.
Že po razpisu je projektant popravil projekt v skladu s pripombami
revizijske komisije. Glavno povečanje stroškov je nastalo zaradi
naslednjih dodatnih del:
- dvig nivelete ceste za mostom za pribl. 40 cm v dolžini 180 m
(4,7 mio sit)
- namestitev odbojnih ograj (3,7 mio sit)
- odvodnjavanje (7,0 mio sit)
- razna dodatna dela, ki so razvidna iz predračunov (5,0 mio sit).

Dela pri obnovi vozišča od km 11,66 v dolžini 1433 m so
dokončana, sredstva pa v celoti realizirana. Tehnični pregled je
opravljen.

Veljavni prorac 1997:

53.594.120
53.594.120

6990-478 R 381/1379 Podgrad-lllrska Bistrica

6986-478 M 3-3/1290 Šikole-Hajdlna
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V letu 1997 je bila v celoti zaključena v letu 1996 pričeta
rekonstrukcija regionalne ceste na odseku skozi Cerklje od km
2.200 v dolžini 1300m. Sofinancer del je bila Občina Cerklje, ker je
bila poleg voziščne konstrukcije v celoti obnovljena tudi ostala
infrastruktura, urejeni pločniki in javna razsvetljava.
Stroški obnove so bili večji od pogodbene vrednosti za cca. 25
mio SIT, od česar pa je po sporazumu dolžna del kriti občina
Cerklje. Do povečanja vrednosti je prišlo zlasti:
1. prestavitve meteorne kanalizacije v vozišče (po projektu je
bila locirana na trasi vodovoda izven vozišča),
2. povečane globine izkopa (meritve Aktim),
3. povečanega obsega del pri J.R. (občina),
4. povečanega obsega del pri izgradnji pločnikov (občina).
Vrednost vseh izvedenih del znaša 93.837.907 SIT. Od česar
znaša delež države 69.494.120 SIT (od česar v letu 1997;
53.594.120 SIT in v letu 1996 pa 15.900.000 SIT). Dela sos strani
DRSC fizično in finančno v celoti zaključena.

6976-478 R 349/1296 Can kova
Veljavni prorac 1997:76.057.000

53.595.000

Veljavni prorac 1997:

75.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

75.000.000
75.000.000

Na celotnem odseku od km 8,2 do 10,5 v dolžini 2300 m so
urejene brežine nasipov in ukopov, izveden je nasip in tampon,
položeni robniki, izvedeno odvodnjavanje in asfaltiranje. Dela so
v celoti zaključena, opravljen je bil komisijski ogled.
Izvajalec je preložil predračun za dodatna dela, ki so nastopila
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kamnite zložbe , -dodatno odvodnjavanje in druga manjša dela.
V mesecu avgustu je bilo na področju naselja Rakek več močnih
neurij, posledica teh so bile zalite kleti v večih stanovanjskih hišah.
Z izvedbo rekonstrukcije ceste so se bistveno povečale količine
zbranih vod, ki na določenih mestih prelije rob vozišča, tako da
se voda prelije na dovozne poti do hiš -zaradi tega sta bila na
dveh mestih (izvozih) dodatno nameščena dva linijska požiralnika
po celotni širini izvoza.
Dne 30.09.97 je bil opravljen komisijski pregled ceste skozi Rakek.
Na pregledu je bilo določeno, da je potrebno izvesti poleg manjših
pripomb še cca 60m odbojne ograje (nasproti bencinskega
servisa) in linijski požiralmik v dolžini 6m na enem izmed priključkov.
Dela so končana.

med gradnjo in še predračun za dodatna dela po komisijskem
pregledu. Zaradi vremenskih razmer vsa dela za odpravo
pomanjkljivosti po komisijskem pregledu še niso opravljena. V
tem mesecu izvajalec predvideva da bodo vsa dela izvedena.
Aneks je podpisan.
Dodatna dela, ki so nastopila med gradnjo so vredna 7.940.422
SIT in po komisijskem pregledu 577.397 SIT. Skupno torej
8.517.820 SIT.
7290-478 R 362/1333 Senovo (naselje)
Veljavni prorac 1997:

44.329.288

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

44.329.288
44.329.288
7308-478 R 322/1134 Tržlč-Krlže

Izvedena je rekonstrukcija ceste skozi naselje Senovo od km
11 +180 v dolžini 873 m. Razen dela opreme in signalizacije ceste
so vsa dela končana.

Veljavni prorac 1997:

29.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

30.000.000
29.000.000

Dela na odseku so v celoti zaključena. V letu 1997 je bila obnovljena
regionalna cesta od križišča z lokalno cesto v Cerkljah (km 3.480)
v dolžini 0.6 km in skozi naselje Grad od km 4.360 v dolžini 0.4
km. Odvodnjavanje obstoječega vozišča v preteklosti ni bilo
urejeno, kar je tudi povzročilo propadanje vozišča. Projekt obnove
je izdelal projektivni biro Ozing zgolj za nadgraditev vozišča tako,
da odvodnjavanje praktično ni bilo obdelano. Dela je izvajal SCT.
Naselje Grad leži na nepropustnih zemljinah (poskusna vrtanja
do globine 15m) tako, da meteorne vode z vozišča ni bilo možno
lokalno ponikati. Naselje leži neposredno pod gorsko pregrado
Kamniških planin in so zanj značilne pogoste kratkotrajne padavine
velike jakosti, ter v zimskem času pogosti zmrzlinski ciklusi. Vso
meteorno vodo z vozišča je bilo zato potrebno voditi do bližnjega
potoka po novemu kanalizacijskemu sistemu, ker odprtih jarkov
preko privatnih dvorišč ni bilo možno speljati.
Za odvod meteorne vode z vozišča je bilo potrebno zgraditi: 276
m kanalizacije premera 60 cm, 97 m kanalizacije premera 40 cm,
56 m kanalizacije premera 30 cm s pripadajočimi izpusti v potok,
revizijskimi jaški in peskolovi, ter izdelati preko 1000m asfaltne
mulde. Stroški izvedbe sistema odvodnjavanja tako znašajo preko
11 mio SIT, dočim je bilo po ponudbenem predračunu za izvedbo
kanalizacije predvidenih le 1.5 mio SIT. Pogodba je bila sklenjena
na ponudbeno vrednost za odsek v skupni dolžini 1.6 km v
vrednosti 23.8 mio SIT, zato je bilo potrebno, zaradi gradnje
meteorne kanalizacije, drugi pododsek skrajšati.
Iz vidika prometne varnosti je bilo nujno obnoviti krivino v km 4.7
(neustrezen prečni sklon in neurejeno odvodnjavanje, ki je
povzročalo poledico v zimskem času in s tem pogoste nezgode)
in na tem mestu obnovo zaključiti. Stroški obnove so za 6.2 mio
SIT presegli vrednost pogodbe. Skupni stroški obnove 1 km
dolgega odseka tako znašajo 30 mio SIT. Dela so obračunana.
Tehnični pregled je opravljen.

37.498.074

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Veljavni prorac 1997:

20.479.749

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

20.479.749
20.479.749

Izvedena je bila modernizacija ceste od km 1 +300 v dolžini 420
m. Dela so bila začeta jeseni 1996. Vsa dela so končana.
Vgrajena je tudi signalizacija in oprema. Opravljen je bil tehnični
pregled. Sledi odprava pomanjkljivosti.
7310-478 R 356/1317 Martln)e-Dollč
Veljavni prorac 1997:

76.300.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

76.234.328
76.234.328

Na navedenem odseku od km 10.920 do 13.110 v dolžini 2190 m
se je izvajala modernizacija, korekcija krivin in ureditev križišča
ter signalizacija po projektih PPK štev. 4873 julij 1993. Za navedena
dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje. Vrednost vseh del
skupaj 79.884.328 SIT.Obveznosti do izvajalca so v celoti
poravnane. Opravljen je tudi prevzem obnovitvenih del.
Na tem odseku je ostalo še cca 1200m v makadamu za katerega
pa obstoja projektna dokumentacija in ga je možno izvesti takoj
nadaljevati.
7311-478 R 374/1365 Lož-Starl trg

37.498.074
37.497.241

Veljavni prorac 1997:

Dela so se izvajala na odseku od km 0+350 do km 1 +150. Končana
so vsa dela.
povečan je bil obseg del: strojni izkopi v V. kategoriji , -izvedba
28. julij 1998

21.200.000
21.200.000

7309-478 R 387/1412 Kalce-Hrušlca

7307-478 R 320/1117 Rakek (skozi nasel|e)
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Zaključena je obnova 2 km dolgega odseka. Deloma je urejeno
odvodnjavanje (meteorna kanalizacija, drenaže, mulde) korigiran
je vzdolžni in prečni sklon (deloma odstranjen zgornji ustroj, deloma nadgradnja s tamponom) in vozišče asfaltirano po obstoječi
širini. Skupna vrednost vseh izvedenih del je znašala 39 mio SIT.
V nadaljevanju je potrebno dokončati sistem za odvod meteornih
vod z vozišča (zaradi plazovitega terena vgraditev betonskih
kanalet in dograditev kanalizacije), izvesti najbolj nujno sanacijo
kamnitih podpornih zidov in dograditi robne vence, ter sanirati
stare lesene oziroma namestiti nove varovalne ograje. V podpisu
je aneks z dinamiko plačil v letu 1998. S sredstvi po temu aneksu
bo možno dela v celoti zaključiti.

7291-478 R 323/1143 Cerklje-žičnica Krvavec
Veljavni prorac 1997:

21.200.000

14.635.335

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

14.599.553
14.563.771

V letu 1996 je bila na odseku R 374 od km 6,400 v dolžini 410 m
izveden bitudrobir.V maju 1997 je bil položen asfaltbeton. Dela na
odseku so v celoti končana in obračunana.
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Dne 30.7.97 je bil opravljen komisijski pregled, kateri ni uspel. Za
razširitev ceste je bila investitor Občina Komen, ki pa ni imela
potrebne dokumentacije za izvedbo pregleda. Predstavniku
Občine Komen je bila dana naloga, da v najkrajšem možnem
času pridobi manjkajočo dokumentacijo. Na osnovi urejene
dokumentacije se ponovno skliče komisija za izvedbo pregleda.
Dela so zaključena in obračunana.

7312-478 M 10-10/1033 Hotedršlca-Podstrane
Veljavni prorac 1997:

36.701.165
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

36.701.165
36.701.060

Asfalterska dela so bila končana v letu 96. Potrebno je bilo popraviti
in urediti bankine ter zmontirati manjkajoče odbojne ograje. Dela
je izvedlo SGP Primorje Ajdovščina. 19.6.1997 je bil opravljen
komisijski pregled.
Izveden je bil komisijski pregled, odpraviti je potrebno pomankljivosti in sicer:
-urediti bankine
-izvesti oporno zložbo na katero se namesti odbojna ograja
-zaliti razpoke v vozišču
Naštete pomankljivosti po komisijskem pregledu so odpravljene.
Dela so zaključena.

7318-478 M 10-3/336 križišče Krško
Veljavni prorac 1997:

63.523.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

63.522.434
63.522.434

Izvajalec je končal z obnovitvenimi deli na trasi v celotni dolžini od
km 0,010 v dolžini 2050 m že v juniju 97. Izvajalec je poslal obvestilo
o dokončanju del na celotnem odseku. Pregled obnovitvenih del
bo možno izvršiti v začetku leta 98.

64.701.675

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Obvoznica Krško
Idejni projekt prestavitve M 10-3 in prečne povezave M 10-3 z R
-362 s križišči in priključki: NP vozišča = 2X3,00 + robni pas
2X0,30m + enostranski hodnik za pešce š=1,55m se izdeluje za
približno 1 km nove regionalne ceste z mostom čez Savo in
približno 0,6 km nove magistralne ceste M 10-3 ter izgradnja
novega križišča pri mostu čez Savo. Hidravlično študijo vplivov
prestavitve M 10-3 in prečne povezave na visoke vode Save je
naročena.
Revizijski pregled IP je opravljen, projekt popravljen in predan v
arhiv.

7314-478 R 357/1318,1319 Martjancl-Dobrovnlk-Dolga vas
Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Projekt rekonstrukcije križišča pri "Podmornici".
V soglasju z Direkcijo RS za ceste je Občina naročila izdelavo
PGD, PZI projekta ureditve krožnega križišča v Krškem, izdelala
lokacijsko dokumentacijo, pridobila lokacijsko dovoljenje in
pripravila sofinancerski sporazum. Trenutno pridobiva zemljišča
potrebna za izvedbo hodnika za pešce in kolesarske steze. Po
pridobitvi le teh bo vložila vlogo za izdajo GD na UE Krško. Izdelan
PGD, PZI projekt je bil revidiran in dopolnjen po zahtevah revizijske
komisije.
Razpis gradbenih del je bil izveden, prav tako podpis
sofinancerske pogodbe z občino Krško. Dela so oddana CP NM
in se bodo izvajala v letu 98.

7313-478 R 358/1322 Črenšovcl-Razkrlžje
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

64.697.560
64.227.323

Na navedenem odseku od km 1,700 do 2,500 se je izvajala
rekonstrukcija ceste, korekcija krivine in ureditev dveh križišč
ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 163/95
marec 1995. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno
dovoljenje. Občina Moravske Toplice je nastopala kot soinvestitor.
Vrednost vseh del skupaj s soinvestitorjem znaša 94.437.086
SIT. Obveznosti do izvajalca so v celoti poravnane. Opravljen je
tudi prevzem obnovitvenih del.

7319-478 R 366/1349 Kamnik-Ločica
Zač. financ. 1997:
0
Predi. pror. 97 (Amand.16.11.):

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

7315-478 M 10-10/1005 Kobarid
Veljavni prorac 1997:

14.500.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

14.500.000
14.500.000

Dela izvaja DARS!
7758-478 R 376/1369 Ljubljanlca-Briše

Dela so se izvajala na odseku od km 0+000 do km 0+800. Izvedena
je bila drenaža, asfaltirani pločniki in vozišče. Opravljen je bil
komisijski pregled. Večjih pripomb ni bilo, razen problem
odvodnjavanja na začetnem delu odseka (od 0.000 do 0.150),
kar je izvajalec tudi rešil.

Veljavni prorac 1997:

20.820.225

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

20.820.225
20.820.225

Dela na obnovi ceste od km 5,600 v dolžini 1 km so končana.
Izvedena je bila delna razširitev ceste in zamenjava zg. ustroja.
7317-478 R 306/1048 Opatje selo-Komen
Veljavni prorac 1997:

30.562.349
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Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997;

0
0

Potrebna je korekcija projekta PGD, PZI za modernizacijo odseka
Pridobljena je bila projektna dokumentacija:
- PZI most čez potok Mala voda v km 6.069.33
- PZI most čez potok Mala voda v km 6.443.06
- vmesna kopija PZI predlog modernizacije R-376 LjubljanicaBriše od km 5.895 do km 7.088
V skladu z zaključkom revizijske razprave so bile dodatno
naročene geološke raziskave. 20.03.97 je bil sestanek v zvezi
preučitvijo možnosti racionalizacije projekta (obstoječi projekt iz
leta 1994 je bil bogato zastavljen - širina vozišča je 2*2.75 +
2x0.75 bankine) z naročilom ponudbe za dodatna dela za izdelavo
projektov konstr. za ščitenje brežin. Zaradi reakcije MOP v zvezi
z zoženim profilom na podobnem projektu, smo se odločili, da se
projekt zaključi v skladu s prvotno projektno nalogo. 30.09.97
smo prejeli projekt popravljen po reviziji. Izdeluje se inv. program
na osnovi cestnega projekta in dveh projektov mostov. Dela so
se izvajala in skupne postavke projektov.

7316-478 R 308/1058 Črni vrh-Col
Veljavni prorac 1997:

0

30.562.349
30.562.349
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- vozišče 2 x (2,75+0,20) 5,90 m
- vozni pas 2,75 m z ustreznimi razširitvami v krivinah
- robni pas 0,20 m
- bankina 1,00 m
- pločnik 1,60 m

7760-478 R 327/1174 Plešivlca-Luče
Veljavni prorac 1997:

2.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI za modernizacijo
odseka.
Obstoječa reg.cesta je na tem pododseku še v makadamski
izvedbi. Širina cestišča je od 4.0 do 5.0 m in strogo sledi naravnim
terenskim oblikam. Teren je gričevnat.
Predviden NPP znaša: vozišče 2*2.75 m, - utrjena bankina 0.75
m, s k u p a j 7.00 m.
Pododsek se nahaja med dvema asfaltiranima podosekoma. Zajet
je v dveh obstoječih projektnih dokumentacijah. Ocenili smo, da
sta ti dokumentaciji neustrezni - ažurirati katasterski elaborat,
predračunski elaborat, širina vozišča 2*2.50m ne ustreza, izdelati
je geološko-geomehansko poročilo.
V juniju je bila na potrjena projektna naloga s širino vozišča 2*2.75
m. Projekt se izdeluje.

od km 2+700 do 3+200 (v TNP)
- vozni pas 2,50 m z ustreznimi razširitvami v krivinah
- bankina 1,00 m
- peš pot 1,20 m
Pridobljeno je lokacijsko dovoljenje, odkupujejo se zemljišča brez
večjih zapletov s strani strank. Izdelan je projekt dveh ploščatih
prepustov in je bil revidiran. Podpisan je sofinancerski sporazum
z občino Kranjska gora, ki bo financirala pločnik, peš pot, javno
razsvetljavo in komunalne vode, vendar je bil na MPZ zavrnjen.
Izvedene so določene dopolnitve, kot jih je zahteval MPZ.
Sporazum je dostavljen občini v podpis.
Občina je pridobila delno gradbeno dovoljenje za izgradnjo fekalne
kanalizacije in že gradi kanalizacijo saj se naselje hitro širi in je
zato smotrno, da se investicija vsklajeno izpelje.
Trenutno poteka promet po posebej zgrajenem obvozu. Po *
končani gradnji kanalizacije bi bilo smotrno v letu 98 pričeti z
rekonstrukcijo ceste. Predvidoma bodo skupni stroški znšali 120
mio SIT, od česar bo občina kot soinvestitor krila stroške v višini
30 mio SIT. Sporazum o soinvestiranju je podpisan.

7762-478 Cestno-železniška križanja
Veljavni prorac 1997:

1.600.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.600.000
1.600.000

V okviru postavke so bili letos obnovljeni cestno železniški prehodi
Rakek (R 378, odsek 1373), Ormož (M 3, odsek 25, v km 0.432)
in Hajdina (R 346, odsek 1285, v km 10.620). Dela na slednjih
dveh so končana, plačana pa le 5 %; preostanek bo plačan v letu
1998.

7791-478 M 6/263 Mala Hrovača
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

1.000.000
1.000.000

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Cesta R 302 / 1027 Kranjska gora - Vršič na obravnavanem
pododseku (od km 1+900 v dolžini 1300 m) poteka v območju
ene izmed najbolj vitalnih turističnih lokacij v Sloveniji. V tem
območju so združene značilnosti:
- Kranjske gore kot turistične destinacije skozi celo leto
- Jasne kot priljubljene turistično - rekreacijske točke
- v tem območju je vstop v Triglavski narodni park ter cesta čez
Vršič
- poleg turističnega značaja ima cesta tudi regionalni pomen, saj
povezuje zgornjesoško dolino z zgornjesavsko dolino.

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

7793-478 R 324/1145 Ljubljanlca-Vrzdenec
Veljavni prorac 1997:
'

Obstoječa cesta ne ustreza glede tehničnih karakteristik
(neustrezni prečni in vzdolžni skloni, neustrezne razširitve v
krivinah), neurejno je odvodnjavanje vozišča, varnost
udeležencem v prometu ni zagotovljena (ker ni pločnika je
predvsem poleti precej pešcev na vozišču, zaradi skromnih širin
vozišča so v nevarnosti kolesarji).
Predvideni normalni prečni profil bo znašal: od km 1+900 do 2+700
(meja TNP)
28. julij 1998

0

Obstoječe križišče dveh mag. cestnih odsekov z reg.c. ni urejeno
prometno varno. Priključek na reg.c. (zdravilišče Dobrna) je brez
levozavijalnega pasu. Prav tako neurejeno je avtobusno
postajališče v območju križišča ter odvodnjavanje. IP je predvidel
ureditev nove zasnove križišča
Širina vozišča na mag.c. je 2X3,50m, na reg.c. 2X3,OOm ter
levozavijalni pasovi 3,OOm. Predvidena je prestavitev oz. zaščita
komunalnih vodov, sofinanaciranje občine za ureditev AP ter
pločnikov.
Potrebno je bilo naročiti prometno analizo križišča. Po uskljajevanju
variant je na predlagano rešitev pridobljeno pozitivno soglasje
občine Vojnik. Idejni projekt je bil revidiran. Projektant usklajuje
projekt s pripombami revidentov, oziroma revizijske komisije. Idejni
projekt bo osnova za izdelavo projekta PGD, PZI , ki bo izdelan
spomladi 98.

7790-478 R 302/1027 Jasna-Erika
0

0
0

7792-478 M 10/281, 282 križišče Višnja vas

Izvedene so geološke raziskave. PZI sanacij je pripravljen. Dela
so oddana CP Nova Gorica. Vložena je vloga za odločbo o
priglasitvi del. Izvedena je zakoličba in zavarovanje od km 1,4 do
3,4. Predvidena je sanacija 7 odsekov. Dela se bodo glede na
vreme predvidoma pričela še v letu 1998 .

Veljavni prorac 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

V izdelavi je lokacijska dokumentacija za ureditev križišča na M
6.

7764-478 R 321 C/1129 sanacija plazov Sorica-Petrovo brdo
Veljavni prorac 1997

0

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Potrebna je korekcija starega projekta PGD, PZI, ki je bil narejen
v letu 1992.
Obstoječa makadamska cesta širine 4-5 m poteka v hribovitem
terenu, začetek je v dolini, po 100 pa se začne vzpenjati z vzponom
7-9%. V km 0.800 je prekop, trasa se do konca spušča s 4 do
max. 6%. V začetku trase seka cesto potok Mala voda.
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transformatorske postaje. Za potrebe pridobitve projektne
dokumentacije so zbrane ponudbe za ureditev novega priključka,
ki mora vsebovati dodatno geološko-geotehnično poročilo,
dodatno hidrotehnično poročilo, spremembo lokacijske
dokumentacije ter spremembo projekta PGD.PZI ceste.

Predviden NPP znaša:
- vozišče 2*2.75 m,
- asfaltna koritnica 0.50 m,
- pregledna berma 0.50 m (zaradi velikih zem.del),
- utrjena peščena bankina 2+0.75 m,
skupaj 7.00 m
Maja 97 so bile naročene dodatne preiskave in rešitev "plazu", ki
se je medtem sprožil na tem pododseku.
Oddan dodaten projekt- po reviziji -PZI most čez Malo vodo v
Ljubljanici v km 0.1375. Dodatno je bilo potrebno izdelati katasterski
el. (obstoječi je bil nepopoln; ugotovljeno je bilo, da vrhnje križišče
ni bilo obdelano v obeh variantah, kot je bilo to zahtevano na
reviziji; bil je ažuriran s spremembo priključka R376 v km 0.000 v
skladu z dogovori z lastnikom zemljišča.
Izdelan je bil elaborat "Dimenzioniranje voziščne konstrukcije
R324/1145 ljubljanica-Vrhnika od km 0.000 do km 1.533". V
elaboratu je navedeno, da je potrebno obstoječe mak. vozišče
nasuti s tamponom min. debeline 20 cm na sredini obstoječega
vozišča in 30 cm na robovih obstoječega vozišča. V projektu
predviden tampon v debelini od 0 do 20 cm -je torej nezadosten in
< bo potrebno projekt temu ustrezno korigirati.. Preverili smo
projektantski predračun z našimi cenami; rekap. je bila bistveno
večja od projektantske, tako da je potrebna izdelava inv. programa.
Na terenu se izvajajo vrtanja (Geološki zavod) zaradi preveritve
parametrov, uporabljenih pri statičnih izračunih tipiziranih objektov
ob cesti. Izdeluje se tudi elaborat sanacije plazu na koncu serpentine. Plaz se je sprožil, zaradi vodnega zajetja (bazena) nekega
lastnika na brežini. Naročena je izdelava vodnogospodarskih
smernic v zvezi s sanacijo plazu.

7795-478 R 381/1380 Knežak
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

384.000
384.000

Ureditev ceste R381/1380 skozi Knežak na stacionaži od km
8+660 do km 9+580 v pogodbeni vrednosti 63,616,587 je v fazi
čakanja, ker Občina Ilirska Bistrica pogodbe še ni podpisala (nima
zagotovljenih finančnih sredstev za plačilo njihovega deleža).
Predvidna dela obsegajo zemeljska dela, rušenje vozišča,
izgradnjo meteorne kanalizacije, odvodnjavanje, zgornji ustroj in
opremo ceste, osvetlitev prehoda za pešce ter prestavitev
nizkonapetostnega omrežja in izgradnjo pločnika (Občina financira
in pridobi zemljišča ter ustrezno dovoljenje). V primeru
nepodpisanih izjav se pločniki na njihovih parcelah ne bodo zgradili,
to pa pogojuje spremebo projekta. Naročilo in plačilo te spremembe
je po sporazumu obveznost občine, vendar po njeni izjavi tega ne
bo storila. Zato je potrebna takojšnja odločitev oz. naročilo
projektantu, ker to pogojuje izdajo GD.
Javni razpis za oddajo del je bil izveden. Izvajalec bo uveden v
delo skladno z določili pogodbe.
7796-478 M 10-3/331 nadvoz za železnico v Zidanem mostu

7794-478 R 340A/1252 Pavličevo sedlo (PHARE)
Veljavni prorac 1997:
Veljavni prorac 1997:

17.519.180

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Idejni projekt za poglobitev nadvoza in rekonstrukcijo ceste na
cesti M 10-3/331 v km 0,150 v Zidanem mostu je v izdelavi.
Izdelanih bo več variantnih rešitev. V februarju 1998 se predvideva
sestanek o izboru variant.

Za odsek od km 0 do 2 je dokumentacija izdelana. Za preostali del
pa je stanje naslednje:
Na zahtevo investitorja je potrebno upoštevati racionalizacijo
investicije in modernizirati cesto brez večjih posegov v prostor.
Širina vozišča je 4,0m. Posebnih ukrepov zaradi komunalnih vodov
ne predvidevamo, prav tako ne sofinanciranja občine. Zaradi
potrebe mednarodnega razpisa za celoten odsek modernizacije
te reg.c. je potrebno pridobiti projekt za razpis, zato je v juniju
oddana vloga za pridobitev projekta PZR.
Zaradi potrebe zaščite in prestavitve TK vodov, da pridobimo
soglasje Telekoma, je oddana vloga za sklenitev pogodbe s
predlaganim pooblaščenim predstavnikom za Telekom - Tegrad.
Izdelal se bo projekt zaščite in prestavitve TK vodov za celoten
odsek. Javno odpiranje dne 3.7.97 je bilo uspešno. Zaradi potrebe
zaščite in prestavitve elektro vodov, da pridobimo soglasje Elektro
Celje, je oddana vloga za sklenitev pogodbe s predlaganim
pooblaščenim predstavnikom za Elektro Celje - Elektroenergetski
inženiring Juvan. Izdelal se bo projekt zaščite in prestavitve elektro
vodov za celoten odsek.
Na podlagi idejnega projekta se izdeluje lokacijska dokumentacija.
Projektantu moramo priskrbeti geološko-geotehnično poročilo za
potrebe izdelave projekta. Izdelavo le-tega vodi ing.Vlaj. Poročilo
bo v kratkem oddano in predano projektantu.
Pogodba je podpisana, opravljena so geodetska dela, izdeluje se
projekt PGD.PZI.
Glede na dogovor med podjetjem Logarska dolina ter DRSC, je
bilo potrebno popraviti priključek v km 0+000. Nov predlog
pripomore k ohranitvi krajinskega parka Logarska dolina in nudi
možnost, da se umiri promet po dolini. Sprememba priključka
predstavlja največji poseg v prostor, saj bo vseboval: novogradnjo
regionalne ceste v dolžini cca 150 m, novo ureditev križišča,
regulacijo vodotoka s podporno konstrukcijo, prestavitev
poročevalec, it. 49/1

0

17.519.180
17.488.859

7797-478 R 333/1205 Šent|erne|
Veljavni prorac 1997:

0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

0
0

Lokacijska dokumentacija in PGD, PZI je v izdelavi. Izdelati je
potrebno tudi geodetske podloge.
Gre za rekonstrukcijo križišča v centru Šentjerneja in trije kraki
raznih dolžin (tudi do 700 m) regionalnih in en krak lokalne ceste.
Projektant pridobiva soglasja. Pri pripravi LD je občina bistveno
razširila nalogo brez sodelovanja Direkcije, kar povzroča kasnitev
pri oddaji projekta. Sredi novembra je bil zato sestanek vseh treh
strank kjer je bilo dogovorjeno, da je potrebna nova identifikacija
projekta, ki bo zajela celovito rakonstrukvijo vseh krakov regionalk
skozi Šentjernej in dokončno dolgoročno uredila stanje v naselju.
Ta je bila tudi oddana. Ocena vrednosti investicije je 180 mio SIT,
pri čemer bo občina sofinancer za vse svoje komunalne in druge
zahteve. Po končanem projektu bo izdelan tudi investicijski program. Pričetek investicije je načrtovan za jesen 98.
7798-478 M 1/206 viadukt Završnica
Veljavni prorac 1997:

5.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.000.000
5.000.000

Izveden je bil javni razpis za izvedbo sanacije mostu. Pogodba je
podpisana, s tem da je vrednost del v letu 1997 5.000.000 SIT , v
260
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letu 1998 pa 68.482.342 SIT. Izvajalec je pričel s pripravljalnimi
deli, sanacija bo končana do 30.6.98.

Prometnemu inšpektoratu so bila s proračunom RS za leto 1996
dodeljena sredstva na postavko materialnih stroškov.

7799-478 L 3610 Petrina-Mlrtovlčl
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

4534 Materialni stroški
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija 97
Ostanek

Pod. pog.zaleto97:
Realizacija 1997:

Novo asfaltno urejena cesta Kuželj - Srobotnik ob Kolpi - Mirtoviči
služi kot povezava Osilnica - Petrina. Cesta je široka 3,50 m.
Zaradi velikih usekov so nastale odprte brežine, strme in visoke.
Pod vplivom vetra in padavin je erozija močna in preprečuje
naravno sanacijo (ozelenitev). Na mestih kjer je cesta zelo blizu
reke pa je tudi bojazen zdrsa brežine v vodo. 22.4.97 smo
organizirali ogled stanja na terenu. Projekt je izdelan in revidiran.
Dela so oddana, pogodba je v podpisovanju. Dela se bodo
predvidoma pričela v letu 1998.

Prometni inšpektorat RS je v sestavi Ministrstva za promet in
zveze izvajal inšpekcijski nadzor na podorčju cestne, železniške
in letališke infrastrukture ter cestnega, železniškega, letalskega
in poštnega prometa ter telekomunikacij.
Programi so bili izvedeni v obsegu, ki ga predvideva splošno
uveljavljen normativ ob predpostavki, da se inšpekcijski pregledi
izvajajo tedensko tri dni, dva dneva pa sta namenjena za
pisarniško delo. Pri enem dodatnem inšpektorju je bilo v letu 1997
(skupaj je bilo zaposlenih 36 inšpektorjev) opravljeno 3500 dni
terenskega dela in 3922 dni pisarniškega dela. Prometni
inšpektorat RS se pri delu sproti odziva na nastale razmere in v
okviru zastavljenih ciljev. Inšpekcijske nadzore je izvajal na vseh
delovnih področjih in uspešno reagiral na vse nastale situacije.

7800-478 R 362/1334 most čez Savo v Krškem
Veljavni prorac 1997:

1.000.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

31.147.000 SIT
31.147.000 SIT
31.123.925,14 SIT
23.074,86 SIT

1.000.000
1.000.000

V letu 1997 je bila podpisana troletna pogodba za izvajanje del.
Izvajalec je pričel s pripravljalnimi deli. Investitor je pri upravni
enoti Krško zaprosil za izdajo odločbe o priglašenih delih.
Predviden rok dokončanja del je 30.11.1998. Vrednost sanacije je
276 mio SIT in je bila preverjena z varinatnimi rešitvami (tudi z
novogradnjo), izdelan je tudi investicijski program.

V obdobju začasnega financiranja so bile opravljene sledeče
prerazporeditve proračunskih rsedstev:
1. v višini 4.500.000 SIT iz Uprave RS za telekomunikacije;
temeljnica MF št. 1160, z dne 16.5.1997;
2. v višini 5.000.000 SIT iz Uprave RS za zračno plovbo;
temeljnica MF št. 1417, z dne 17.11.1997.

7801-478 M 1-1/232 predor Ljubelj
Veljavni prorac 1997: 734.000.000

25 ■ MINISTRSTVO ZA QKQLJE IN PROSTOR

Pod. pog. za leto 97: 734.000.000
Realizacija 1997: 734.000.000

V letu 1997 (30.06.1997) je bila dokončana rekonstrukcija predora
v celoti, to je: izvedba novega armiranobetonskega notranjega
plašča, rekonstrukcija hodnikov za pešce in vozišča, obnova
drenaž in kanalizacije. Investitor je pri Ministrstvu za okolje in
prostor na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja zaprosil
za izvedbo tehničnega pregleda.

2511 MINISTRSTVO ZA OKOUJE IN PROSTOR
Zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 1997 določenih nalog
nismo uspeli v celoti realizirati. Zato smo tudi ob koncu leta del
proračunskih sredstev prenesli s sklepom Vlade na Center vlade
za informatiko in Servis skupnih služb. Sredstva na tistih
proračunskih postavkah, ki so bila na novo odprte v proračunu
za leto 1997, pa so zaradi finančnih predpisov ostala neporabljena.

7802-478 R 342/1266 Šentvld-Šoštanj
Veljavni prorac 1997:

640.000

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

640.000
0

3340 - Materialni stroški
Sredstva na tej proračunski postavki so bila v celoti porabljena
za pokrivanje stroškov, ki nastajajo kot posledica realizacije
delovnih nalog ministrstva. Zaradi preselitve ministrstva na drugo
lokacijo, so se povečali tudi stroški najemnin, obratovalni stroški,
stroški selitev. Zato smo del obveznosti iz leta 1997, predvsem iz
meseca decembra prenesli v breme novega proračunskega leta.

Lokacijsko dovoljenje je izdano. Projekti PGD, PZI so bili izdelani
že v lanskem letu. Pospešeno potekajo aktivnosti za pridobivanje
zemljišč in soglasja za gradnjo.

1597 - Sodelovanje v okviru OZN
Postavka 1597 Sodelovanje v okviru OZN je bila v proračunu
1997 uvedena na novo in sicer z namenom, da bi odhodke v tej
zvezi (večinoma gre za stroške, povezane z udeležbo naših
predstavnikov pri dejavnostih OZN) izločili iz postavke materialnih
stroškov 3340. S tem je bila vsebinsko nadomeščena tudi
nekdanja postavka 1750 sodelovanje z ECE, saj je Evropska
ekonomska komisija ECE del sistema OZN. Zaradi določene
negotovosti, ali bo predlagana uvedba nove postavke 1597 sploh
sprejeta v Proračunu 1997, je bila v toku leta večina odhodkov iz
tega naslova knjižena v drugih postavkah, predvsem 3340
Materialni stroški, Uvedba nove postavke 1597 v letu 1997 ni

8710-478 R 354/1313 Središče ob Dravi
Veljavni prorac 1997:

5.409.000
0

Pod. pog. za leto 97:
Realizacija 1997:

5.408.500
5.408.500

Na navedenem odseku od km 7.755 do 8,355 se je izvajala
rekonstrukcija ceste skozi naselje, izvedba meteorne kanalizacije
ter izvedba pločnikov in signalizacija po projektih Lineal 114/94
1994. Za navedena dela je bilo izdano priglasitveno dovoljenje.
Občina Ormož je bila soinvestitor. Vrednost vseh del skupaj s
soinvestitorjem je znašala 58.658.500 SIT. Obveznosti do izvajalca
so v celoti poravnane. Dela so bila končana že v letu 1996.
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1.4. Služba je sodelovala tudi pri oblikovanju predlogov delovnih
skupin za pripravo osnutkov tehničnih predpisov iz naslednjih
področij graditve objektov:
- pravilnik o minimalnih tehničnih in tehnoloških zahtevah pri
graditvi pekarn in mlinov,
- pravilnik o omejenosti šumnosti ter o materialih in varnostnih
elementih vgrajenih v sanitarne armature,
- pravilnik o vgrajenih napravah hladilne tehnike, ogrevanja in
klimatizacije,
- skupina tehničnih predpisov s področja zadev krajinske
arhitekture.

pomenila novih stroškov, temveč izključno korak k njihovemu
preciznejšemu prikazovanju. Zaradi razmeroma pozno sprejetega
proračuna ni bilo možnosti, da bi postavko bremenili že v toku
koledarskega leta, zato je prišlo le do realizacije v višini 21%.
1599 - Sredstva za delo sistema slov. geoinformacijske infrast.
Ker je bila proračunska postavka na novo odprta v proračunu za
leto 1997, proračun pa je bil sprejet šele v mesecu decembru,
sredstva nismo mogli porabiti v skladu z veljavnimi predpisi. Zato
so bila sredstva v višini 3.800.000,00 SIT prenešena s sklepom
viade na Servis skupnih služb.

4405 - Promocije, razstave in publikacije
Sredstva na postavki so znašala 22,5 milijona tolarjev. Sredstva
so se v celoti porabila v skladu s programom, ki smo ga zaradi
premajhnih sredstev morali nekoliko skrčiti. Skoraj polovica
porabljenih sredstev predstavlja izdajanje mesečnega biltena
Ministrstva Okolje& Prostor (4 milijone), sofinanciranje priprave
televizijskih okoljevarstvenih oddaj (pogodba s Centrom Harmonija
v višini 3,2 milijona), raziskava javnega mnenja v zvezi z odpadki,
ki jo je izvedel Inštitut za raziskavo javnega mnenja Fakultete za
družbene vede (2,5 milijona). Rezultati opravljene raziskave
javnega mnenja bodo služili za izvedbo ozaveščevalne kampanje
o odpadkih v letu 1998. S sofinanciranjem okoljevarstvenih TV
oddaj želi ministrstvo prispevati k večjemu informiranju,
izobraževanju in ozaveščanju na področju okoljevarstva v
Sloveniji in obenem promovirati delo ministrstva. Ostala sredstva
smo namenili sofinanciranju projektov raznih strokovnih in
izobraževalnih inštitucij na področju varstva okolja in urejanja
prostora ter sofinanciranju dogodkov (razstav, predstavitev...)
ob promociji okoljevarstvenih dnevov ter različnih publikacij
(Unescov glasnik, Zbornik Zemlja).

4404 - Predpisi
- Področje okolja
Za izvajanje zakonodajnih obveznosti na področju varstva okolja
je ministrstvo naročilo pri zunanjih izvajalcih strokovne podlage
oziroma ustrezne študije, ki se jih glede namena in glede vsebine
lahko razdeli v tri sklope. V prvem sklopu gre za pripravo podlag
novih zakonskih aktov, v drugem za gradiva, ki dopolnjujejo
izvajanje že obstoječih predpisov ter v tretjem, po obsegu sredstev
najmanjšem sklopu, za predstavitve ter strokovne razprave o
vsebinah na novo izdanih predpisov.
Največji zakonodajni projekt prvega sklopa je bila priprava osnutka
zakona o vodah, ki je bila realizirana skladno s programom in
vsebinami naročenih projektov. V ta sklop štejemo tudi izdajo
navodila za ocenjevanje hrupa cestnega in železniškega prometa,
izdelanega na podlagi podobnih smernic nemške zakonodaje.
Tudi strokovne podlage za izdajo sklepa o novi ceni za enoto
obremenitve pri taksiranju obremenjevanja voda so bile v celoti
uporabljene v vladinem gradivu, ki se nanaša na višino takse za
leto 1998. Skladno z zakonodajnim programom sta bili izdelani
strokovni podlagi za podzakonska akta na podlagi zakona o vodah
(označevanje vodotokov, vodovarstvena območja), ter strokovne
podlage za predpise ministra, ki bodo izdani na podlagi
podzakonskih aktov na področju varstva okolja in se nanašajo
na izračun elektromagnetnega polja elektroenerget-skega sistema
ter visokofrekvenčnega vira sevanja, presojo vplivov na okolje
hidroenergetskih objektov, metodologijo meritev onesnaženosti
zraka v urbanih področjih, emisije snovi v zrak iz sežigalnic
odpadkov, odlaganje odpadkov ter monitoring onesnaženosti
podzemnih voda. Izvedeni sta bili dve strokovni srečanji in sicer
prvo namenjeno analizi monitoringa odpadnih voda in drugo analizi
predpisa o elektromagnetnem sevanju.

5043 - Sredstva za delo GIS
V letu 1997 so bila za materialne stroške realizacije programov
informacijskega sistema MOP odobrena sredstva v višini
10.000.000,00 tolarjev. Sredstva so bila uporabljena 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. Med letom smo
5.475.337,00 tolarjev prenesli na Center vlade za informatiko za
nakup osebnih računalnikov za MOP in organe v sestavi. Iz
proračunske postavke 7617 je bilo prenešeno 2.385.761,14
tolarjev na postavko 5043 za nemoteno delovanje informacijske
infrastrukture. Na proračunski postavki 5043 smo porabili
9.998.831,62 tolarjev.

- Področje prostora
1. Nastajanje tehničnih predpisov
1.1. Služba je sodelovala pri oblikovanju petih delovnih osnutkov
horizontalnih tehničnih predpisov, ki so povezani z zakonom o
graditvi objektov (ZGO) ter so v pristojnosti ministra.

6342 - Alpska konvencija
Stalni odbor Alpske konference je imel v letu 1997 3 seje. Vsake
se je udeležilo okoli 50 udeležencev iz Avstrije, Francije, Italije,
Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije ter predstavnikov
Evropske skupnosti in nevladnih organizacij. Na teh sejah smo
obravnavali izvajanje Alpske konvencije in pripravo protokolov
posameznih področij in sicer varstva tal, energije ter prometa.
Pomemben strokovni prispevek je bila t.im. "jezikovna
harmonizacija" besedil pri usklajevanju slovenske verzije
Protokola o varstvu tal. Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru
svoje promocijske dejavnosti izdalo publikacijo z naslovom:
"Alpska konvencija v Sloveniji", v kateri so prispevki pomembnih
strokovnjakov iz tega področja. Ministrstvo za okolje in prostor je
finančno podprlo tudi redno letno srečanje članov CIPRE v Bovcu,
to je pomembne nevladne organizacije, ene izmed opazovalcev
t.im. civilne družbe na Alpski konferenci, ki že uresničuje določila
Alpske konvencije. V okviru te dejavnosti so se nekateri delavci
udeležili posameznih strokovnih srečanj in delovnih sestankov v
Trstu in v Bonnu. Precejšen del finančnih sredstev pa je bil
namenjen različnim prevajalskim službam, ker je treba vse
dokumente kakor tudi same seje prevajati v štiri enakopravne

1.2. Poleg teh tehničnih predpisov je služba sodelovala tudi pri
oblikovanju petih delovnih osnutkov vertikalnih oziroma specifičnih
tehničnih predpisov za različne gradbene proizvode in objekte, ki
imajo podlago v 8.c členu ZGO ter so v pristojnosti ministra ali pa
je bil njihov predlagatelj, na podlagi določila v svojem zakonu,
dolžan pridobiti soglasje ministra.
1.3. Služba je sodelovala tudi pri oblikovanju delovnih osnutkov
tehničnih predpisov za različne gradbene proizvode in objekte, ki
imajo podlago v 8.c členu ZGO ter so v pristojnosti ministra.
Ti
a)
b)
c)
d)
e)

osnutki temeljnih predpisov so:
s področja požarne varnosti
s področja pregradnih objektov
s področja projektiranja gradbenih konstrukcij
s področja izdelave in montaže jeklenih konstrukcij
s področja gradbene fizike
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dogovorjeno in zato tudi plačilo te faze pogodbe ni bilo realizirano.
Raziskava Mestni načrt - metode in vsebina, v kateri je
predstavljena logika mestnega razvoja z vidika konteksta, struktur,
razvojnih procesov in metod, bo v celoti zaključena do maja 1998.
Raziskava Morfologija slovenskih mest - fizični urbanistični kazalci
je bila zaključena skladno s pogodbo. V decembru 1997 je bila
oddana zadnja, zaključna faza raziskave Morfologija slovenskih
mest, v kateri so opredeljeni morfološki tipi mest in raznovrstni
morfološki elementi, ki te tlorise sestavljajo. Raziskava Morfološki
temelji slovenskih krajin - izhodišča za prostorsko planiranje je v
teku in bo zaključena v letu 1998. Sredstva niso bila v celoti
porabljena, ker vsi projekti niso bili realizirani skladno s
pogodbenimi določili.

jezike Alpske konference.
5496 - Sofinanciranje društev varstva okolja v RS
Sredstva (9 milijonov) so namenjena sofinanciranju projektov
nevladnih organizacij na temo promocije varstva okolja. V letu
1997 smo sredstva v celoti razdelili preko dveh javnih razpisov.
Ocenjujemo, da je teh sredstev premalo, saj so potrebe glede na
vse bolj intenzivno delovanje nevladnih organizacij, vedno večje.
1747 - Nastavitev digitalne topografske baze
Realizirano je tekoče polnjenje (vzdrževanje) centralne baze
zemljiškega katastra - grafični del s podatki leta '97, v višini
4.741,000,00. Trenutno je v bazi SDE 1.800.000 parcel. Izdelan je
bil tudi prototip digitalne karte DTK50 2.617.100,00. Izdelana je
bila aplikacija 'ranljivost okolja' BF za 5.000.000,00 SIT. Plačano
je bilo vzdrževanje za ORACLE DBMS, opremo Silicon Graphics
in opremo ESRI v skupni vrednosti 12.168.981.00SIT. Ostalo
(cca 6.3mio) je dogovorno uporabila Služba za informatiko.

6336 - Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja
Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za znanost in
tehnologijo sta v letu 1996 podpisali z raziskovalnimi organizacijami
tri pogodbe o financiranju raziskovalnih projektov v okviru ciljnega
raziskovalnega programa "Stanovanje" in sicer:

2139 - Lastna udeležba PHARE - Trajnostni razvoj doline Soče
Sredstva so bila porabljena za naslednje naloge:
- izdelava lokacijske dokumentacije
- izdelava analiz in meritev odpadnih voda
- izdelava geoloških in geomehanskih preiskav temeljnih tal
- izdelava presoje vplivov na okolje

1. Organizacijske oblike vzdrževanja in prenove stanovanjskih
zgradb v Republiki Sloveniji.
2. Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice
za načrtovanje glede na razvojne spremembe v kvaliteti
bivalnega okolja.
3. Prenova mest glede na funkcionalne in vrednostne razkorake
v uporabi stavbnega fonda ter modeli kompleksne prenove
mest.

2140 - Lastna udeležba PHARE - Trajnostni razvoj obale
Sredstva so bila porabljena za pripravo, organizacijo in izvedbo
izobraževalnega tečaja "Celostno upravljanje z obalnim območjem
za trajnostni razvoj".

Prva naloga je bila v letu 1997 uspešno zaključena, raziskovalni
organizaciji pa sta že podali zaključno poročilo o rezultatih
opravljenega raziskovalnega dela. Ostali dve nalogi se izvajata
skladno s terminskim planom po sklenjenih pogodbah in bosta
zaključeni v letu 1998 oz. 1999.

2186 - Lastna udeležba PHARE - Jesenice - industrijska obnova
Sredstva so bila razdeljena za naslednje naloge:
- zasnova projekta / študije izvedljivosti gospodarske in
prostorske regeneracije Jesenic
- ocena stanja
- priprava razvojne strategije na podlagi primerjalne študije v
sosednjih državah EU, s sodelovanjem tuje svetovalne firme
- priprava akcijskega programa
- določitev in preizkus programa aktivnosti razvojne agencije

6339 - Nastavitev drugih geoorientalnih digitalnih baz
Iz leta 1996 (prenos obveznosti) je bila plačana vzpostavitev
digitalne evidence zemljepisnih imen 10.500.576,00 SIT. Financirane so bile pogodbe iz v zvezi s projektom ONIX in sicer 'Posredovanje podatkov GIC-UPP-GURS' skupaj 6.994.869,00 SIT, za
organizacijo otvoritvene konference ONIX na Bledu 2.121.097,70
SIT, pripravljene strokovne osnove za aplikacijo Študija ranljivosti
okolja (skupaj z UPP) 3.031.875,00 SIT, tiskane publikacije za
potrebe ONIX (1. in 2. konferenca) 1.947.600,00, ter izdaja GIS
Kataloga '97 (anketiranje, tisk in CD ROM) 6.860.000,00 SIT.

4741 - Moja dežela - lepa, urejena in čista
Sredstva na postavki so znašala 2 milijona tolarjev in so bila po
pogodbi s Turistično zvezo Slovenije v celoti porabljena za
sofinanciranje projekta Moja dežela - lepa, urejena in čista.
Ministrstvo je po dogovoru, sklenjenem leta 1993, sopokrovitelj
tega projekta in pri njemu vsebinsko sodeluje. Gre za projekt, ki
med drugim širi okoljevarstveno zavest občanov.

6517 - Ciljni raziskovalni projekti za okolje
Ciljni razsikovalni projekt Varstvo okolja določa dispozicija ciljnega
raziskovalnega programa, ki je bila potrjena na panelu (javna
strokovna obravnava) dne 26. 5. 1994 in jo je dne 8. 8. 1994
potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. V okviru ciljnega
raziskovalnega projekta Varstvo okolja so bili na Ministrstvu za
okolje in prostor zastavljeni oz. se še izvajajo naslednji projekti:

6335 - Ciljni raziskovalni projekti za prostor
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za okolje in
prostor sta na podlagi javnega razpisa raziskav v okviru ciljnega
raziskovalnega programa Urejanje prostora sklenila z izbranimi
izvajalci pogodbe o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov
že v letu 1996. V oktobru leta 1997 je bila zaključena raziskava
Usklajevanje prostorskih vidikov v razvojnih strategijah vladnih
resorjev, ki podaja celovit pregled inventarizacije veljavnih
zakonskih in podzakonskih predpisov posameznih sektorjev od
kmetijstva in gozdarstva do infrastrukture. Raziskovalni projekt
Nadzor nad občinskimi prostorskimi plani, ki je podal predlog tez
in elementov za priročnik ter predlog Pravilnika o izvajanju nadzora
nad občinskimi prostorskimi plani, je bil zaključen s pričakovanimi
cilji in v skladu s pogodbeno določeno vsebino. Raziskava
Določitev izhodišč in opredelitev kriterijev za oblikovanje
prostorske zasnove območij, objektov in naprav v prostorskih
dokumentih je v teku in bo zaključena do konca junija 1998.
Zaključna faza raziskave Službe s področja urejanja prostora •
stanje in predlogi za izboljšanje učinkovitosti je bila sicer oddana
v mesecu novembru, vendar ne v obsegu in kvaliteti kot je bilo
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1. Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske
unije - podprojekta:
Zakonodaja indrugi splošni ukrepi varstva okolja; varstvo voda
- izvajalec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Ljubljana. Projekt poteka v okviru programa
približevanja okoljski zakonodaji Evropske unije. Njegovo
izvajanje že poteka v letošnjem letu, končna realizacija
zastavljenih ciljev pa je določena za mesec september
letošnjega leta.
2. Ukrepi na področju:
Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja; na področju
ravnanja z odpadki, na področju varstva voda; na področju
varstva narave; na področju nadzora industrijskih virov
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informacijskega sistema tako na področju strojne, programske in
komunikacijske opreme. V letu 1997 se je ministrstvo preselilo na
novo lokacijo in večino sredstev smo vložili v izgradnjo mreže. Iz
postavke 1930 smo prenesli 47.570.000,00 tolarjev na Center
vlade za informatiko, od tega 21.103.966,24 tolarjev za
sofinanciranje mreže na lokaciji Dunajska 48 in 26.466.033,76 za
nabavo nove strojne opreme in licenc za programsko opremo.
Na postavko 1930 je Urad RS za prostorsko planiranje prenesel
lastna sredstva v višini 21.967.972,00, ki smo jih deloma prenesli
na CVI deloma pa smo nabavili potrebno računalniško opremo za
Urad RS za prostorsko planiranje.

onesnaževanja in okoljskih tveganj; na področju kemikalij in
genske tehnologije; na področju hrupa zaradi prometa in
uporabe hrupnih naprav - izvajalec Kemijski inštitut, Ljubljana.
Tudi to je projekt, ki se izvaja v okviru programa približevanja
okoljski zakonodaji EU. Njegovo izvajanje poteka v letu 1997,
rok za realizacijo zastavljenih ciljev pa je določen v mesecu
oktobru 1998.
7617 - Delovanje intormacijskega sistema
V letu 1997 so bila za omenjeno postavko odobrena proračunska
sredstva v višini 24.000.000,00 tolarjev. Postavka Delovanje
informacijskega sistema je namenjena financiranju informatizacije
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. 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 1997 smo realizirali planirano število tečajev,
ki je izhajalo iz potreb po tovrstnem izobraževanju za vse
zaposlene na MOP. Zaradi večjih potreb na postavki 5043 smo iz
postavke 7617 prenesli 2.385.761,14 tolarjev na postavko 5043.
Na proračunski postavki 7617 smo porabili 24.000.000,00 tolarjev,
kar pomeni 100% realizacijo sredstev.

1931 - Oprema za vodenje sistema slov. geoinformacijske
infrastrukture
Nabavljena je bila programska oprema ESRI v višini 5.998.514,00
SIT ter strojna oprema za Internet strežnik GIC 811.485,00 SIT.
8278 - PHARE CFCU - Reka Reka
Sredstva PHARE so namenjena za revitalizacijo reke Reke.
Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve
za izplačila iz dodatka k pogodbi za PHARE sredstva.
8279 - PHARE CFCU - Polucija Ilirska Bistrica
Sredstva PHARE so namenjena za Ureditev kanalizacijskega
omrežja v treh naseljih mesta Ilirska Bistrica. Opravljena dela
niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve za izplačila iz
dodatka k pogodbi za PHARE sredstva.

8283 - Slovenski ekološki projekt - GIS komponenta (storitve)
Postavka je 'posojilo SB za projekt ONIX'. Plačane so bile
obveznosti po pogodbah mednarodnega javnega razpisa za 7
podprojektov in tujo svetovalno inštitucijo, skupaj 54.680.386,95
SIT. Razlika do planiranih sredstev je v problematiki prepozno
poslanega računa ITC, da bi bil lahko plačan v '97.

8280 - PHARE CFCU - Kraški park
Sredstva so namenjena za:
- ureditev Gambočeve domačije
- izobraževanje
- upravljalski načrt s colnacijo
- kolesarske steze
- sklad malih projektov

8308 - PHARE CFCU - Triglavski narodni park
Pogodba ni bila v letu 1997 podpisana, zato se sredstva prenašajo
v naslednje leto.

Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve
za izplačila iz pogodbe za PHARE sredstva.

1598 - Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji
Postavka 1598 - aktivnosti za približevanje k EU je v proračunu
za leto 1997 nova postavka, saj je bil v skladu s sklepi vlade
januarja 1997 ustanovljen oddelek za Evropske zadeve, ki je
pričel z aktivnostmi koordinacije približevanja okoljskih vsebin k
EU, kar pomeni tudi finančne obremenitve:
- prevajanje dokumentov in zakonodaje za evropske zadeve
- priprava na strukturni dialog in strokovno usposabljanje
- evropske zadeve - potovanja
- nabava zakonodaje, literature in publikacij EU
- tehnične storitve za zadeve EU
- drugi materialni stroški za EU

8281 - PHARE CFCU - Pikol
Sredstva PHARE so namenjena za ureditev zadrževalnika Pikol.
Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile izpolnjene zahteve
za izplačila iz dodatka k pogodbi za PHARE sredstva.
8287 - PHARE CFCU - Čistilna naprava Gornja Radgona
Sredstva PHARE so namenjena za ureditev kanalizacijskega
omrežja v mestu Gornja Radgona. Do konca leta 1997 nismo
prijeli obvestila o pričetku del.
8294 - PHARE CFCU - Eco - Adrija
Sredstva PHARE so namenjena za nakup cevi za kanalizacijo v
mestu Ajdovščina. Opravljena dela niso bila plačana, ker niso bile
izpolnjene zahteve za izplačila iz dodatka k pogodbi za PHARE
sredstva.

Zaradi poznega sprejema poračuna za leto 1997 so se za gornje
namene koristile druge postavke proračuna MOP in sicer: predpisi
in materialni stroški. V proračunu za leto 1997 so bila na postavki
1598 planirana sredstva v višini 3.500.000 SIT, vendar realizacije
zaradi navedenega razloga ni bilo.

8307 - PHARE CFCU - Vipava
Sredstva PHARE so namenjena za ureditev kanalizacijskega
omrežja v mestu Vipava. Pogodba je v pripravi (Bruselj).

1600 - Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam
Postavka 1600 je namenjena zagotavljanju sredstev za tiste
prispevke iz naslova sklenjenih mednarodnih pogodb, ki nastanejo
v toku tekočega leta, in deloma za tiste mednarodne finančne
obveznosti s področij pristojnosti MOP, katerih osnova nima
formalnega statusa mednarodne pogodbe; zato je ob načrtovanju
odvisna od razmeroma nejasnih predvidevanj. Zaradi pozno
sprejetega proračuna je bilo izplačevanje nekaterih nastalih
obveznosti zadržano, tako da do izplačila obveznosti iz omenjene
postavke sploh ni prišlo.

2137 - Lastna udeležba PHARE - Čistilna naprava Gornja Radgona
Sofinanciranje izdelave generalnega hidravličnega izračuna
kanalizacijskega omrežja Gornja Radgona v delu, ki obsega
izdelavo tehnične dokumentacije, lokacijske dokumentacije za
kanalizacijsko omrežje, pridobitev PGD, PZI in PZR ter priprava
tenderja za domači in mednarodni razpis.
2138 - Lastna udeležba PHARE -Eco -Adria
Sofinanciranje izgradnje zbirnega fekalnega kanala obrtna cona čistilna naprava Ajdovščina.

1930 - Zagotavljanje informacijske opreme
Planirana sredstva smo porabili za razvoj in dopolnjevanje
poročevalec, št. 49/1
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proračunskih postavkah je večji, kot jih izkazujejo prikazani
zneski, ker so bile naloge sofinancirane tudi s strani uporabnikov
podatkov. Prerazporeditev sredstev med letom nismo izvajali.
Realizacija posameznih proračunskih postavk je obrazložena v
nadaljevanju.

Sofinanciranje idejnega projekta za razširitev čistilne naprave
Ajdovščina ter pridobitev PGD in PZI.
2185 - Lastna udeležba PHARE - Ravnanje z odpadki na
Gorenjskem
Sredstva so bila porabljena za naslednje naloge:
- izdelava polurnega filma pod delovnim naslovom "Izobraževalni
film o deponijah na Gorenjskem"
- pridobitev podatkov, obdelava podatkov o območju konzorcija
izdelava scenarija in besedila.

3353 - Materialni stroški
Sredstva zagotovljena v proračunu za materialne stroške niso
bila zadostna za kritje vseh stroškov. Zato se del obveznosti iz
leta 1997, zlasti to velja za obveznosti iz meseca decembra in
januarja 1998, prenaša v proračunsko leto 1998. V Geodetski
upravi RS, ki obsega Glavni urad, 12 območnih geodetskih uprav
in 46 izpostav, so zaposleni imeli v uporabi okrog 14.000 m*
poslovnih prostorov, 98 avtomobilov ter razno drugo opremo ,
katere vrednost znaša okrog 390 mio SIT. Stanje prostorov,
avtomobilov in opreme je slabo tako, da se je znaten del sredstev
namenil za te potrebe. Ostali del proračunske postavke pa se je
namenil za mesečno plačevanje obratovalnih stroškov,
pisarniškega materiala, nabavo strokovne literature, plačevanje
potnih stroškov in dnevnic v izpostavah, kjer se še vedno
opravljajo stroritve ter stroškov goriva za službene avtomobile.

2189 - Lastna udeležba PHARE - Triglavski nacionalni park
Sredstva v višini 3.100.000,00 SIT so bila porabljena za izdelavo
variantne študije čiščenja odpadnih vod pri koči pri Triglavskih
jezerih. Preostalih sredstev ni bilo možno porabiti zaradi
prekratkega terminskega roka (predvidena dela še niso bila
zaključena do 31.12.1997).
2416 - Lastna udeležba PHARE - Plačilo prometnega davka za
program PHARE
Ker niso bile v letu 1997 plačane obveznosti po osnovnih pogodbah
za PHARE sredstva tudi niso bila porabljena sredstva iz te
postavke za plačilo prometnega davka.

1813 - Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen
V letu 1997 je komisija na sedmih rednih sejah reševala sprotne
probleme v zvezi z zemljepisnimi imeni, vodila politiko
standardizacije zemljepisnih imen na slovenskem ozemlju in
odločala o izvedbi operativnih nalog. Operativno delo in spremljanje
tekočih problemov komisije za standardizacijo zemljepisnih imen
je v letu 1997 izvajal ZRC SAZU. Pomemben mednarodni rezultat
dela komisije je nosilstvo Slovenije za vodenje regionalne skupine
UNGEGN (regionalna skupina ZN za standardizacijo zemljepisnih
imen) za naslednje 5 letno obdobje (1998-2002). Skupno je bilo
na prorač. post. 1813 v letu 1997 porabljenih 4.100.000 SIT.
Zastavljeni program in cilji so bili v celoti doseženi.

6386 - Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS
Sredstva v višini 1 milijarde tolarjev za dokapitalizacijo
Stanovanjskega sklada RS so bila v celoti namenjena ugodnim
stanovanjskim posojilom, skladno s sprejetim finančnim načrtom
SSRS za leto 1997. Skupaj s sredstvi dokapitalizacije SSRS,
anuitetami že danih posojil ter drugih sredstev, sta bila v letu 1997
objavljena dva razpisa za ugodne kredite; prvi za družine z najmanj
tremi otroki, drugi pa je bil namenjen mladim družinam. Po obeh
razpisih je SSRS odobril kredite v višini 4 milijarde tolarjev. SSRS
je v letu 1997 tudi znižal realno obrestno mero s 3 % na 2,75 %.

4407 - Strokovne komisije za preizkus znanja
Preizkus znanja iz splošnega upravnega in posebnih postopkov
geodetske službe je v letu 1997 opravljalo 27 kandidatov. Od tega
je pri prvem pristopu 22 kandidatov uspešno opravilo preizkus
znanja.

7809 - Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada
Vlada Republike Slovenije je na svoji 43. seji sprejela sklep o
dokapitalizaciji sklada v višini 700 mio SIT. Ker je bil proračun za
leto 1997 sprejet šele v mesecu decembru je Sklad prejel sredstva
v mesecu januarju 1998. Sredstva bodo namenjena za kreditiranje
ekoloških projektov na področju industrije.

1932 - Promocije, razstave, publikacije
Financirani oziroma sofinancirani sta bili naslednji nalogi:
- izdelava geodetovega poslovnega informatorja za leto 1998,
- sofinanciranje knjig »Slovenija na vojaškem zemljevidu 1773 1787«.

7254 - Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada
Na osnovi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
je namenjeno Ekološko razvojnemu skladu Republike Slovenije,
d.d. 8,5% kupnine. Sklad je sredstva dodelil kot povratna sredstva
v obliki kreditov za ekološke investicije. Poraba navedenih
sredstev je potekala v skladu s finančnim načrtom in naložbeno
politiko sklada za leto 1997, ki ju je sprejel Upravni odbor Sklada
in je z njima soglašala Vlada na 11. in 51. seji in sicer za kreditiranje
naložb v lokalno infrastrukturo in naložb za zmanjšanje
obremenjevanja okolja v industriji.

6345 - Vodenje geodetskih evidenc
a) osnovni geodetski sistem
Sanacija stabilizacije in stabilizacija novih točk. Izvedena je bila
sanacija stabilizacije trigonometričnih točk I. reda št. 171 Mrzavec
in št. 388 Lendavske gorice. Sanirane so trigonometrične točke
višjih redov med izvedbo postavitve novih navezovalnih točk
(cca 20 točk). Postavljena je evropska višinska točka v Veliki
Pirešici. Izvedba mednarodne GPS kampanje - EUVN97 definiranje enotnega evropskega višinskega sistema na področju
celotne Evrope z GPS tehnologijo ob navezavi na klasično
nivelmansko mrežo in gravimetrične meritve. V Sloveniji
opazovano 7 točk - 3 uradne evropske višinske točke. Izvedba
niveliranja EUVN točk - točke izmerjene v sklopu GPS kampanje
EUVN97 so tudi nivelirane z navezavo na nivelman visoke
natančnosti. Izvedba okvirnih mrež v sklopu postavitve
navezovalne mreže - postavljene so okvirne mreže navezovalnih
mrež v Mariboru, Novem mestu, Zrečah, Sežani, na Ptuju, v
Ormožu, na Tolminskem in v Poljčanah. GPS služba - nadaljevali
smo z organizacijo GPS službe v Republiki Sloveniji in financirali
izdelavo projekta stebra za izvebo GPS opazovanj.

2512 GEODETSKA UPRAVA RS
Plan del je predvideval izvedbo določenega števila operativnih in
razvojnih nalog. Geodetska uprava je planirala izvesti določeno
število specialnih - strateško pomembnih nalog. Zaradi pozno
sprejetega proračuna so bile določene težave, ki so se odražale
predvsem pri planiranju del in zagotavljanju plačil. Geodetska
uprava Republike Slovenije je realizirala sprejeti proračun v višini
99,76 % in se trudila izvesti čim več del, ki so bila planirana v
začetku leta in opravila vse naloge, ki so bile planirane v sklopu
mednarodnega sodelovanja. Obseg del in nalog na posameznih
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Vzpostavili smo uporabniško bazo RPE na Centru vlade za
informatiko, ki omogoča večjim uporabnikom v okviru državne
uprave dostop do podatkov o prostorskih enotah in naslovih. S
4.485.000,00 SIT smo izdelali programsko opremo za prikaz
atributnih podatkov RPE-ja s pomočjo lntranet-a. V celoti je bil
izveden dejanski prenos upravljanja Registra prostorskih enot
od Statističnega urada RS na Geodetsko upravo Republike
Slovenije v celoti. Zaradi zagotovitve identične osnove za prenos
upravljanja, je bila s 480.000 SIT izvedena primerjava in uskladitev
podatkov RPE na Geodetski upravi in Registra teritorialnih enot
(RTE) na Statističnem uradu. V Register prostorskih enot smo
vključili volišča in vzpostavili podatke o razdelitvi občin na krajevne,
vaške in četrtne skupnosti skladno z zakonodajo o lokalni
samoupravi. Za pripravo grafičnih datotek in izrise kartografskih
prikazov RPE-ja smo potrebovali 395.435 SIT.

b) Državna meja
Obnova in vzdrževanje državne meje z Italijo: opravili smo
vzdrževalna dela v IV., V. in VI. sektorju (31,5 km) ter ponovno
postavili mejnik na mejnem prehodu Škofije. Pripravili smo
Zaključni zapisnik o periodični kontroli 1993 do 1996 s predpisano
mejno dokumentacijo in osnutek novega Sporazuma o
vzdrževanju državne meje z uvajanjem nove tehnologije. Obnova
in vzdrževanje državne meje z Avstrijo: opravljena so bila terenska
dela v zvezi z ratificirano Pogodbo o spremembi državne meje na
regulirani Kučnici, Riškem potoku in Glančnici. Postavila nove
mejnike v skladu s pogodbo ob mejnem prehodu Jurij (X. sektor)
in ob Riškem potoku. Nova izmera v X. sektorju (13,5 km - 393
mejnikov) s čiščenjem pasu ob meji, vzdrževanjem in obnovo
vseh mejnih znakov z zamenjavo državnih oznak (RS namesto
SFRJ) ter v XIII. sektorju. Obnova položajne mreže v Karavankah
za potrebe določitve državne meje. Obnova in vzdrževanje
državne meje z Madžarsko: izvedena je bila izmera med mejniki
A586 do A608 z GPS tehnologijo, izmera regulirane Ledave med
mejnikoma A 625 in A 636, ponovna označitev državne meje ob
Ledavi in osnutek mejne dokumentacije na območju njene
regulacije.

f) vodenje informacijske tehnologije
Vodenje informacijske tehnologije vsebuje sredstva za vodenje
te tehnologije, podporo logistike za delo s 46 izpostavami ter
vzdrževalne pogodbe za Unix sisteme, Are programska orodja
in vzdrževalne pogodb® za programsko rešitev izdajanja računov
na izpostavah Geodetske službe. Dela in sredstva so bila
izvedena v okviru planiranih nalog.

c) Zemljiški kataster in kataster zgradb:
- Nove izmere: Končane so nove izmere na 20 lokacijah, ki se
nahajajo v raznih krajih države in katerih skupna površina znaša
724 ha. Pri financiranju teh izmer so sodelovale občine v višini
50% od skupne vrednosti, kar znaša 54.885.361,00 SIT. V delu
se nahaja še 8 lokacij, katerih skupna površina je 124 ha.
- Sancija zemljiškega katastra: Začeti so trije projekti sanacije
zemljiškega katastra. Skupna vrednost teh nalog je
12.622.000,00 SIT.
- Nadaljevana je implementacija aplikativnega SW v izpostavah
geodetskih uprav, predvsem delovodnika za zemljiški kataster,
ki bo v prvi polovici leta 1998 uveden v poslovanje vseh 46
izpostav območnih geodetskih uprav. V letu 1997 je ta naloga v
celoti realizirana v planiranem obsegu.
- Vzdrževanje softverske opreme (aplikativne) je tako za grafični
kot za pisni del zemljiškega katastra ter za vzdrževanje skupne
baze opisnih podatkov zemljiškega katastra realizirano v celoti.
Sopodpisnik pogodb za omenjeno nalogo je tudi Center Vlade R
Slovenije za informatiko.

g) Vodenje evidenc Geodetskega dokumentacijskega centra
- Izdelava združenih FOS kopij novih listov topografske karte
1:25 000 (polne in rastrirane linije).
- Izdelava filmov DOF5 (digitalnih ortofoto načrtov) za potrebe
izdelave analognih kopij pri izdajanju podatkov.
- Urejanje DMR25 za potrebe nadaljnjega izdajanja podatkov.
- Vzdrževanje baz temeljnih geodetskih točk (skaniranje
topografij, preračuni mestnih nivelmanov).
h) Neposredni stroški vodenja evidenc po območnih geodetskih
upravah
Območne geodetske uprave so v začetku leta 1997 sprejele
plan nalog in del na področju vodenja geodetskih evidenc neposredni stroški vodenja evidenc po območnih geodetskih
upravah. Na osnovi teh planov so se OGU-jem razdelila potrebna
finančna sredstva. Sredstva so se porabila za: nabavo mejnih
znamenj, izmeritvenih znamenj, plačilo opravljenega dela preko
študentskih oz. mladinskih servisev, plačila storitev zunanjih
izvajalcev (zgostitev izmeritvene mreže, izboljšanje kvalitete ZK
točk, meritve po uradni dolžnosti), del sredstev se je porabil za
servisiranje geodetskih instrumentov, pripravi in obdelavi
geodetskih podatkov, kopiranju načrtov, delu po pogodbah in za
ostale naloge.

d) Kartografija
Za izdelavo 15 Temeljnih topografskih načrtov (TTN 5) v letu
1997 smo namenili 4.739.400,00 SIT, občine pa so prispevale
sredstva v višini 4.778.550,00 SIT. Državna topografska karta v
merilu 1:25 000 (DTK 25) je edina tiskana karta, ki pokriva ozemlje
celotne Slovenije v največjem možnem merilu in jo je hkrati
mogoče tudi vzdrževati v realnem času. V letu 1997 smo prioritetno
izdelali 51 listov DTK 25 za kar smo namenili 45.012.433,00 SIT.
Na dveh območjih je hkrati potekala tudi izdelava DTK 25 za
potrebe obrambe, za kar je Ministrstvo za obrambo namenilo
16.845.000,00 SIT. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo
uspeli dokončati izdelavo vseh preostalih listov. Izdelali smo 249
digitalnih ortofoto (DOF5) načrtov s sredstvi v višini 19.100.056
SIT. Projekt so sofinacirale občine s 14.842.268 SIT. Vsako leto
skaniramo reprodukcijske originale obnovljenih načrtov in kart.
Skaniranih je bilo 472 oleat obnovljenih topografskih načrtov in
kart s 1.530.000,00 SIT. Izpeljali smo nalogo vzdrževanja 70 listov
Generalizirane kartografske baze 1:25 000 (GKB25). Vzdrževali
smo vsebino plastnic, cest, hidrografije in železnic za obnovljene
liste DTK25 s 1.982.692,00 SIT. Izdelali smo testne izrise iz
topografsko kartografskih baz in izvedli kartografsko procesiranje
za potrebe RPE in prezentacijskih gradiv s 1.556.770 SIT.

6811 - Sanacija geodetske mreže
Dokončanje dvoletnih pogodb izdelave navezovalne mreže dokončane so navezovalne mreže v Ljutomeru, Breginju, Bača Podbrdo, Mestni vrh - Ptuj, Idrsko - Livek, Poljčane. Razvoj in
implementacija programa GEOTOC - zaradi pomena programskega projekta in določitve nadaljnih izboljšav in dodatnih funkcij,
ki so jih zahtevala testna okolja smo obseg del povečali.
Vzpostavitev navezovalne mreže - V letu 1997 se je na območju
Slovenije nadaljeval projekt postavitve navezovalnih točk. Poleg
dokončanja del smo nadaljevali s postavitvijo navezovalne mreže
z oddajanjem del zunanjim izvajalcem v Grosuplju in Ivančni
Gorici.
6812 - Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško
Določitev državne meje s Hrvaško: pripravili smo projekt za
določitev točk geodetske osnove, Navodila za geodetsko osnovo,
Navodila za delo Mešanih tehničnih skupin. Pripravili, zbrali in
primerjali smo dokumentacijo za 32 primerov neusklajenosti za
potrebe Diplomatske komisije. Izvedli smo 4 digitalne katastrske
načrte za območje katastrskih občin Sekuliči, Hrast pri Jugorju,
Bušinja vas in Grabrovec ter 23 listov digitalno ortofoto načrtov.

e) Register prostorskih enot (RPE)
V redno vzdrževanje centralne baze RPE smo preko
komunikacijskega omrežja vključili dve izpostavi območnih
geodetskih uprav. Nalogo smo realizirali s 14.190.000 SIT.
poročevalec, št. 49/1
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Dokončali in predstavili smo testni obmejni GIS za izvedbo projekta
mejne črte. Zaključili smo terenski del nove izmere 52 ha ob
mejnem prehodu Obrežje.

mednarodni projekt Tempus na nalogi Primerjava študija geodezije
v Sloveniji in razvitih državah Evrope ter izboljšava izobraževanja
na področju upravljanja z nepremičninami.

6814 - Nastavitev registra stavb
V okviru te naloge je izveden zajem podatkov za vzpostavitev
registra stavb na terenu in sicer je zajeto z izvedbo 20 katastrskih
občin s skupno 19.659 zgradbami. Pri tinanciranju teh zajemov
so sodelovale občine v višini 50% od skupne vrednosti, kar znaša
13.926.790,00 SIT.

7810 - Nakup specialne geodetske opreme in informacijske
opreme
Nabavljena je oprema za izvedbo klasičnih geodetskih opazovanj
- dve totalni postaji, dva nivelirja (klasični in elektronski) ter dodatna
oprema za izvedbo preciznih meritev. Iz sredstev za specialno
informacijsko opremo so bile izvedene manjše investicijske nabave
za potrebe podpore vodenju geodetskih evidenc, in sicer Are
programska oprema za potrebe digitalnega katastra, del opreme
za projekte geodetskih točk, državne meje in registra prostorskih
enot. Vsled občega prehoda na digitalno vodenje evidenc, se
izkazuje povečana potreba za obnovo informacijske tehnologije,
da bomo sploh lahko izvajali redno dejavnost.

6816 - Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra
V okviru te naloge so izvedene tri skupine nalog in sicer:
- Test za pripravo denacionalizacije, kar obsega revizijo vrste
rabe v eni katastrski občini.
- Dokončanje vzpostavitve evidenc elaboratov in zemljiškokatastrskih točk v vseh izpostavah območnih geodetskih uprav.
- Operativna izvedba vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov
obsega skaniranje cca 1.700 zemljiškokatastrskih načrtov in
izdelavo njihove vektorske slike. Skupno je zajeto cca 400.000
parcel v 184 katastrskih občinah. Ta naloga je izvedena v
sodelovanju z občinami v skupnem znesku 28.211.844,00 SIT.

2513 UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST
S sredstvi, zagotovljenimi s proračunom RS za leto 1997, je
Uprava RS za jedrsko varnost le delno lahko realizirala zastavljene
programe, kot si jih je zadala ob pripravi proračuna, ter kot so se
postopno krčili v postopku spremljanja proračuna RS za leto
1997. Največji razkorak med planiranimi in dejansko realiziranimi
programi je bil pri nalogah v okviru ekonomskih namenov "plačila
storitev" (v tem okviru predvsem na postavki "jedrska varnost")
ter "investicije in investicijsko vzdrževanje", kjer so se programi
le delno realizirali. Pač pa je v okviru ekonomskega namena
"materialni stroški" - državni organi bilo v letu 1997 zagotovljenih
dovolj sredstev za tekoče pokrivanje teh stroškov, medtem ko
so bile druge postavke, potrebne za nemoteno delo Uprave že
ob sprejemanju proračuna nerealno ovrednotene ter je realizacija
mnogih zastavljenih programov obstala le na pokrivanju
najosnovnejših potreb za delo Uprave. Ne glede na dejstvo, da
pregled realizacije proračuna URSJV za leto 1997 izkazuje v
celoti kar 99,09% realizacijo, pa je pri tem potrebno poudariti, da
je sistem začasnega financiranja ter zelo pozni sprejem proračuna
vplival na racionalnost in ekonomičnost "izvedbe" programov ter
porabe sredstev. Prav zaradi teh vzrokov je ob koncu leta prišlo
tudi do "relativno" velikega odstopanja oz. sprememb (prerazporeditev) med postavkami, ki so omogočile zaključek (že sicer
skrčenih) ključnih programov - predvsem v okviru postavke
"jedrska varnost" in "nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o
radioloških nesrečah". V okviru ekonomskega namena "materialni
stroški - državni organi" je bila dosežena več kot 98% realizacija.
Vrsta konkretnih ciljev (kot npr. publikacije in obveščanje javnosti;
knjižnica URSJV; komisije za jedrsko varnost in preverjanje
operaterjev; vzdrževanje pripravljenosti; razširitev nadzora
jedrskih materialov) je bila v celoti realizirana, vendar pa glede na
simbolično zagotovljena sredstva v manjši meri, kot bi bilo sicer
potrebno. Isti razlog pa je botroval pri nekaterih drugih nalogah
(drugi odhodki za delo na drugih področjih; enkratne naloge; trajne
naloge), da je Uprava del sicer skromno in nerealno nizko
dodeljenih sredstev, prerazporedila med letom (in predvsem ob
njegovem zaključku) na tiste naloge, ki so po naši oceni na kritični
poti. V okviru ekonomskega namena "plačila storitev" so to prav
gotovo naloge s področja.

6817 - Ciklično aerosnemanje
V letu 1997 je bilo na področju aerosnemanja izvedeno snemanje
v dveh merilih. Območje merila 1:17.500 je bilo realizirano v celoti
v vrednosti 27.901.160 SIT. Posneta so bila območja dela
Primorske, dela Gorenjske, Dolenjske in dela Štajerske. Merilo
1:28 000 je bilo izvedeno samo v okviru možnega prevzema
proračuna leta 1998. Finančno se izplačilo preneseno v leto 1998.
6818 - Izdelava državnih topografskih kart
V letu 1997 smo zaključili projekt Topografska baza manjše
natančnosti, (natančnost in gostota ustrezna merilu 1:250 000)
za katerega smo namenili 1.500.000,00 SIT. Skladno s strategijo
topografsko kartografskega sistema smo v letu 1997 za
3.490.200,00 SIT pridobili prvo študijo za izdelavo Državne
topografske karte v merilu 1:50 000, ki je usklajena s potrebami
Ministrstva za obrambo. Na področju temeljnih topografskih
načrtov so bili izdelani štirje prototipi, ki pomenijo iskanje ustrezne
zamenjave obstoječega sistema TTN5. Prototipi so bili financirani
v višini 3.697.000,00 SIT in s pomočjo sofinanciranja občine Metlika
v višini 500.000,00 SIT.
6819 - Vzpostavitev digitalnih topografskih baz
Opravili smo izplačilo vzpostavitve GKB25 - vektorizacija plastnic
iz leta 1996 v višini 1.000.000,00 SIT. Po opravljenem zajemu v
letu 1996, smo v letu 1997 pozornost preusmerili na izboljševanje
in zagotavljanje kvalitete obstoječih podatkovnih nizov. Zajem
zemljepisnih imen iz topografskih kart merila 1:25 000 je v celoti
zaključena. Pregled zemljepisnih imen, zajetih iz DTK 25 je potekal
na obmejnih listih s Hrvaško. Evidenco zemljepisnih imen v merilu
1:5 000 (EZI 5) smo v letu 1997 vzpostavljali vzporedno z obnovo
TTN 5,10 ter vzporedno z izdelavo DOF 5. To pomeni dodatnih
415 listov oz. skupaj 37% površine Slovenije. Izvedli smo projekt
prenove Evidence zemljepisnih imen, ki je za osnovo postavil
enotno relacijsko bazo podatkov.
1812 - Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah
Geodetska uprava Republike Slovenije je članica uradnih
mednarodnih združenj CERCO (Comite Europeen des
Responsable de la Cartographie Officielle) in Megrin (Multipurpose European Ground-Related Information Netvvork). Za
vključevanje v skupne geodetske evropske projekte harmonizacije in sodelovanja mora plačevati ustrezno članarino.

5020 - Jedrska varnost
V okviru sredstev se je program jedrske in radiološke varnosti
izvajal na osnovi javnih razpisov na naslednjih področjih:
- razvoj, vzdrževanje in uporaba računalniških programov za
deterministične in verjetnostne analize
- analize izboljšav in modifikacij NE Krško
- strokovne analize za pomoč pri vodenju upravnih postopkov
- sodelovanje v sistemu obveščanja Nuc Net

1933 - Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus
Geodetska uprava Republike Slovenije je sofinancirala
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Opravljene naloge:
- Modeliranje zadrževalnega hrama NE Krško s programskim
orodjem Contain (naloga še ni zaključena in je delno prenešena
v leto 1998)
- Izdelava strokovne ocene programa medobratovalnih
preizkusov NEK za drugi desetletni inšpekcijski pregled
- Analiza težkih nesreč s programskim orodjem MELCOR - faza
III (izračun predvidenih scenarijev težkih nezgod)
- Povečanje varnosti NEK v primeru izpada električne energije
- Izdelava strokovne ocene Verjetnostne varnostne analize NEK,
faza II (naloga še ni zaključena in je delno prenešena v leto
1998)
- Analizator prehodnih stanj NEK, faza III (analizator poteka
jedrske nezgode
- Uporaba programa ORIGEN (preračun razpadnih produktov v
jedrskem gorivu)
- Ugotavljanje poškodb gorivnih elementov jedrske sredice
- Preračun reaktivnosti v bazenu z gorivom (Triga Mark II)

4413 - Simulacija transientov-analizator NEK
V letu 1997 je bila nabavljena oprema, ki omogoča delovanje
programskega paketa analizatorja NEK. S tem je program
zaključen, saj te proračunske postavke v letu 1998 ne planiramo
več.

V času začasnega financiranja je URSJV v okviru proračunske
postavke 5020 sklenila vrsto pogodb, ki so predvidele sklenitev
aneksa za tista dela, ki niso sodila v okvir začasnega
proračunskega financiranja. Kljub negotovemu finančnemu stanju
so nekateri izvajalci izvedli dela v celoti. Zato je bila za nujni obseg
realizacije programa jedrske varnost izvedena prerazporeditev
sredstev v višini cca 4 mio SIT iz drugih postavk.

5410 - Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja o radioloških
nesrečah
Realizacija:
- nabava avtonomne sonde s spominom (GENITRON) za
spremljanje nivojev gama sevanja v okolici jedrskih objektov
- nabava gama merilne sonde ALNOR (CETRON) za potrebe
centralnega radiolokega opozorilnega sistema Slovenije CROSS
- nabava potrebne servisne instrumentacije, elektronske in
komunikacijske opreme za CROSS
- plačilo storitev za prenos podatkov

5021 - Dozimetri
Servisiranje in nadgradnja instrumenta za spremljanje nivojev
sevanja gama za potrebe URSJV. Sredstva na kontu-niso bila v
celoti uporabljena, ker ni bilo mogoče v celoti izvesti planiranih
nabav zaradi dinamike proračunskih sredstev v tem letu.
5409 - Povezava NEK - URSJV - RŠCZ - II. faza
Kupljena je bila posebna telefonska oprema za računalniški prenos
podatkov, ter financirane nekatere storitve na obstoječih
povezavah. Del sredstev je bil prerazporejen na proračunsko
postavko 5410. Z letošnjim letom se končuje II. faza povezav ter
je tako program zaključen.

1298 - Geotektonske raziskave za oceno varnosti
V letu 1997 se je nadaljevalo geološko kartiranje po metodologiji
vseh golic v merilu 1:5000 in izbolšanje kaktografije s pomočjo
razkopavanja za kar je bilo porabljeno 3.122.500,00 SIT. Na delu
terena (Libna in okolica), kjer se izvajajo raziskave je bila narejena
geološka reambulacija in razkopavanje. Podatki pridobljeni z
detajlnim geološkim kartiranjem območja Libne pri Krškem in
okolice v letu 1996 so bili digitalizirani in vključeni v bazo GIS, ki je
bila izdelana v letih 1995-1996. Jez Libno je bilo izvedeno vzdolžno
geoelektrično sondiranje s Schlumberjevo simetrično snemalno
tehniko in na geoelektričnem profilu, ki je bil izveden v letu 1996 je
bila na najbolj zanimivih delih narejena zgostitev sond, kar je
znatno prispevalo k pojasnitvi strukturne zgradbe Libne. V letu
1998 in 1999 bo del raziskav izveden s pomočjo PHARE sredstev,
zato je bil v ta namen narejen program pripravljalnih del za izvedbo
PHARE/NUCLEAR SAFETY/PH 1.08 in PHARE/TSO/SLO/03
projektov in predlog metodologije za izdelavo seizmotektonskega
modela lokacije NE Krško. Ostanek sredstev na kontu je bil
porabljen za recenzije omenjenih raziskav.

Ker so bila planirana sredstva za ta konto premajhna za realizacijo
vseh potreb nacionalne mreže zgodnjega obveščanja, smo morali
prerazporediti sredstva iz drugih kontov v višini 1,15 mio SIT.

2514 URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE
1799 - Prostorske analize in plan Slovenije
Na področju prostorskega planiranja na ravni države je Urad tudi
v letu 1997 nadaljeval s pripravo Politike prostorskega razvoja
Slovenije. V ta namen je bila opravljena tudi analiza ankete o
obstoječih in predvidenih prostorskih problemih na ravni občin iz
leta 1993. Za to nalogo so bili ponovno posebej pozvani
predstavniki vseh slovenskih občin. Hkrati pa so bili pozvani k
opredeljevanju ključnih prostorskih problemov tudi številni zunanji
sodelavci, člani sveta Urada in drugi vidnejši predstavniki strok.
Na podlagi gradiva in pripomb ter dopolnil, je bil skupaj z zunanjimi
sodelavci oblikovan predlog delovnega gradiva za Prostorsko
razvojno politiko RS. Prostorski plan Slovenije izhaja iz Politike
prostorskega razvoja RS. Za novi državni prostorski plan so bile
za posamezne vsebinske sklope oblikovane usmeritve za
zagotovitev strokovnih podlag ter na osnovi teh opredeljene
vsebine nalog. Del teh nalog je bil v obliki projektov ali raziskovalnih
nalog oddan zunanjim izvajalcem, del nalog pa je izvedel Urad.

1299 - Center za analizo ponezgodnih stanj
V letu 1997 je potekala nadgradnja centra z:
- dodelavo in uporabo programske opreme za prenos podatkov
iz NEK v primeru izrednega dogodka (ERDS). URSJV je v tem
letu že dosegla dejanski prenos najpomembnejših parametrov
NEK-a iz procesnega informacijskega sistema (PIS) v realnem
času.
- sistemom za prikazovanje rezultatov monitoringov Centralnega
radiološkega opozorilnega sistema Slovenije (CROSS),
rezultatov varnostnih analiz (NPA, MELCOR...) in informacij o
izrednem dogodku iz oddaljenih lokacij preko interneta.Ta sistem
je podprt z nakupom projektorja, ki dela z obstoječimi
programskimi aplikacijami URSJV.
- potrebno PS računalniško strojno opremo centra za ponezgodna
stanja, ki omogoča lažje delo in podporo jedrskim strokovnjakom
v primeru izrednega dogodka. Sem sodijo nadgraditve osebnih
računalnikov (elektronske kartice, pomnilniki).
- sistemom za opazovanje vremena preko satelita v realnem
času - METEOSAT. Ta sistem je namenjen jedrskim
strokovnjakom v sektorju za radiološko varnost v primeru
izrednega dogodka.

poročevalec, št. 49/1

V letu 1997 so bili v okviru vključevanja varstva okolja v novi
prostorski plan Slovenije pripravljeni strokovno gradivo za
prostorski plan Republike, strokovne osnove za pripravo ŠCPVO
in študija ranljivosti okolja za prostorski plan. Slednja je bila konec
leta tudi prvič ažurirana glede na dopolnjene vhodne podatke.
Pričelo se je s pripravo okoljevarstvenih strokovnih podlag (CPVO)
za spremembe in dopolnitve obstoječih planskih aktov republike
za področje naravne in kulturne dediščine ter energetike,
zaključeni sta bili 1. fazi obeh nalog. Vključevanje okoljskih vidikov
v občinsko prostorsko planiranje je bilo realizirano v 2. fazi
podprojekta Geoinformacijska podpora okoljskemu vidiku
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deloma na postavko 3428 Materialni stroški, za izvedbo
vsebinskih nalog pa na novo postavko 7822 Regionalno
sodelovanje v Europi.

prostorskega planiranja v okviru projekta ONIX. Pripravljena je
bila računalniška aplikacija za izdelavo študij okolja in izdelan 2.
del študije Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji. Za
raziskave, strokovne podlage in priporočila strokovnih organizacij
in strokovnjakov s posameznih področij, so bila namenjena in
porabljena sredstva na tej proračunski postavki. Sredstva v celoti
niso bila porabljena zaradi zamud pri izdelavi gradiv in bo zato
potrebno obveznosti plačila iz že sklenjenih pogodb, ob
upoštevanju pogodbenih določil, prenesti v leto 1998.

6351 - Regionalne priprave za prostorsko planiranje
Na tej postavki so bila zagotavljena sredstva za izvedbo
regionalnih planerskih delavnic in urbanističnih delavnic ter drugih
oblik strokovnega dela, ki obsega predvsem analize prostora ter
reševanje ključnih prostorskih problemov v posameznih regijah.
Uresničevanje teh nalog naj bi v največji meri potekalo v osmih
regionalnih izpostavah Urada, katerih ustanovitev je predvidena
v pravilniku o notranji organizaciji. S programom dela Urada v letu
1997 je bil predviden zaključek dveh regionalnih planerskih
delavnic, izvajanih v preteklih dveh letih (v Posavju in v Pomurju Prtekiji) ter priprava in izvedba delavnic v nekaterih drugih regijah.
Za Posavje zaključno gradivo še ni bilo dopolnjeno, za Pomurje Prlekijo pa je za dokončanje sinteznega dela potrebno še
ovrednotiti predlagane scenarije prostorskega razvoja. V obeh
primerih je bil zmanjšan obseg opravljenega dela od predvidenega
predvsem posledica prepoznega sprejema proračuna, kar je
onemogočilo pravočasna naročila nalog izvajalcem. Enako velja
za pripravo novih regionalnih planerskih delavnic, zato so bila
opravljena le pripravljalna dela za izvedbo delavnice na območju
Severne Primorske - Goriške. V letu 1997 smo sofinancirali
izvedbo urbanističnih delavnic in natečajev v 16 občinah. Poleg
tega smo pripravili obsežen posvet o tej obliki strokovnega dela
in ob tej priložnosti publicirali zbornik gradiv urbanističnih delavnic
in natečajev, sofinanciranih v preteklem letu. Vendar je bil zaradi
prepoznega sprejema proračuna tudi na tem področju opravljen
manjši obseg dela od predvidenega. Zato je bil del proračunskih
sredstev, ki jih ni bilo možno pravočasno uporabiti, prenešen za
druge namene. Dodatni razlog za manjši obseg opravljenega dela
od predvidenega je v tem, da tudi v preteklem letu zaradi omejitve
zaposlovanja v državni upravi ni bilo možno vzpostaviti nobene
od osmih predvidenih regionalnih izpostav Urada, ki bi morale v
prvi vrsti opravljati prej navedene naloge.

1802 - Prostorski izvedbeni akti in druga dokumentacija
Proračunska sredstva so zagotavljala nadaljevanje začetih
postopkov priprave in sprejemanja prostorskih izvedbenih načrtov
(lokacijskih načrtov) objektov državne infrastrukture predvsem
na področju avtocestnega omrežja ter v manjšem deležu na
področju železniškega omrežja. Zastavljeni proračunski cilji niso
bili realizirani v pričakovanem deležu, kar je razvidno iz finančnega
podatka o deležu porabe proračunskih sredstev na postavki
(75,91%).
Ključni razlogi za navedeno realizacijo so naslednji:
Na pripravo lokacijskih načrtov vplivajo številni zunanji faktorji,
kot so usklajevanje s sodelujočimi ministrstvi, zagotavljanje
strokovnih podlag s strani investitorja posega v prostor,
usklajevanje s soglasjedajalci, lokalnimi skupnostmi ipd., na katere
Urad kot naročnik, kot tudi izvajalec nimata vpliva. Posebej je
treba poudariti usklajevanje in predloge po novih preveritvah, ki
jih je zahtevalo ministrstvo, pristojno za avtoceste, kar je bistveno
povečalo obseg in vsebino ter spreminjalo dinamiko pogodbenih
obveznosti priprave lokacijskih načrtov. Za posamezna
pogodbena dela, za katera smo pravočasno izvedeli, da bo prišlo
do zamika rokov izvedbe, smo predlagali prerazporeditev
sredstev za druge namene.
1934 - Metodologija in priporočila za prostorsko načrtovanje
Urad je predlagal oblikovanje nove proračunske postavke, da bi
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 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.
Pozen sprejem proračuna je onemogočil realizacijo tega programa,
zato so bila sredstva, predvidena za realizacijo tega programa,
po sprejemu proračuna prenešena za realizacijo drugih nalog iz
pristojnosti Urada.

6352 - Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov
Na področju, ki se nanaša na prostorske akte lokalnih skupnosti
je Urad v letu 1997 opravljal naslednje naloge:
1. pripravljal strokovna mnenja o usklajenosti sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin z
obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije ter
predloge sklepov Vlade RS na podlagi 49. in 50. člena zakona
o urejanju prostora;
2. opravljal naloge v zvezi s sofinanciranjem priprave občinske
prostorske dokumentacije;
3. nudil strokovno pomoč občinam pri pripravi planskih aktov in
urbanističnih dokumentov.

1935 - Publikacije in posvetovanja za prostorsko načrtovanje
Urad je predlagal oblikovanje nove proračunske postavke z
namenom seznanitve širše strokovne javnosti in lokalnih skupnosti
z rezultati raziskav in prispevki domačih in tujih avtorjev. Zato
smo v svojem programu predvideli organizacijo posvetov in
publiciranje pomembnejših raziskav. Publikacije in posvetovanja
pa lahko tudi koristijo strokovni javnosti in lokalnim skupnostim
kot priročnik oziroma priporočilo pri svojem delu. Glede na to, da
je bil obseg gradiv, ki so bila pripravljena za tisk, večji od
planiranega, smo za realizacijo programa Urada, na to postavko
prenesli sredstva v višini 8.000.000,00 SIT iz postavke
Metodologija in priporočila za prostorsko načrtovanje, ki jih zaradi
poznega sprejema proračuna ni bilo mogoče porabiti.

V mesecu marcu je Urad objavil razpis za sofinanciranje strokovnih
podlag za pripravo občinske prostorske dokumentacije ter
izvedbo urbanističnih natečajev in delavnic. Namen razpisa je bil
občine vzpodbuditi k pripravi novih ali izpopolnitvi obstoječih
strokovnih podlag ter drugih strokovnih preveritev, analiz in študij,
ki bodo služile kot osnova za kvalitetnejše in strokovno bolj
dognane rešitve, opredeljene v prostorskih sestavinah planskih
aktov in konkretizirane v prostorskih ureditvenih pogojih. Odziv
občin je bil izredno velik, saj je bilo na razpis veljavno vloženih 66
ponudb. Zaradi skromnih sredstev, namenjenih intervencijam pri
izdelavi občinske prostorske dokumentacije, se je izbor v prvi
prioriteti omejil na 19 občin, s katerimi so bile sklenjene pogodbe
o sofinanciranju. Naknadno pa smo iz seznama občin, ki so bile
glede na problematiko razvrščene v drugo prioriteto, sklenili
pogodbe o sofinanciranju še s 6 občinami. Sredstva v celoti niso
bila porabljena zaradi zamud pri izdelavi gradiv in bo zato potrebno
obveznosti plačila iz že sklenjenih pogodb, ob upoštevanju
pogodbenih določil, prenesti v leto 1998.

3752 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih
S sprejetjem proračuna je bila ta proračunska postavka ukinjena.
Sredstva, ki so bila predvidena na tej postavki za sodelovanje pri
delu mednarodnih skupnosti in komisij na osnovi sprejetih
programov in pooblastil Vlade RS in Ministrstva za okolje in prostor
ter za izobraževanje in nabavo tuje literature, so se prenesla
28. julij 1998

269

poročevalec, št. 49/1

2516 HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD RS

6353 - Prostorski in komunalni standardi in normativi
S sprejetjem proračuna je bila ta postavka ukinjena, ker pripravo
prostorskih in komunalnih standardov izvaja ožje ministrstvo.

Pri rednem, operativnem delu smo se srečavali z velikimi težavami
zaradi nesprejetega proračuna in zaradi vedno novih predpisov
in tromesečnih začasnih financiranj. Glede na to, da je bil proračun
sprejet šele ob koncu leta nismo mogli realizirati vseh načrtov za
investicijska vzdrževanja, saj smo zaradi neurejenega financiranja
že v letu 1996, v prvem polletju kasnili z naročili, kar se je zelo
negativno kazalo tudi v letu 1997. Minimalne programe smo
izpolnili, razen pri realizaciji postavitve že 7 let vskladiščenega
meteorološkega radarja, obnove mreže ANAS za spremljanje
kakovosti zraka in načrtovane posodobitve spremljanja kakovosti
voda. Odstopanj in sprememb med postavkami našega proračuna
ni bilo, razen pri postavki "promocijska dejavnost", ki je bila
namenjena za promocijo HMZ-ja ob 50 letnici, pa smo to bili prisiljeni
opustiti, (nova postavka, 50 letnico smo imeli pred sprejetjem
proračuna). Prav tako so nastala odstopanja pri "tujih donacijah",
ker teh nismo mogli načrtovati.

6354 - Planska kartografija in informatika
Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in vzdrževanje
sistema vodenja prostorskih podatkov v okviru nastavitve
prostorskega informacijskega sistema, za zagotavljanje
geokodiranih baz podatkov, za izdelavo GIS aplikacij in za izdelavo
kartografskih osnov, vključno z kartografskimi znaki za potrebe
kartografskih izdelkov. V okviru vzpostavitve in vzdrževanja
sistema vodenja prostorskih podatkov so bila izdelana praktična
navodila za opis prostorskih podatkov in realizirano zavarovanje
podatkov. Največji delež porabljenih sredstev je bil namenjen na
pridobitev in kontrolo digitalnih podatkov veljavnega prostorskega
piana in podatkov za potrebe sprememb in dopolnitev plana in
priprave novega prostorskega plana. V okviru GIS aplikacij je bila
dopolnjena aplikacija za vzpostavitev informacijskega sistema
tipologije arhitekturne krajine. Del sredstev pa je bil porabljen za
izdelavo kartografskih znakov za potrebe izrisov planov. Sredstva
v celoti niso bila realizirana, predvsem zaradi časovnega zamika
pri sprejetju proračuna.

V Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) so se nadaljevale
aktivnosti pri usklajevanju okolje-varstvenih dejavnosti z Zakonom
o varstvu okolja. To je bilo opazno tudi na delovnih področjih, na
katerih po omenjenem zakonu opravlja svojo dejavnost HMZ.
Posebna pozornost je bila posvečena nalogam osnovnih
monitoringov (zrak, vode in okolje) in seveda tudi obratovalnim
monitoringom. Prav spoznanje o pomembnosti izvajanja nalog
monitoringov je tudi pospešilo pripravo podzakonskih predpisov
in vključevanje HMZ v določen upravno/nadzorni segment.
Nadaljevali smo z dogovarjanjem tudi z drugimi resornimi
ministrstvi. Vlada je sprejela sklep o ukinitvi izvajanja obrambe
proti toči, vzpostavljeno je bilo sodelovanje med MOP-om in
Ministrstvom za obrambo in doseženo soglasje o enotni
meteorološki službi za slovensko vojsko.

7822 - Regionalno sodelovanje v Evropi
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za pripravo strokovnih
gradiv za potrebe priprave poročila o stanju prostora ter za pripravo
strokovnih gradiv, ki jih je na podlagi ratificiranih mednarodnih
pogodb, regionalnih ter bilateralnih medržavnih dogovorov na
področju spremljanja rabe prostora in gospodarjenja z njim dolžna
pripraviti Republika Slovenija, predvsem za sistem opazovanja in
informiranja o Alpah, opredelitev območij na osnovi metodologije
EU za potrebe prostorskega planiranja in za izdelavo strokovnih
gradiv na osnovi kazalcev OZN (realizacija Agende 21). Zaradi
poznega sprejema proračuna, s katerim se je formirala ta nova
proračunska postavka, je bil realiziran samo del nalog za izvajanje
sistema opazovanja in informiranja o Alpah, vse druge naloge pa
so prenesene v leto 1998.

HMZ je v minulem obdobju ob pomoči MOP-a in Vlade R Slovenije
poglobil sodelovanje z institucijami Evropske skupnosti. Podpisana
je bila pogodba o vključitvi Slovenije v Evropski center za
srednjeročno napoved (ECMVVF), a žal ni bil plačan niti račun za
koriščenje njihovih uslug v preteklem obdobju niti pristojbina za
leto 1997. Pomembni so rezultati sodelovanja Slovenije v skupini
LACE (prognostični model za območje srednje Evrope). Sedanje
sodelovanje z organizacijo EUMETSAT (evropska agencija za
dejavnosti meteoroloških satelitov) prehaja v partnersko
sodelovanje in drugačno obliko pogodbenega sodelovanja.

3428 - Materialni stroški
Vzporedno z razširitvijo delovnega področja Urada in s tem
povezano kadrovsko popolnitvijo, se poraja vedno obsežnejši
sklop nalog skupnega pomena za cel Urad kot so skrb za
prostorske in materialne pogoje dela, za sistem stalnega
usposabljanja in izobraževanja, za pripravo in izvajanje
pogodbenih obveznosti, za zagotovitev normalnega pretoka
proračunskih sredstev in obveznosti, koordinacijo ukrepov za
obvladovanje delovnega procesa, za kadrovske zadeve, za
sekretarska ter administrativno tehnična dela. Za izvedbo zgoraj
navedenih nalog, kakor tudi za kritje drugih materialnih stroškov,
ki nastajajo kot posledica realizacije delovnih nalog Urada so
potrebna sredstva za materialne stroške. V letu 1997 so se ti
stroški močno povečali tudi zaradi novih obratovalnih stroškov in
drugih stroškov, ki so nastali kot posledica selitve Urada, koncem
leta 1996, na novo lokacijo, v poslovno stavbo na Dunajski 47 v
Ljubljani.

Najpomembnejša mednarodna povezava HMZ je slej ko prej z
WMO (Svetovna meteorološka organizacija). Mednarodna
aktivnost je v tesni povezavi s kakovostjo opravljanja nalog znotraj
države. To še posebej velja za hidrološko in meteorološko službo.
Po letu 1993 se je mednarodna dejavnost HMZ močno okrepila,
saj smo za ta namen uspeli pridobiti tudi tuje financerje.
Poleg dejavnosti na osnovi mednarodnih meteoroloških konvencij
je HMZ nosilec tudi za nekatere konvencije širšega značaja, kot
sta Konvencija o klimatski spremembi (FCCC) in Konvencija o
onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Pomembna
je tudi dejavnost znotraj Konvencije o zaščiti in uporabi prekomejnih
vodotokov in mednarodnih jezer ter v okviru Donavske
konvencije.

Lastni prihodki
Glede na to, da smo v svojem programu predvideli publiciranje
vseh pomembnejših raziskav, ki lahko koristijo strokovni javnosti
in lokalnim skupnostim kot priročnik oziroma priporočilo pri svojem
delu, smo se odločili za prodajo publikacij po ceni v višini materialnih
stroškov za oblikovanje in tisk. Tako lahko izkupiček od prodaje
ene publikacije ■ lastne prihodke - namenimo za kritje dela stroškov
priprave naslednje. V letu 1997 smo iz lastnih prihodkov krili le de(
stroškov za pripravo tiska sedmih zvezkov publikacije Regionalna
razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji.
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Izdajanje letopisov z vseh področij dela HMZ v slovenskem in
angleškem jeziku, izdajanje dnevnih, tedenskih in mesečnih
biltenov je postala v zadnjih letih utečena dejavnost, ki je naletela
na zelo dober sprejem pri uporabnikih. HMZ je sodeloval pri pripravi
poročila o stanju okolja, državnih poročil za mednarodne potrebe
in nacionalnega programa varstva okolja. Z interpretacijo podatkov
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pogodbenih opazovalcev v tej mreži, za vzdrževanje merilnikov
na terenu, za kalibriranje in redno vzdrževanje merilnih
instrumentov v mreži ANAS avtomatskih merilnih postaj (AMP).
Te postaje imajo nekatere že trikrat prekoračeno amortizacijsko
dobo, so izredno drage vendar doslej še nismo uspeli zagotoviti
sredstev za zamenjavo že zdavnaj dotrajanih AMP. Zato so stroški
vzdrževanja izredno veliki (pogosta potovanja na teren), imamo
pa tudi razmeroma velik odstotek neuporabnih ali manjkajočih
podatkov, kar ni v skladu s predpisi na osnovi zakona. Na obseg
in kakovost meritev je vplivalo tudi zmanjšanje sredstev glede na
naš plan.

ter s predlogi rešitev je HMZ pomembno prispeval k enemu
največjih ekoloških dosežkov v zadnjih letih, to je zmanjšanju
emisije S02 v državi za dobrih 32% v letu 1995 glede na leto
poprej.
Zelo pomembno je tudi, da se za prognostični model vremena v
realnem času (Aladin/SLO), ki so ga razvili naši strokovnjaki
skupaj s francosko meteorološko službo in, ki ga že več kot leto
uspešno uporabljamo pri naših napovedih, zanimata tudi
avstrijska, madžarska in hrvaška meteorološka služba, kjer ga
bomo pomagali instalirati. Postavitev meteorološkega radarja je
potrebno pospešiti.

5010 - Kakovost voda - monitoring
Sredstva so bila porabljena za izvajanje monitoringa kakovosti
površinskih voda in podtalnice. Glede na omejene zmogljivosti in
široko paleto raziskav opravljajo večji del tega programa zunanji
izvajalci. Z njimi imamo sklenjene pogodbe in predstavlja strošek
za zunanje izvajalce okoli 80% vseh sredstev za te namene.
Ostanek smo porabili za stroške ročnega zajema vzorcev,
domačih laboratorijskih analiz in drugih materialnih stroškov.
Nadaljujemo z vpeljevanjem avtomatskega zajema vzorcev, kar
bo močno povečalo število analiz, hkrati pa bo omogočalo bolj
objektivno določitev kakovosti slovenskih voda. To je končni cilj
monitoringa, vendar pa zaradi omejenih sredstev to nalogo
prelagamo iz leta v leto. V letu 1997 smo zaradi pomanjkanja
sredstev morali skrčiti program in zmanjšati število vzorčevanih
elementov.

3358 - Materialni stroški
Z ZlProm odobrena višina sredstev za te namene kljub razmeroma
velikem povečanju glede na leto 1996 (na račun druge dejavnosti
HMZ) še vedno ni zadoščala, saj so se stroški poslovanja tako
zaradi povečanega obsega dela kakor tudi zaradi inflacije povečali
nad načrtovanim odstotkom.
1791 - Limnološka postaja Bled (monitoring površinskih voda)
Stavba, v kateri je laboratorij in majhna pisarna za potrebe meritev
in raziskav kakovosti voda jezer (upravlja jo MOP URSVO) je v
slabem stanju in sami lahko z odobrenimi sredstvi pokrivamo le
najosnovnejše materialne stroške omenjenega monitoringa.
1792 - Mednarodni projekt 7SWT (sledilne metode)
Cilj projekta je izdelava metodologije za strokovne podlage za
ocene vpliva posegov v okolje. V Sloveniji je še precej podzemnih
tokov (Kras) premalo raziskanih in bodo rezultati projekta zelo
koristni za varovanje naravnih dobrin. Sredstva smo porabili za
materialne stroške projekta (meritve, barvila in drobni material),
pri čemer smo zaradi znižanja predlagane višine sredstev morali
iskati zunanje sofinancerje za organizacijo mednarodne delavnice
na Bohinjskem jezeru.

5011 - Hidrološki monitoring
Program tega monitoringa obsega meritve vodostajev, pretokov
in hidrološke napovedi površinskih voda in podtalnice. Glede na
to, da se skoraj ob vsakem pojavu visokih voda spremenijo profili,
na katerih merimo pretoke, so potrebne zelo pogoste kontrolne
meritve (letno okoli 1100 hidrometričnih meritev, potrebnih pa bi
bilo 1700), saj moramo stalno preverjeti pravilnost pretočnih krivulj
(ob različnih vodostajih se pretok ne spreminja linearno in so
potrebne stalne meritve hitrosti pretoka v celotnem profilu). Vsak
mesec moramo pregledati tudi vse postaje (teh je v Sloveniji okoli
140) za meritve podtalnice (preko 1500 kontrolnih meritev letno).
Glavnina stroškov tega monitoringa predstavljajo honorarji
hidroloških opazovalcev, potni stroški ekip, ki redno spremljajo
vodotoke in podtalnico, ter manjši del materialni stroški
vzdrževanja merilnih postaj tako klasičnih (vodomernih postaj je
preko 170) kakor tudi avtomatskih, ki jih postopoma uvajamo v
redno delo. S teh postaj dobivamo kakovostne podatke ob vsakem
trenutku v realnem času in so takoj pripravljeni za nadaljnje
računalniške obdelave. Med temi je potrebno omeniti tudi meritve
nihanja morske površine na mareografski postaji v Kopru in
posebne meritve (na Mutski Bistrici, pri JE Krško in druga
naročila).

1794 - Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve
S sredstvi te postavke smo krili stroške monitoringa kakovosti
zraka v evropskih in svetovnih opazovalnih mrežah. Za vsako
državo je pomembno, da pozna poleg virov in množine lastnega
onesnaževanja zraka tudi "ozadje", to je tisti del, ki je povezan z
mednarodnim transportom onesnaževanja. Stroški za ta monitoring nastajajo z delom stacionarnih merilnih mest (Iskrba pri
Kočevski Reki in Krvavec) in tudi materialni stroški meritev z
mobilno postajo, s katero občasno merimo na izbranih lokacijah,
kjer ni merilnih postaj. Porabo sredstev za to dejavnost smo glede
na leto 1996 močno zmanjšali, ker so sredstva za investicije
prikazana na drugi postavki.
1795 - Redne publikacije (objavljanje podatkov in izsledkov
monitoringov)
HMZ redno objavlja v mesečnih poročilih klimatske, meteorološke,
agrometeorološke in hidrološke podatke ter podatke o
onesnaženosti zraka. Letno pa poročila, letopise, posamezne
zvezke klimatografije in priložnostne izdaje s področja dejavnosti.
V letu 1997 smo izdali več publikacij saj je bila to tudi promocija
HMZja ob 50 letnici. Glede na prvotni plan smo znesek povečali
na račun nerealiziranih novih postavk (zaradi začasnega
financiranja): promocija in 50 letnica.

5012 - Agrometeorologija - meteorološki monitoring
V mreži meteoroloških opazovalnih postaj imamo 13 sinoptičnih
(3 so na letališčih), na katerih so večinoma profesionalni opazovalci.
Na vseh ostalih imamo honorarne opazovalce, postaje pa so
navadne meteorološke (skupaj 36, od teh 9 javljajočih, ki podatke
sporočajo dnevno v Ljubljano) padavinske (okoli 200) in še
lavinske ter postaje s totalizatorjem (brez opazovalcev). V Sloveniji
je že preko 40 avtomatskih postaj, ki imajo vgrajene meteorološke
senzorje in od teh je 19 samostojnih meteoroloških AMP. Okoli
70% sredstev smo porabili za honorarje opazovalcem, ostanek
pa za materialne stroške vzdrževanja postaj (vzdrževanje
instrumentov in nuđenje instrukcij, zamenjave lokacij ob odpovedih
opazovalcev, drobni material za delo opazovalcev) in izobraževanje opazovalcev. Tudi programa tega monitoringa nismo
realizirali v celoti zaradi manj dodeljenih sredstev.

3756 - Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah
Sredstva so bila porabljena izključno za potne stroške naših
delavcev, članov mednarodnih strokovnih teles in za kotizacije,
če so bile te zahtevane s strani organizatorja sestanka. Ker je bilo
sredstev premalo, smo pogosto iskali tudi tuje financerje.
5009 - Kakovost zraka - monitoring
Sredstva so bila porabljena za materialne stroške meritev v mreži
klasičnih postaj kakovosti zraka - velik del za honorarje
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5013 - Merjenje ionizirajočega sevanja
Na 19 avtomatskih meteoroloških postajah so priključeni tudi
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6821 - Mednarodni projekt LACE in komunikacije
Strokovnjaki srednjeevropskih meteoroloških služb izpopolnjujejo
računalniški meteorološki model za prognoze na omejenem
območju (srednja Evropa), zaradi boljše ločljivosti glede na sedaj
uporabljene rezultate globalnih modelov. Cilj projekta je izgradnja
skupnega superračunalniškega centra.

senzorji za meritve ionizirajočega sevanja. To je mreža za zgodnje
javljanje sprememb tega sevanja in služi za opozorilno službo ob
povečanju sevanja. Sredstva so bila uporabljena za materialne
stroške vzdrževanja te mreže.
5014 - Meteorološka zaščita letalskega prometa
Je sestavni del državne meteorološke službe. Sredstva so bila
porabljena za materialne stroške delovanja meteorološke službe
na treh mednarodnih letališčih (Brnik, Maribor in Portorož), ki je
pomemben dejavnik zagotavljanja varnega zračnega prometa v
državi. Glede na skromna sredstva smo del stroškov krili tudi iz
sredstev za redne materialne stroške.

6823 - Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah
HMZ je nosilec dejavnosti v zvezi z izpolnjevanjem konvencije v
državi. Sredstva smo porabili za organiziranje baze podatkov o
emisijah toplogrednih plinov in za udeležbo na mednarodnih
sestankih v zvezi z izpolnjevanjem določil konvencije.
6824 - Mednarodni monitoring voda
Konvencija o zaščiti in uporabi prekomejnih vodnih tokov in
mednarodnih jezer (podpisana leta 1992, v letu 1997 še ni bila
ratificirana v Slov.) Sredstva smo porabili za materialne stroške
tega monitoringa na mejnih vodotokih.

5015 - Mednarodne komunikacije
Da bi meteorološka služba lahko opravljala svoje delo na področju
meteoroloških in hidroloških prognoz ter prognoz onesnaženja
zraka v kritičnih razmerah, mora biti povezana s svetovno
meteorološko mrežo za izmenjavo podatkov in prognostičnih
produktov (prognoziranih meteoroloških gibanj od 2 do 10 dni
vnaprej) velikih meteoroloških centrov. Ogromne količine podatkov
prihajajo po hitrih linijah z medračunalniško izmenjavo (tudi naši
podatki gredo v svetovno izmenjavo). Stroške smo glede na leto
1996 lahko zmanjšali zaradi prehoda iz uporabe zakupljenih hitrih
telefonskih linij, na delno uporabo IBM Global Net, uporabljamo pa
tudi druge (internet, satelitske komunikacijske poti).

6825 - Monitoring vodnih virov
Sredstva smo porabili za materialne stroške meritev in raziskav
vodnih izvirov tako po kvantiteti kot kvaliteti.
6826 - Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav
Za nemoteno delo pri obdelavah in posredovanjih prognoz in
podatkov je nujno vzdrževati nekatere skupne infrastrukturne
naprave na območju zgradb Vojkova 1a in 1b: energetske naprave
za neprekinjeno napajanje, klimatske naprave, računalniške
sisteme in radijski komunikacije.

5016 - Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov
Vsi instrumenti, ki jih ima HMZ v meteoroloških in hidroloških
mrežah, morajo biti redno umerjeni, saj sicer meritve in podatki
niso uporabni glede na mednarodne in domače predpise (na
primer termometer mora meriti z natančnostjo dveh desetink
stopinje). Vsak instrument, posebej strogi so predpisi za meritve
na letališčih, mora biti umerjen po določeni dobi uporabe. Kar velik
del instrumentov že umerjamo doma, nekatere (za meritve hitrosti
vetra, polutantov ...) pa pošiljamo tudi v tuje laboratorije. Sredstva
smo porabili za materialne stroške delovanja umeritvenega
laboratorija in za umerjanje v tujini, del pa za stroške obnove in
razširitve laboratorija.

6827 - Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center
Ker meteorološka služba brez vključitve v mednarodno izmenjavo
ne more obstajati, imajo vse države nacionalne centre. Slovenija
je premajhna, da bi imela tak center kot samostojno službo, zato
smo ga vključili v redno delo HMZ in sredstva porabili za materialne
stroške mednarodnih telekomunikacij (telefonske, računalniške,
faksimil in satelitske komunikacije).

5018 - Obramba pred točo (OPT)
Sredstva za OPT uporabljamo za vzdrževanje meteorološkega
radarja in za materialne stroške vzdrževanja opreme (potni stroški
obiskov pri strelcih, vzdrževanje 136 strelnih mest in za druge
materialne stroške). Kljub prekinitvi obrambe so do likvidacije še
potrebna sredstva za vzdrževanje.

4421 - Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah
V letu 1997 kljub dogovoru MZZ ni plačalo medarodnih članarin,
kotizacij in kontribucij, ki izhajajo iz ratificiranih mednarodnih
pogodb in sporazumov. Ker mednarodna pogodba o članstvu v
EUMETSATu ni podpisana na vladnem nivoju in produkte
satelitskih opazovanj v Sloveniji uporabljamo, smo stroške na
osnovi izstavljenih faktur plačevali sami.

6358 - Varnost: zaščita premoženja, podatkov
HMZ razpolaga z razmeroma velikim premoženjem tako v
materialnem pomenu kakor tudi v pogledu kulturne dediščine in
narodnega bogastva, zbranega v več kot stoletnem arhivu
meteoroloških, hidroloških in drugih podatkov. To premoženje je
še premalo zaščiteno.

6725, 7685, 8181, 8257 in 8298 - Tuje donacije
Projekte: COST in SlOvensko-ameriški projekt ter nekatere
mednarodne aktivnosti (delavnice) sofinancirajo tuje organizacije
glede na sprejeti program. Za sodelovanje v nekaterih
mednarodnih strokovnih organizacijah organizatorji vrnejo stroške
potovanj (postavka 7685).

6359 - Zagotavljanje kvalitete podatkov
Ker morajo biti podatki vseh monitoringov kar najbolj kakovostni,
je stalna naloga, da vse podatke pridobimo z najbolje vzdrževanimi
instrumenti in z vedno strožjimi kontrolami. Ob tem se tudi
udeležujemo mednarodnih seminarjev o kakovosti in kalibracijah.
6361 - Kataster emisij v zrak
Sredstva so bila porabljena za materialne stroške dopolnjevanja
katastra.

4420 - Interventna sredstva
Glede na to, da so nekatere meritve v okviru monitoringov in
telekomunikacijske povezave življenskega pomena ne le za HMZ
temveč predvsem za porabnike (prognoze, meteorološka
podpora zračnemu prometu, meritve onesnaženja zraka ...) je
nujno predvideti tudi nenačrtovane stroške za zamenjavo
iztrošene ali pokvarjene opreme. Sredstva smo porabili za nakup
dodatne opreme za radiosondažne meritve (prehod iz
radionavigacijskega v satelitski sistem določanja pozicije sond).

6820 - Informacijski sistem VO
Izmerjene in opazovane podatke v monitoringih HMZ smo po
zakonu dolžni obdelati in pripraviti v taki obliki, da z njimi
informiramo vse odgovorne institucije in javnost. Sredstva smo
porabili za postopno izgradnjo takega informacijskega sistema,
ki bo omogočal kar najhitrejši pretok informacij do porabnikov.

5008 - Ekološki laboratorij - merilna oprema
V letu 1996 smo izboljšali kakovost meritev v laboratoriju z
nakupom: klima naprav, zamenjavo dotrajanih instrumentov in
naprav in novih merilnikov (IC-PAK kolona, vzorčevalniki, NOx
merilnik, detektor za določanje dušika, naprava za čiščenje labor.
vode, mikroskopska oprema, kalibrator za ozon in BIOS, WTW
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7828 - MEDPOL
Tudi za izpolnjevanje te naloge nismo v letu 1996 dobili nobenih
sredstev. V letu 1997 smo kupili ACOIRE merilni sistem, merilnik
ozona in laboratorijsko tehtnico ter nekaj računalniške opreme.

instrument in instrument 296, dodatni deli (TEOM), črpalke, plovec
za meritve na Bledu, filtrima naprava za laboratorij na Bledu in
dodatna oprema za čoln ter rezervni deli). V veliki meri je ostala
nerealizirana načrtovana programska oprema za obdelavo
podatkov kakovosti zraka in vode.

Lastna dejavnost
Sredstva lastne dejavnosti smo porabili za stroške dogovorjenih
nalog in pogodbenih obveznosti, del pa tudi za honorarje
pogodbenih opazovalcev, vzdrževanje merilnih naprav, elektriko,
telefonske stroške in potrošni material. Velik problem pomeni
prepoved nakupa osnovnih sredstev (merilnih instrumentov), saj
pogosto naročene naloge ne moremo izpolniti, ker ne razpolagamo
z dovolj merilne tehnike.

5017 - Računski center - računalniška in specialna programska
oprema
Načrtovali smo nakup novega zmogljivega računalnika, a so zaradi
zmanjšanja postavke sredstva zadoščala le za nakup manj
zmogljivega računalnika Alpha (4.580.000 SIT), za dopolnitev
opreme (modemi, napajalnik, prenapetostna zaščita), investicijsko
vzdrževanje in programsko opremo.
5429 - Meteorološko radarski center
Meteorološki radar, ki smo ga kupili pred sedmimi leti, še vedno ni
postavljen. Za drugo lokacijo se še vedno pogajamo, načrtovano
višino potrebnih sredstev pa smo v planu zmanjšali in uporabili za
vzdrževalna dela na samem radarju in dodatno računalniško
opremo za radar.

2517 UPRAVA RS ZA QEQFIZIKQ
Na Upravi RS za geofiziko smo v letu 1997 imeli 14 proračunskih
postavk. Vsaka proračunska postavka pokriva določen program.
Naloge oziroma programi so opredeljeni predvsem z Zakonom o
varstvu okolja in z Zakonom o seizmološki službi, nekateri pa so
vezani tudi s predpisi o potresno varni gradnji. Dejavnost Uprave
RS za geofiziko pokriva celotno seizmologijo ter deloma druga
geofizikalna področja in geologijo.

6357 - Letalska meteorološka oprema
Za zagotovitev višje kategorije letališča Ljubljana Brnik in povezave
med slovenskimi letališči smo morali obnoviti računalniško
programsko opremo (4.000.000 SIT) in dopolniti računalniško
opremo (1.370.000) ter kupiti instrument za kalibriranje
(1.600.000). Na portoroškem letališču smo za avtomatski merilni
sistem zamenjali napeljave in uredili opazovalni prostor ter
zamenjali napeljave (4.460.000 SIT).

Proračunska sredstva, odobrena v letu 1997, smo porabili 99,65%.
Čeprav je obseg porabe sredstev zadovoljiv, pa vsebinsko
nekaterih nalog nismo uspeli opraviti v prvotno načrtovanem
obsegu oziroma smo njihovo realizacijo prenesli v naslednja leta.
Razlogi za to so bili:
- odobrena sredstva na nekaterih postavkah so bila manjša od
tistih, ki smo jih navedli kot potrebna za realizacijo - predvsem
pri postavki Geološki informacijski sistem;
- dodeljena sredstva za naš organ in pozno sprejetje proračuna
nista omogočala izvedbe strokovnih nalog na postavki Refrakcijska seizmika in na dveh novih postavkah - Seizmološke
raziskave na območju JEK in Oprema za seizmološki monitoring na območju JEK;
- pozno sprejetje proračuna;
- kratki roki za oddajo pogodb po sprejetju proračuna;
- zaradi specifičnega dela URSG imamo pogosto premalo
ponudnikov za razpisane naloge, kar zahteva ponavljanje
razpisov.

6360 - Razvoj novih merilnikov in metod
Ker je razvoj merilnikov v svetu izredno hiter in za njim ne smemo
preveč zaostajati, smo letos nadaljevali z rekonstrukcijo
umeritvenega laboratorija, kjer bomo umerjali in testirali merilnike,
da bodo primerni za naše specifične vremenske razmere
(4.075.000 SIT). Kupili smo tudi nekaj drobne laboratorijske
opreme in galijevo celico za temperaturo.
6528 - Monitoringi, instrumentalna oprema
Za vse monitoringe HMZ in za skoraj 700 merskih točk v Sloveniji,
moramo stalno obnavljati instrumentalno opremo, ki bodisi zastari,
dotraja ali pa se pokvari. V ta namen smo kupili: računalniško
(zamenjava zastarele) in programsko opremo (4.200.000 SIT).
Na meteoroloških postajah smo instalirali optično komunikacijo
na nekaterih postajah zaradi prevelikih izpadov, zaščitili merilne
postaje proti udaru strele, kupili več meteoroloških hišic in
senzorjev (zamenjava za dotrajane, 3.250.000 SIT) in postavili
novo avtomatsko postajo v Bovcu (5.600.000) in dogradili postajo
na Krvavcu (1.650.000 SIT) ter postavili posebne drogove za
anemometre in naredili napeljave in druga investicijska
vzdrževanja. Za hidrološki monitoring smo kupili 4 nove limnigrafe
in drugo opremo (10.370.000 SIT), dva čolna (1.200.000) in
investicijsko vzdrževali klasično in avtomatsko opremo na
postajah. Del sredstev (1.600.000) smo porabili za posodobitev
umerjalnega laboratorija, 915.000 pa za nakup opreme za
radiološki monitoring.

Zaradi navedenih problemov smo morali nekatere naloge po
finančnem obsegu in vsebinski plati prilagoditi novim razmeram.
Pri teh spremembah nam je bilo glavno vodilo, da za razvoj stroke
na posameznih področjih čimbolj ustrezno porabimo dodeljena
proračunska sredstva.
1753 - Potresno inženirstvo
To je večletna naloga, ki jo bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Da smo pospešili pripravo nove regulative na področju potresno
varne gradnje, smo za izvršitev dodatnih del na postavko dodatno
razporedili 500.000,00 SIT. V letu 1997 smo sredstva na tej
postavki koristili za pripravo regulative za potresno opazovanje
pomembnih objektov, in sicer za:
- Raziskovalno nalogo - »Testni primeri za projektiranje konstrukcij
na potresnih območjih«
- Raziskovalno nalogo - »Strokovne podlage za določanje
potresne obtežbe za slovenski predstandard EC8«
Strokovno izobraževanje: udeležba na mednarodnem simpoziju
o potresni varnosti jedrskih elektrarn, obisk seizmološkega
instituta in sodelovanje na mednarodnem simpoziju WHO.

7826 - Rekonstrukcija AMP mreže VO
Že več let zapored smo opozarjali, da so merilniki v mreži ANAS
(nadzorno alarmni sistem kakovosti zraka) povsem iztrošeni in
bi jih morali nujno začeti zamenjevati. V letu 1997 smo prvič odvojili
nekaj sredstev - jih vzeli iz drugih programov in kupili nekaj
merilnikov (ozon, TEOM) ter nekaj računalniške opreme.
7827 - GAW postaja
Za potrebe ekološke postaje v globalni mreži opazovanj, katere
postavitev smo odložili v letu 1996 zaradi nerazumevanja pri
financiranju, smo v letu 1997 kupili merilnik ozona in vzorčevalnik
zraka.
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1754 - Inženirska seizmologija
Nadaljevanje naloge iz leta 1996. Sredstva za to nalogo smo s
prerazporeditvijo sredstev povečali za 990.000,00 SIT, da smo
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izdelali:
- Raziskovalno nalogo - Teoretične osnove za slovenski
predstandard EC8-1.1&1.2
- Raziskovalno nalogo - Tehnične osnove in priprava pravilnika
za potresno opazovanje pomembnih objektov

lahko opravili več del pri pripravi seizmološkega dela novih
pravilnikov s področja inženirske seizmologije v skladu s
predpisom Eurocoda 8. V letu 1997 smo sredstva koristili za:
- Raziskovalni nalogi »Ocenjevanje potresne nevarnosti za
pripravo slovenske verzije predpisa Eurocode 8, I. in II. faza«,
- Strokovno izobraževanje na področju inženirske seizmologije udeležba na letnem srečanju SSA.

6365 - Strokovna srečanja
Sredstva te postavke smo porabili za:
- Belarjeve dneve
- Strokovno srečanje ob stoti obletnici instrumentalne seizmologije
- Udeležbo na strokovnih posvetih (javna naročila, 2. slovensko
posvetovanje o zemeljskih plazovih)
- Strokovno srečanje - Novejši dosežki na področju geodezije in
geofizike v Sloveniji (strokovno posvetovanje, kritje stroškov
avtorskih prispevkov, lektoriranja in izdaje zbornika),
- Udeležbo na strokovnem srečanju »Seizmološko ovrednotenje
obstoječih jedrskih objektov in naprav«

1755 - Državna mreža potresnih opazovalnic
V letu 1997 smo sredstva koristili za:
- Servis brezprekinitvenega napajanja seizmološke opazovalnice
na Golovcu
- Pripravo lokacij državne mreže potresnih opazovalnic
- Najemne pogodbe za prostore, kjer imamo postavljene
instrumente
- Pogodbe o delu za opazovalce
- Popravila instrumentov in tehnični material za opazovalnice
- Kalibracijo in servis potresnih opazovalnic
- Zavarovanje instrumentov državne mreže
- Strokovno izobraževanje s področja upravljanja, vzdrževanja
in postavljanja mreže potresnih opazovalnic
- Prerazporeditev na postavko - Potresno inženirstvo
- Prerazporeditev na postavko - Priprava osnov za zakonodajo

1940 - Seizmološka programska oprema
Sredstva te postavke smo porabili za nakup seizmološke
programske opreme (s soglasjem CVI).
6829 - Geološki informacijski sistem
Sredstva te postavke smo v letu 1997 koristili za:
- Raziskovalno nalogo - Geološki informacijski sistem
- Raziskovalno nalogo pri izdelavi geoloških kart
- Zmanjšanje sredstev na postavki (rebalans)

7830 - Monitoring močnih potresov
Sredstva te postavke smo v letu 1997 porabili za nakup dveh
akcelelografov.
2963 - Geofizikalni monitoring
Sredstva te postavke smo v letu 1997 porabili za:
- Nakup strokovne literature
- Raziskovalno nalogo - Zgodovina, stanje in perspektive
uporabne geofizike v Sloveniji
- Strokovno izobraževanje s področja geofizike - udeležba na
XXII. generalni skupščini EGS in 4. mednarodnem simpoziju za
opazovanje in študij lokalne seizmičnosti večjih območij ter za
udeležbo na mednarodni delavnici uporabe novih metod
seizmične analize
- Prerazporeditev na postavko - Seizmološki monitoring ob
povečanih potresnih aktivnostih
- Znižanje sredstev na postavki (rebalans, amandma)

6363 - Mednarodne članarine
Sredstva te postavke smo koristili za plačilo članarin mednarodnim
organizacijam.
5005 - Modernizacija seizmološke mreže
Sredstva smo koristili za:
- Nakup specialne seizmološke opreme
- Nakup računalniške opreme (s soglasjem CVI)

2521 UPRAVA RS ZA VARSTVO NARAVE
6546 - Plače regionalnih zavodov
Na regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine
so se opravljale strokovne naloge s področja varstva narave in
upravne naloge na osnovi javnih pooblastil.

2964 - Geološki monitoring
Sredstva te postavke smo v letu 1997 porabili za:
- Geološke raziskave
- Nakup strokovne literature za geološke raziskave
- Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje - mednarodni
simpozij WHO in kongres AGU
- Prerazporeditev na postavko - Inženirska seizmologija

6547 - Drugi osebni odhodki regional. zavodov
Na regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine
so se opravljale strokovne naloge s področja varstva narave in
upravne naloge na osnovi javnih pooblastil.

5006 ■ Seizmološki monitoring ob povečanih aktivnostih
Sredstva te postavke smo koristili za stroške, ki so nastali ob
povečani potresni aktivnosti, in sicer za:
- Poštne stroške pri pošiljanju makroseizmičnih vprašalnikov
- Nakup in tisk kuvert
- Vzdrževanje podatkovne baze (naročnina SIPAX, VAX),
- Zaščitna oblačila za terensko delo
- Študentsko delo ob potresih
- Izdelavo in tisk poročil ter zbornikov
- Dnevnice in fotomaterial ob popotresnih raziskavah na terenu
- Strokovno izobraževanje s področja zbiranja in obdelave
makroseizmičnih podatkov - IASPEI
- Udeležba pri zbiranju in izmenjavi makroseizmičnih podatkov o
potresih na področju Umbrije

6548 - Prispevki delodajalca regionalnih zavodov
Na regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine
so se opravljale strokovne naloge s področja varstva narave in
upravne naloge na osnovi javnih pooblastil.
3430 • Materialni stroški
Načrtovana višina je bila planirana v skladu z zakonom, sredstva
so bila porabljena za delovanje Uprave RS za varstvo narave.
1844 - Pospeševanje razvoja javnih služb
Program pospeševanja razvoja javnih služb je bil v letu 1997
uresničen v predvidenem obsegu. Uprava RS za varstvo narave
je sodelovala pri organizaciji treh posvetovanj o aktualnih
vprašanjih gospodarskih javnih služb na področju komunalnih
dejavnosti in varstva okolja, II. kongresa gospodarskih javnih
služb na področju komunalnih dejavnosti ter pri organizaciji
mednarodne konference na temo "Sodelovanje javnega in
zasebnega sektorja".

6364 - Priprava osnov za zakonodajo
Sredstva te postavke smo s prerazporeditvijo sredstev povečali
za 500.000,00 SIT, da smo lahko opravili več del pri pripravi
zakonodaje na področju potresnega inženirstva. V letu 1997 smo
poročevalec, št. 49/1
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ekspertov oz. priznanih usposobljenih inštitucij in njihovo
sodelovanje v recenzijskih komisijah, glede na zahtevano
specifično strokovnost, predvsem na področju upravljanja z
vodami. Sredstva te proračunske postavke so bila realizirana v
obsegu in višini sprejetega Proračuna za leto 1997, ne glede na
to, da so bila sredstva v proračunu za izdelavo tehnične
dokumentacije realno manjša kot v predhodnih letih.

5418 - Poročilo o stanju okolja
V letu 1997 se je proračunska postavka, ki je namenjena pripravi
in publiciranju poročila o stanju okolja, v glavnem porabila za
poročilo o stanju okolja in učinkih okoljske politike v Sloveniji
(Environmetnal Performance Revievv), ki so ga pripravili Združeni
narodi v sodelovanju s slovenskimi upravnimi delavci in
strokovnjaki. 98% postavke se je porabilo za publiciranje poročila
v angleščini in prevod v slovenščino. Publiciranje slovenskega
izvoda poročila je predvideno spomladi 1998, kakor tudi poročilo
s strani rednega nacionalnega poročanja o stanju okolja. Čeprav
je ta postavka namenjena rednemu nacionalnemu letnemu poročilu
o stanju okolja, smo z izdajo poročila, ki smo ga pripravili skupaj
z Združenimi narodi polno izpolnili vsebinski cilj, ki stoji za
postavko, z dodano vrednostjo, ki jo predstavlja naša aktivna
udeležba pri sodelovanju na mednarodnih projektih podobnega
značaja, kar je tudi strateškega pomena pri vključevanju v
Evropsko Unijo in OECD.

1943 - Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah
Sredstva so bila porabljena za izvajanje konvencije in za raziskave
mejnih vodotokov po sklepih meddržavnih komisij.
1944 - Nacionalni program varstva okolja
Proračunska postavka je skladno z zakonom o varstvu okolja
namenjena pripravi Nacionalnega programa varstva okolja.
Sredstva na tej postavki za leto 1997 so se porabila za dokončanje
v letu 1996 pričetih aktivnosti na področju priprave nacionalnega
programa varstva okolja (plačila zunanjim strokovnim sodelavcem ziroma organizacijam, ki so sodelovali pri pripravi programa).
Del sredstev pa je bil porabljen za projekt delavnic, ki sodijo v
okvir priprave lokalnih programov varstva okolja in lokalnih Agend
21 za občine v povezavi z nacionalnim programom varstva okolja.
V okviru tega je bila pripravljena tudi zelena proračunska reforma,
ki predstavlja osnovo za uresničitev zastavljenih ciljev z
nacionalnim programom varstva okolja. Vsebinski cilj proračunske
postavke je bil tako izpolnjen. Vse aktivnosti v zvezi z dokončanjem
nacionalnega programa pa se bo nadaljevale tudi v letu 1998, saj
je dokončanje in izdelava tega najpomembnejšega strateškega
dokumenta na področju varstva okolja ob procesih vključevanja
v Evropsko Unijo ključnega pomena.

5420 - Manipulativni stroški in rezerve
Sredstva so bila porabljena za ureditev vodne knjige in drugih
javnih evidenc.
6055 - Mednarodne konvencije varstva narave
Uresničevale so se naloge iz mednarodnih konvencij, sporazumov
in protokolov s področja varstva narave ter naloge, ki izvirajo iz
sodelovanja z mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami,
kot so IUCN, Svet Evrope, VVetlands International, EUROPARC
in druge;
6067 - Ukrepanje pri ekoloških nesrečah
Sredstva so bila porabljena za:
- čiščenje kraške jame Stružnica
- odvoz snovi iz območja Bohovskih vodnjakov
- dvig umetnega gnojila iz jame Golovinjice
- ocenjevanje odpadkov na območju Logatec-Kalce

1945 - Mednarodno sodelovanje in konvencije varstva narave
Prevajala so se gradiva za mednarodno sodelovanje. Zaradi pozno
sprejetega proračuna ni bilo mogoče uresničiti vseh nalog.
Preostala sredstva so bila prenešena na postavko 6055.

6373 - Vodnogospodarski informacijski sistem
Sredstva so bila porabljena za sledeče projekte:
- raziskave o možnosti vodooskrbe
- strokovne podlage za določitev priobalnega zemljišča slovenske
obale
- kategorizacija voda na Notranjskem
- kategorizacija pritokov Ljubljanice.

2119 - Kartiranje habitatov
Pripravljen je bil pregled habitatnih tipov v Sloveniji ob upoštevanju
mednarodnih metod habitatnega kartiranja.
2120 - Publikacije za varstvo narave
Pripravljene so bile naslednje publikacije: plakat o biotski
raznovrstnosti Slovenije iz serije Bogastvo je v raznolikosti, dva
plakata iz serije Ogrožene živalske vrste, trije plakati iz serije
Biseri slovenske narave, zgibanka Pravila za nabiranje gob
(slovenska in večjezična, novelacija in tisk), brošura Zavarovane
glive v Sloveniji, plakat Minerali (ponatis); Sofinanciranih je bilo
več publikacij s področja varstva narave.

6377 - Mednarodni promet z odpadki
Zastavljeni cilji oziroma programi, to je vzpostavljanje in
vzdrževanje podatkovnih baz o mednarodnem prometu z
odpadki, so bili doseženi v polni meri in obsegu. Do odstopanja pri
postavki ni prišlo.

2121 - Javno vodnogospodarska služba - skupni program
V okviru skupnega programa javne službe so bila sredstva
namenjena v izdelavo strokovnih podlag, ki nimajo značaja
javnega naročila, na podlagi katerih lahko Uprava sprejema
odločitve in daje pogoje investitorjem. Razen tega so bile naloge
usmerjene tudi v izdelavo strokovnih podlag 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 smo v okviru te
proračunske postavke pokrivali tudi dejavnost nezasedenih
delovnih mest za področje nadzora nad vodnogospodarskimi
vzdrževalnimi deli, upravnega postopka in obveznosti po sklepih
meddržavnih komisij. Sredstva na tej proračunski postavki so
bila porabljena v predvidene namene in planiranem obsegu
finančnih sredstev.

6830 - Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah
Sredstva so bila porabljena za revizije projektov za sanacijo
plazov.
6549 - Materialni stroški regionalnih zavodov
Na regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturme dediščine
so se opravljale strokovne naloge s področja varstva narave in
upravne naloge na osnovi javnih pooblastil.
6572 - Spominski park Trebče
6573 - Triglavski narodni park
6911- Škocjanske jame
Upravljanje zavarovanega območja. Sredstva so bila razdeljena
na osebne dohodke, materialne stroške, storitve in amortizacijo.
1782 - Recenzije in revizije
Sredstva proračunske postavke so bila namenjena zagotavljanju
kakovosti izdelane strokovne dokumentacije (strokovnih podlag,
študij in raziskav) za plačilo recenzij posameznih zunanjih
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zadnjih obrokov za nalogo Študija ranljivosti okolja za prostorski
plan Republike Slovenije (ŠROPP) - področje kmetijstva in
gozdarstva, ki jo je izdelal Razvojni center iz Celja. Naloga je bila
v celoti oddana v februarju 1997 in predstavlja sestavni del projekta
ŠROPP, ki ga sestavlja dvanajst zaključenih enot. Izdelava ostalih
elementov omenjenega projekta je bila financirana s strani Urada
RS za prostorsko planiranje in ožjega Ministrstva. ŠROPP
predstavlja temeljno strokovno podlago s področja varovanja
okolja za pripravo Prostorskega plana Republike Slovenije in je
bila pripravljena na osnovi določil 51. in 52. člena Zakona o varstvu
okolja (Ur.l. RS, št. 32/93 in 1/96) ter delovnih gradiv za pripravo
podzakonskih predpisov na področju študij ranljivosti okolja.

2123 - Intervencije - naravna dediščina
Izvedena je bila sanacija dimnikov, na katerih gnezdijo bele štorklje,
sanirano je bilo zavarovano drevo, z vrati je bila zaprta Planinska
jama. Zaradi pozno sprejetega proračuna programa ni bilo mogoče
uresničiti v celoti. Preostala sredstva so bila prerazporejena na
postavko 6573.
2124 - Akcija varstva narave
Izvajala so se rekonstrukcijska in renaturacijska dela na naravnih
vrednotah, akcije za predstavitev naravnih vrednot (zloženke,
označevalne table, razgledna ploščad), sanacijski ukrepi za
odpravo posledic negativnih vplivov posegov in dejavnosti
človeka.

5049 - Presoje vplivov na okolje
Sredstva s proračunske postavke 5049 so bila porabljena za
financiranje nalog s področja vodnega gospodarstva. Ker pogodb
nisem dobil v parafo, nisem seznanjen z imeni spremljevalcev
posameznih nalog, zato tudi ne morem pripraviti vsebinskih
obrazložitev porabe sredstev na obravnavani postavki.

2125 Vodnogospodarska javna služba na območju MURE
2126 Vodnogospodarska javna služba na območju DRAVE
2127 Vodnogospodarska javna služba na območju SAVINJESOTLE
2128 Vodnogospodarska javna služba na območju DOLENJSKE
2130 Vodnogospodarska javna služba na območju
LJUBLJANICE-SAVE
2131 Vodnogospodarska javna služba na območju GORENJSKE
2132 Vodnogospodarska javna služba na območju SOČE
2133 -Vodnogospodarska javna služba na območju PRIMORSKE
Programi Vodnogospodarske javne službe so bili v letu 1997
realizirani v celoti na področju vzdrževanja že do konca tretjega
četrtletja. Posebej je potrebno poudariti, da sredstva za tisti del
programov javne službe, ki pokrivajo vzdrževanje vodnega
režima (obstoječe stanje) dosegajo le eno tretjino potrebnih
sredstev za ohranjanje že zgrajenih vodnogospodarskih objektov
in naprav ter naravnih vodotokov v dobrem stanju.

5423 - Intervencije ob naravnih nesrečah
Sredstva niso bila porabljena.
6060 - Pravna in razvojna dokumentacija
Sredstva so bila realizirana za nalogi, katerih cilj je uvajanje
integralnega, celostnega upravljanja in urejanja voda:
- Koncept gospodarjenja z vodami
- Koncept optimalnega čiščenja odpadnih voda
Na podlagi usmeritev teh nalog bo možno na področju upravljanja
z vodami opredeliti kratkoročne in dolgoročne cilje razvoja z
aktivnostmi za izvedbo prednostnih nalog po posameznih povodjih.
S porabljenimi sredstvi v ta namen so bili doseženi zastavljeni cilji
na tem področju in sredstva realizirana v predvidenem obsegu.

2135 - Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti
Izvajala so se dela za delovanje genskih bank. Zaradi pozno
sprejetega proračuna ni bilo mogoče uresničiti programa v celoti.
Del sredstev je bil prerazporejen na postavko 6573.

6070- Študije in raziskave
Izvajale so se študije in raziskave na naravnih vrednotah kot je
inventarizacija kamnolomov za seznam geološke dediščine, več
študij za pripravo mnenj o posegih kot npr. gradnja avtocest;
sofinanicrali sta se dve nalogi v sodelovanju z Ministrstvom za
znanost in tehnologijo.

4424 - Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko
dokumentacijo
Sredstva iz te proračunske postavke so se realizirala za izdelavo
strokovnih podlag za lastne razvojne potrebe in načrtovanje
vodnogospodarskih aktivnosti v prostoru:
- Metodološke podlage za izdelavo posameznih vodnogospodarskih načrtov povodij
- Metodološke podlage za umestitev vodnogospodarskih sestavin
v prostorski plan RS
- Dokončanje načrta ureditve povodja Kokre, kot vzorčnega pilota
obdelave povodja za pripravo vodnogospodarskih strokovnih
podlag za prostorske sestavine planskih in že tudi izvedbenih
aktov
- Strokovne podlage za izboljšanje stanj vodnega režima na
posameznih povodjih za:
- zagotavljanje poplavne varnosti južnega dela mesta Ljubljane
- protipoplavna varnost Notranje Mure
- zavarovanje in ureditev odtočnih razmer mesta Lendava

6571 - Zavarovana območja narave
Pripravljale so se strokovne podlege ter prostorske in druge
analize na predlaganih zavarovanih območjih, izvajala se je naloga
za enotno metodo označevanja zavarovanih območij ter več
nalog za popularizacijo zavarovanih območij. Zaradi pozno
sprejetega proračuna ni bilo mogoče uresničiti vseh nalog.
Sredstva so bila prerazporejena na postavki 6832 in 6572.
6666 - Azil za zavarovane živalske vrste
Izvajala se je redna dejavnost v azilu. Del sredstev je bil prenešen
na postavko 6573.
6831 - Standardi komunalne oskrbe
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. in 73. členom Zakona o varstvu okolja. V letu 1997
je bil izdelan prvi del strokovnih podlag za določitev oskrbovalnih,
tehničnih, vzdrževalnih, stroškovnih in organizacijskih standardov
ter standardov gospodarjenja za eno izmed obveznih lokalnih
javnih služb varstva okolja na področju skupne komunalne porabe,
to je za javno snago in čiščenje javnih površin.

Sredstva te proračunske postavke niso bila realizirana v celoti
po sprejetem programu za leto 1997, zaradi nesprejetja zakona o
izvrševanju proračuna RS in posledičnih težav s postopki oddaje
teh vrst naročil. Ne glede na to, pa so se dela na ključnih nalogah
le pričela, vendar z bremenitvijo te postavke naslednjega
proračunskega leta.
5046 - Informacijski sistem varstva okolja
Sredstva so bila porabljena za uporabo Interneta za dostop
podatkov za porečje Donave In kataster čistilnih naprav.

6832 - Notranjski park
Krili so se stroški mednarodnega eksperta za spremljanje projekta.

5048 - Študija ranljivosti okolja
Sredstva v višini 600.000,00 SIT so bila uporabljena za izplačilo

7833 - Priprava baz podatkov in strokovnih podlag varstva okolja
Program priprave baz podatkov in strokovnih podlag za področje

poročevalec, št. 49/1

276

28. julij 1998

je ministrstvo sofinanciralo izgradnjo kanalizacijskega kolektorja
Bertoki-CČN Koper ter izgradnjo naprave za obdelavo surove
vode iz vodnega vira Klariči v okviru vodovoda Brestovica-SežanaRodik (Rižana).

javnih služb varstva okolja je bil v celoti uresničen v tistem delu,
katerega je bilo možno financirati v okviru začasnega financiranja.
V letu 1997 je bila izdelana celovita analiza cen komunalnih
proizvodov in storitev za obdobje 1991-1997 po občinah in sicer
za obvezne lokalne javne službe. Nadalje je bil v letu 1997
dokončan prvi del celovite analize cen komunalnih proizvodov in
storitev, prispevkov ob ceni, taks za obremenjevanje okolja ter
povračil za izkoriščanje in rabo naravnih dobrin, ki jih plačujejo
uporabniki komunalnih storitev v občinah. Navedena analiza
predstavlja tudi ustrezno strokovno podlago za realen prehod na
nov sistem oblikovanja cen komunalnih proizvodov in storitev ter
ugotovitev dejanskih obremenitev uporabnikov komunalnih
proizvodov in storitev posameznih občinah.

4425 - HE Vrhovo sofinanciranje urejanja zalednih voda
Postavka proračuna HE Vrhovo za sofinanciranje urejanja zaledja
je realizirana v celoti 100 %. Izvedena objekta sta v tehnološko tehničnem oziru dosegla zastavljeni cilj. Nujno je pripomniti, da
sta objekta le del celovitega programa ukrepov, ki jih je potrebno
še realizirati in ki je potrjen ter dogovorjen z Ministrstvom za
gospodarske dejavnosti ter investitorjem Savskim Elektrarnam.
Neizvajanje zastavljenega programa v kontinuteti ogroža varnost
naselja Radeč pred visokimi vodami. Da je temu tako so pokazale
razmere ob zadnji denivelaciji zajezitvenega prostora.

2136 - Komunalna infrastruktura
V letu 1997 je Uprava RS za varstvo narave izvedla javni razpis
za sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih
javnih služb oziroma za sofinanciranje izradnje odlagališč
komunalnih odpadkov, komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja ter objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo. V
okviru razpoložljivih sredstev državnega proračuna za leto 1997
je Uprava pokrila pogodbene obveznosti iz leta 1996 ter za nove
projekte občinam odobrila 343,6 mio SIT nepovratnih sredstev in
sicer za 36 različnih investicij s tega področja.

2194 - Informacijski center in drugi objekti TNP
Izvajalo se je investicijsko vzdrževanje objektov, komunalna
ureditev objektov, kanalizacijski priključek upravne stavbe TNP
na Bledu, zunanje ureditve objektov TNP.

2522 INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

5191 - Prezaposlitev delavcev v RUŽV
Sredstva so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo in
planom.

4526 - Materialni stroški
Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju IRSOP) je v
letu 1997 iz naslova materialnih stroškov realiziral 67.144.194,75
SIT, kar znaša po veljavnem proračunu v višini 67.400.000,00
SIT 99,62%. Sredstva v skupni višini 255.805, 25 SIT so ostala
neizrabljena. Glede na sprejeti proračun se je veljavni proračun
povečal za 2 mio SIT na račun zmanjšanja sredstev na postavki
7846 - javna dela za 2 mio SIT.

6667 - Dolžanova soteska
Pripravljala se je projektna dokumentacija za ureditev poti po
naravnem spomeniku in informacijsko izobraževalnega centra.
6371 - Nadomestila za izvajanje režima v varstvu narave
Nadomestila za zmanjšanje gospodarskih učinkov lastnikov
zemljišč zaradi uveljavljanja režimov varstva narave so se
izplačevala na območju Triglavskega narodnega parka,
Krajinskega parka Lahinja in Regijskega parka Škocjanske jame.

5004 - Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa
Glede na prvotno sprejeti proračun so se sredstva veljavnega
proračuna zmanjšala za 1.135.000,00 SIT na račun povečanja
sredstev na postavki 5001- rušenja nedovoljeno izgrajenih
objektov v enaki višini. Realizirana finančna sredstva pa so bila
porabljena za odkrivanje povzročiteljev onesnaževanja v primerih,
ko onesnaževalec ni bil znan, za ugotavljanje onesnaževalcev in
za zavarovanje dokazov povzročiteljev onesnaževanja okolja.

6575 - Odškodnine živalske vrste
Izvajali so se preventivni ukrepi za preprečevanje škode, ki jo
povzročajo živali zavarovanih vrst, ukrepi za varstvo vrst,
pripravljale so se študije in metode za izvajanje varstva vrst živali.

5001 - Rušenje nedovoljeno izgrajenih objektov
Glede na prvotno sprejeti proračun so se sredstva veljavnega
proračuna povečala na račun zmanjšanja sredstev na postavkah
5004 - sredstva za vzorce in analize za 1.135.000,00 SIT, 6834
- izvršbe odločb za 2.485.900,00 SIT, 6835 - izvedenska mnenja
za 3.428.000,00 SIT ter 7846 - javna dela za 11.000.000,00 SIT.
Iz navedene postavke je bil za potrebe izvedbe projekta
"nadzorniki" v okviru programa javnih del izvršen prenos sredstev
v višini 8.000.000,00 SIT na postavko "javna dela" Ministrstva za
delo.

5472 - Zapiranje Rudnika urana žirovski vrh
Sredstva so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo in
planom
6378 - Ekološka sanacija Rudnika žirovski vrh
Sredstva so bila porabljena v skladu s sklenjeno pogodbo in
planom
7843 - Škocjanske jame-infrastruktura
Dokončanje informacijskega centra, investicije v jamsko
infrastrukturo, investicije v komunalno infrastrukturo parka.

Preostala finančna sredstva so se uporabila v primeru, ko je bil
investitorju nedovoljenega posega v prostor z inšpekcijsko
odločbo izrečen ukrep odstranitve objekta, njegovega dela oziroma
druga oblika saniranja nedovoljenega posega v prostor, pa
zavezanec v roku, ki mu je bil z odločbo določen, tega ne stori,
zaradi česar se izvršba izvede po drugi osebi. Izvršbe izvajajo
izvajalci izbrani na javnem razpisu.

1845 - Vzdrževalno ureditvena dela na obalnem morju
Sredstva niso bila porabljena.
2191 - Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave
Zaradi pozno sprejetega proračuna ni bilo mogoče uresničiti
programa.

Na višino realizacije poleg že navedenega vpliva tudi:
- porast števila odstranitev, ki jih realizirajo zavezanci - investitorji
sami,
- zahtevnost odstranitve (na primer ograja, nadstrešek ali del
prizidka, etaže oziroma
celoten objekt) tako znaša vrednost od 450.00,00 SIT do
4.500.000,00 SIT,

2954 - Primorski vodovod in kanalizacija
V okviru projekta Primorski vodovod in kanalizacija je bil v letu
1997 projekt primorskega vodovoda zaključen in sicer s V. fazo
izgradnje, to je z izgradnjo ČN za pitno vodo v Rižani. Program
izgradnje kanalizacijskega omrežja - kolektorjev do CĆN Koper
na območju Mestne občine Koper je v zadnji fazi, v letu 1997 pa
28. julij 1998
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zagotavljanju lastne socialne varnosti, zato je potrebno socialne
programe države preusmeriti v razvijanje aktivne socialne politike,
ki pomeni omogočiti zaposlitev človeških virov v rednih in
alternativnih oblikah in s tem zmanjšanje pasivnih oblik
zagotavljanja socialne varnosti.

- vezanost porabe na planiranje v skladu z določili Zakona o
izvrševanju proračuna (Ur.l.RS, št. 57/96) in Pravilnika o
postopkih izplačila iz proračuna (Ur.l. RS, št. 19/96 in 43/96).
6834 - Izvršbe odločb
Višina sredstev se je glede na prvotno sprejeti proračun zmanjšala
za 2.485.900,00 SIT na račun povečanja sredstev na postavki
5001 - rušenja za 2.485.900,00 SIT. 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.

Aktivnosti v letu 1997 so bile usmerjene v dograjevanje programov
aktivne politike zaposlovanja ter razvijanju socialnovarstvenih
programov in omrežij v lokalnih okoljih, ki omogočajo reintegracijo
izključenih marginalnih posameznikov in skupin.
Zaradi nesprejetega proračuna, ki je bil uveljavljen šele v sredini
decembra 1997 in je opredeljeval višino sredstev za realizacijo
zastavljenih ciljev po posameznih proračunskih postavkah oz.
ekonomskih namenih, so se pojavljale težave pri realizaciji
obveznosti s področja dela ministrstva. Potrebne so bile
prerazporeditve sredstev med posameznimi postavkami, ki so
omogočile normalen zaključek proračunskega leta. Sredstva so
bila prerazporejena iz postavk, na katerih zaradi manjšega obsega
dela v letu 1997 (dodatek za nego otroka), manjše porabe
sredstev od planirane (starševski dodatek, nadomestilo plače v
času porodniškega dopusta, edini vir, denarni dodatek, denarna
pomoč,- rejnine, varstvo vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev
vojnega nasilja, pospeševanje novega zaposlovanja, preusposabljanje zaposlenih in pomoč pri samozaposlovanju) ali poznega
sprejetja proračuna (pokojninska reforma) niso bile realizirane v
planiranem obsegu. Sredstva so bila prerazporejena na postavke,
ki so glede na obseg opravljenega dela, prevzete obveznosti ali
število posameznih vrst upravičencev terjala dodatna sredstva
za normalno realizacijo zakonskih pravic oz. proračunskega leta.

6835 - Izvedenska mnenja
Sredstva so se glede na prvotno sprejeti proračun zmanjšala za
3.428.000,00 SIT na račun povečanja sredstev na postavki 5001
- rušenja v enaki višini.
7846 - Javna dela
Pravni temelj za porabo sredstev predstavljata: Zakon o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l.RS,
št. 5/91,12/92, 71/93 in 38/94) ter Pravilnik o izvajanju programov
aktivne politike zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 71/96). Zaradi
začasnega financiranja so bila za realizacijo plačil obveznosti
izvajalca iz naslova javnih del sredstva prenešena iz postavke
5001 rušenja nedovoljeno izgrajenih objektov v višini 8.000.000,00
SIT. Po sprejetju proračuna za leto 1997 so se sredstva v višini
11 mio SIT vrnila na postavko 5001 - rušenja na postavko
4526 - materialni stroški pa so se prenesla sredstva v višini 2 mio
SIT. Sredstva iz te postavke se potrebujejo za plačilo
stimulativnega dela nagrade (v višini razlike do 70% povprečne
plače, ki bi jo udeleženec prejemal, če bi bil zaposlen) ter plačilo
kilometrine za potrebe prevoza z lastnimi sredstvi v namene
nadzora nad nedovoljenimi posegi v okolje in prostor. Zavezanec
za plačilo pa je po Pravilniku o izvajanju programov aktivne politike
zaposlovanja izvajalec javnih del.

S prerazporeditvami so bila zagotovljena dodatna sredstva za
izplačilo:
- denarnih nadomestil (predvsem zaradi izplačil v enkratnem
znesku); povečal se je delež vključenih upravičencev do
denarnega nadomestila v programe javnih del od 3% na 15%,
pri čemer se sicer obseg sredstev za izplačilo denarnega
nadomestila ni zmanjšal, saj upravičenci, vključeni v javna dela,
obdržijo pravico.

26 - MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

- programe aktivne politike zaposlovanja: razreševanje problema
brezposelnosti z lokalnimi razvojnimi zaposlitvenimi programi,
poravnava povračila prispevkov do delodajalcev, ki so zaposlili
dolgotrajno brezposelno osebo ali iskalca prve zaposlitve,
usposabljanje in priprava za zaposlitev brezposelnih in
pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb, izvajanje javnih del
kot ustrezne oblike angažiranja brezposelnih, razreševanja
presežnih delavcev-udeležencev Sklada dela in invalidske
problematike v okviru invalidskih podjetij Slovenskih železarn
d.d., kakor tudi razširitve projektnega pristopa pri revitalizaciji
podjetij, izvajanja sanacij in programi kadrovskega prestrukturiranja podjetij;

Po zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev opravlja
MDDSZ zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti
delavcev pri delu in iz dela; na dohodkovno politiko in urejanje
sistema plač, na kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s
socialnimi partnerji; na politiko zaposlovanja doma in v tujini; na
zavarovanje za primer brezposelnosti; na položaj in celovito
družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; na
štipendiranje in na poklicno izobraževanje; na sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja; na varstvo pri delu; na
družinsko in demografsko politiko; na socialno varstvo in socialno
skrbstvo; na družbeno pomoč ogroženim posameznikom,
družinam in skupinam prebivalstva; na usposabljanje otrok z
motnjami v razvoju; na varstvo oseb, ki niso zmožne skrbeti
zase; na varstvo družinskih članov, katerih hranilec je v obvezni
vojaški službi; na varstvo in pravice vojnih veteranov, vojaških
invalidov in žrtev vojn ter obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč
vojnih veteranov in žrtev vojn.

- pospeševanje izobraževanja odraslih in povečanih aktivnostih
na področju prenove poklicnega izobraževanja;
- republiške štipendije, ki so v letu 1997 zaradi spremembe
Pravilnika o štipendiranju zagotovile štipendije za nov krog
upravičencev - izredne študente.
- financiranje dejavnosti centrov za socialno delo v Republiki
Sloveniji, ki so glede na veljavne kadrovske normative
podzaposleni;

Temeljni cilj socialne politike ministrstva v letu 1997 na področju
denarnih prejemkov (ki pomenijo v sredstvih ministrstva preko
90%) je bila zagotovitev nadaljnjega razvoja sistemov na podlagi
temeljitih analiz, ugotovljenih trendov, sedanjega stanja in
identificiranih možnosti za ukrepanje ob upoštevanju medsebojnih
vplivov in učinkov posameznih pravic in pomoči v smeri
racionalizacije in korekcije obstoječega sistema denarnih
prejemkov. Pri tem pa je pomembno, da omogočimo posameznikom
večjo participacijo pri reševanju socialnih problemov in
poročevalec, št. 49/1

- izvajanje strokovnega nadzora v javnih socialnovarstvenih
zavodih ter
- mednarodno sodelovanje: plačila članarin mednarodnim
organizacijam (ILO in Evropski center za socialno varstvo s
sedežem na Dunaju).
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prejemalo v poprečju leta 98.902 otrok, najnižji pa je znašal 2.580
SIT in ga je prejemalo v poprečju leta 91.710 otrok. Približno dve
četrtini otrok, ki prejema otroški dodatek je razporejena v prvi in
zadnji dohodkovni razred, kar je bila značilnost tudi leto poprej,
po uveljavitvi sprememb zakona. Realna vrednost otroškega
dodatka že peto leto zapored padla. V letu 1997 se je v primerjavi
z letom poprej znižala za okoli 4 %, čeprav je bilo za te namene
porabljeno 25,1 mlrd SIT ali za 19 % več kot leta 1996. Povišanje
sredstev je šlo predvsem na račun povečanega obsega
prejemnikov v zadnjem dohodkovnem razredu, kar je bila
posledica sprememb zakona, ki se je uveljavil sredi leta 1996,
tako da prejema otroški dodatek sedaj že blizu 80 % vseh šolajočih
otrok v starosti do 26. leta starosti.

4 SOCIALNI TRANSFERI
41 Transferi - zaposlovanje
Za leto 1997 smo načrtovali zagotavljanje pravic iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti (denarna nadomestila), v
skladu z določili Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, za 37.000 upravičencev povprečno mesečno.
Pravice smo zagotavljali z rednimi mesečnimi izplačili.
Pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti so v
povprečju mesečno dejansko prejemale 36.603 brezposelne
osebe, kar je za 16,5% več kot v povprečju leta 1996. Razlogi za
povečanje so v večjem odpuščanju trajno presežnih delavcev,
zlasti starejših in povečanem obsegu izteka zaposlitev za določen
čas. Na obseg potrebnih sredstev za zagotavljanje pravic so
vplivale tudi valorizacije v skladu z zakonom in usklajevanja
zajamčene plače. 562 upravičencev se je samozaposlilo in ob
tem uveljavilo izplačilo preostanka denarnega nadomestila v
enkratnem znesku.
Med letom so bile opravljene prerazporeditve na to postavko iz
drugih postavk MDDSZ.

43 Transferi - varstvo VI, VV, ŽVN
Na področju varstva vojnih invalidov je v obsegu sredstev
proračuna za leto 1997 prišlo do ostanka proračunskih sredstev,
ker v mesecu decembru 1997 ni bilo možno pripraviti in izvršiti
vseh normativno - operativnih nalog glede na Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih ( Ur.l.RS št. 75/97), ki je
stopil v veljavo 20.12.1997, na podlagi katerega bi se delno že
izvršili poračuni posameznih prejemkov upravičencem za leto
1996 in 1997 in za kar so bila delno že predvidena finančna
sredstva v proračunu za leto 1997. Pri varstvu vojnih veteranov
je nižja poraba od načrtovane zaradi zmanjšanja števila
upravičencev od predvidenega števila pri določenih pravicah, na
katere je vplival letni cenzus za priznanje pravice ter
premoženjske razmere upravičencev. Na področju varstva žrtev
vojnega nasilja je nižja poraba sredstev od načrtovane zaradi
nekoliko nižjega števila obravnavanih pozitivno rešenih zadev katere se po izvršeni pozitivni reviziji vključijo v proces
izplačevanja - od načrtovanega, kar pa je imelo za posledico tudi
manjšo porabo sredstev na področju drugih zakonskih pravic za
žrtve vojnega nasilja, to je predvsem pravice do zdravstvenega
varstva, ki je vezana na pozitivno potrjeno revizijsko odločbo o
priznanju statusa žrtve vojnega nasilja. Na področju izvajanja
zdraviliško klimatskega zdravljenja pa je nižja poraba sredstev
od načrtovane zaradi časovnega zamika med odobrenimi
zdravljenji v letu 1997 in dejansko zaključenimi zdravljenji v
pričetku leta 1998.

Denarno pomoč lahko pridobi brezposelna oseba po izteku
pravice do denarnega nadomestila, če ni našla zaposlitve in
izpolnjuje zakonske pogoje. Prejemanje denarne pomoči je z
zakonom omejeno na največ 6 mesecev. Višina je 80% zajamčene
plače. Za leto 1997 smo načrtovali, da bo povprečno mesečno to
pravico prejemalo 4.400 brezposelnih oseb.
Dejansko je denarno pomoč med brezposelnostjo prejemalo 4.188
brezposelnih, kar je za 14,7% manj kot v povprečju leta 1996.
42 Transferi - otroško varstvo
Na področju družinskih prejemkov so bile v letu 1997 v celoti
realizirane vse pravice po zakonu o družinskih prejemkih, za kar
je bilo skupaj porabljeno 47,8 mlrd SIT. Po sprejemu proračuna,
za te namene v višini 48,1 mlrd, je ministrstvo, v okviru vladnih
pooblastil, prerazporedilo približno 300 mio SIT za druge nujne
namene. Znižanja sprejetega obsega proračunskih sredstev so
se nanašala na dodatke za nego otroka, starševski dodatek in
porodniško nadomestilo, ker je bil obseg upravičencev nekoliko
nižji od planiranega.

44 Transferi - socialno varstvo
Sredstva na postavkah so bila porabljena v skladu z načrtovanimi
gibanji.

V letu 1997 je bilo povprečno število prejemnikov denarnega
nadomestila za čas porodniškega dopusta 16.914 v povprečni
višini 93.225 SIT. Najvišji znesek denarnega nadomestila v letu je
znašal 909.298 SIT, najnižji pa 57.992 SIT. Starševski dodatek je
v povprečju leta prejemalo 2.735 mater v povprečni višini 17.393
SIT. Skupaj je bilo v te namene porabljeno 21,8 mlrd SIT.

Na postavkah denarnih pomoči, denarnega dodatka, družbenega
varstva duševno in telesno prizadetih oseb in njihovega
zdravstvenega zavarovanja odstopanj od predvidene porabe
praktično ni bilo oz. so bila minimalna.
V letu 1997 je denarno pomoč povprečno mesečno prejemalo
1402 upravičencev, višina pomoči pa je znašala 21.936 SIT
povprečno mesečno.

Pomoči za opremo novorojenca je bilo skupaj izplačano za 18.096
otrok v povprečni vrednosti 23.927 SIT. Pretežno so bile pomoči
dodeljene v obliki paketa za novorojence, denarnih pomoči je bilo
izplačano 5692. Za te namene je bilo porabljeno 433 mio SIT.

Denarni dodatek je povprečno mesečno prejemalo 34.242
upravičencev, povprečna višina dodatka pa je znašala 20.861
SIT.

Dodatek za nego prizadetega ali hudo bolnega otroka je v poprečju
leta prejemalo 3.696 otrok v povprečni višini 11.404 SIT. Višji
dodatek za nego, ki znaša 30 % zajamčene plače je prejemalo v
povprečju 3542 otrok. Za te namene je bilo porabljenih 495 mio
SIT.

V letu 1997 je materialne pravice pa zakonu o družbenem varstvu
telesno in duševno prizadetih oseb prejemalo 5.780 odraslih
invalidnih oseb. Nadomestilo za invalidnost je prejemalo 5.297
oseb, razliko med deležem pokojnine in višino nadomestila za
invalidnost pa 483 oseb. Od skupno 5.780 oseb je 2.416 oseb
prejemalo tudi dodatek za tujo nego in pomoč. Povprečna višina
prejemka je znašala 32.640,46 SIT.

Otroške dodatke je prejemalo v povprečju leta 408.532 otrok v
povprečni višini 5.272 SIT. Najvišji otroški dodatek v prvem
dohodkovnem razredu je ob koncu leta znašal 8.109 SIT in ga je
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Največji del sredstev na teh postavkah je bil namenjen delovanju
javnih zavodov in sicer varstveno - delovnih centrov, centrov za
socialno delo in zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Sredstva na teh
postavkah so bila v celoti porabljena za plačilo storitev teh zavodov
v skladu s sklenjenimi pogodbami. Ciljev na teh področjih in potreb
po storitvah teh zavodov ni bilo mogoče v celoti uresničiti, prav
tako tudi ni bilo možno zagotoviti števila zaposlenih v skladu z
veljavnimi standardi in normativi za opravljanje socialnovarstvenih
storitev.
Zaradi omejenih sredstev se je zato ministrstvo odločilo, da za
obdobje do leta 2001 s spremembo pravilnika o standardih in
normativih za opravljanje socialnovarstvenih storitev omogoči
izvajanje storitev z manjšim številom zaposlenih.

Postavka varstvo družin vojakov ni bila porabljena v celoti, ampak
le 79,41%. Primerov oskrbnin je bilo manj od načrtovanega števila.
Nasploh število zelo niha in sicer v intervalu med 40 in 70 letno,
zato je potrebna sredstva zelo težko načrtovati. Dobršen del
ostanka gre na račun prepozno oddanih zahtevkov za rečundacijo
sredstev s strani upravnih enot. Tako se del porabe prenaša v
proračun za leto 1998.
45 Transferi - štipendije
Republiške štipendije lahko pridobijo dijaki in študenti, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje, ki so vezani na izpolnjevanje cenzusa. Poleg
republiških štipendij pa lahko nadarjeni dijaki in študenti - na predlog
šole pridobijo Zoisovo štipendijo. V skladu s Pravilnikom o
štipendiranju so republiško štipendijo na novo pridobili tudi izredni
študenti. Načrtovali smo, da bo štipendijo pridobilo 55.000 dijakov
in študentov.

Pri varstveno delovnih centrih obstoječe prostorske kapacitete
in število zaposlenih delavcev ne omogočajo vključitve 180
varovancev v varstveno delovne centre, ki to obliko varstva
nujno potrebujejo.Te osebe se sedaj nahajajo doma (imajo vložene
vloge za sprejem v varstveno delovni center) ali pa so vključene
v programe podaljšanega delovnega usposabljanja v vzgojnoizobraževalnih zavodih.

V šolskem letu 1997/98 prejema republiško štipendijo 45.774
dijakov in študentov ter 9.409 dijakov in študentov Zoisovo
štipendijo. Povprečna višina republiške štipendije z dodatki je bila
v decembru za dijakel 7.641 SIT, 23.699 SIT za študente,
povprečna Zoisova štipendija za dijake je bila 20.744 SIT in 31.790
SIT za študente.

Tudi centrom za socialno delo ni bilo možno zagotoviti potrebnega
števila zaposlenih. Problem predstavljajo tudi stroški najemnine
za poslovne prostore, ki kažejo hitrejšo rast od razpoložljivih
sredstev. Amortizacija je bila krita le v obsegu leta 1996. Nujno je
bilo tudi omejevanje materialnih stroškov.

46 Transferi - ostalo
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja na osnovi
Uredbe o subvencioniranju študentske prehrane (Ur.l. 24/96).
Država subvencionira 60% povprečne cene študentskega kosila.
Planirane subvencije so bile za 3,5 milijona kosil.

Zaradi spreminjanja sodne prakse se na novo pojavljajo stroški
za izvedence v primeru podaljševanja roditeljske pravice. Doslej
so sodišča odločala na osnovi izvida komisij za razvrščanje in
mnenja centra za socialno delo, lani pa so začeli uveljavljati prakso
izvedeništva. Prav tako ustanove za izvrševanje kazenskih
sankcij obremenjujejo centre s stroški za osebne svetovalce
zapornikov. Vseh teh stroškov centrom doslej nismo plačevali,
kar ima za posledico zastoje v sodnih in penalnih postopkih.

Med letom smo redno zagotavljali sredstva za subvencioniranje
študentske prehrane.
48 Transferi - obveznosti do Jamstvenega sklada

Sredstva za interventne službe so bila porabljena v celoti v skladu
z načrtovanji.

Realizacija porabe sredstev in naslova obveznosti do
Jamstvenega sklada je bila v okviru predvidene in to kljub temu,
da je sklad zakonske obveznosti začel izvajati šele tik pred
koncem leta. V letu 1997 so bila porabljena vsa načrtovana
sredstva v višini 50.000.000,00 SIT za 207 upravičencev.

Organizacija t.i. interventnih služb je izvedena zaradi potrebe po
intervencah, ki nastopajo zaradi socialne problematike izven
rednega delovnega časa centrov za socialno delo, ki vsebinsko,
metodološko in na zakonskih podlagah izvajajo dejavnost
socialnega varstva. V tej postavki so bila v letu 1997 kriti stroški
regijskih interventnih centrov. Interventne službe so postale glede
na pogodbo o izvajanju redne dejavnosti centrov za socialno delo
del njihove redne dejavnosti.

51 DOTACIJE JAVNIM ZAVODOM IN USTANOVAM
S sredstvi za dotacije je ministrstvo realiziralo načrtovane
programe.

V letu 1996 smo tudi dopolnili teritorialna področja, za katere prej
ni bilo določeno, kam spadajo, tako da je bilo v letu 1997 z
interventnimi službami pokrito celotno področje Republike
Slovenije.

S sredstvi, ki so bila namenjena delovanju kriznih centrov, zavetišč
za ženske in otroke ter materinskih domov, so bili realizirani
zastavljeni programi.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ocenjuje delovanje
tovrstnih ustanov kot potrebno in uspešno in ugotavlja, da so bila
sredstva uporabljena v skladu z načrtovanim obsegom dela. Niso
pa omogočala širjenja dejavnosti, zato je ministrstvo za leto 1998
načrtovalo povečanje sredstev za te namene.

V socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje je 491 zaposlenih
opravljalo socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva
za 629 varovancev - otrok in mladostnikov na usposabljanju.
V skladu s 16. členom Zakona o socialnem varstvu so bila planirana
sredstva na postavki koriščena (100%) za kritje stroškov
socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva v zavodih.
Inštitut RS za socialno varstvo je v obdobju prvih devetih mesecih
leta 1997 potreboval sredstva za zagon delovanja, od IV.
tromesečja 1997 in v prihodnosti pa se bo financiral izključno na
podlagi programa dela.
Ustanovitev Inštituta ima zakonsko podlago v Zakonu o socialnem
varstvu (Ur. list RS št. 54/92) v 7. in 8. členu. Namenjen je upravljanju
informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske in

53 PLAČILO STORITEV JAVNIM ZAVODOM IN
USTANOVAM
Proračunska sredstva, namenjena plačilu storitev javnim
zavodom, so bila porabljena v planiranem obsegu.
poročevalec, št. 49/1
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programske dejavnosti za področje socialnega varstva ter
izvajanje temeljnega, aplikativnega in razvojno raziskovalnega
dela.
Inštitut za socialno varstvo opravlja dejavnost, ki je izrazito
pomembna v času prisotnih strukturnih sprememb, zato je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zelo zainteresirano,
da se dejavnost opravlja nemoteno ter kvalitetno. Vlada RS ima
preko predstavnikov Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve v Upravnem odboru večino predstavnikov ter tudi sicer
neposredno spremlja delo Inštituta.
K programu, ki se je pričel izvajati v letu 1997, je dala soglasje
Vlada RS, njegovo izvajanje pa se bo nadaljevalo v letu 1998.

na osnovi pogodbe, ki jo sklene z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve. Za izvedbo programa, ki vključuje posredovanje
zaposlitev, zagotavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti, štipendiranje, poklicno svetovanje mladini in
brezposelnim ter izvajanje programov aktivne politike
zaposlovanja, je za leto 1997 prejel 3.043.600.000 SIT. Sredstva
so bila namenjena za kritje stroškov dela, materialne stroške in
amortizacijo.

Sredstva na postavkah za eksperimentalne in razvojne programe
socialnega varstva in za socialno rehabilitacijo zasvojenih so bila
uporabljena na podlagi javnega razpisa. Namenjena so bila zlasti
nevladnim in neprofitnim organizacijam in sofinanciranju tistih
programov, ki se ne izvajajo v okviru javne službe. Na razpis je
bilo prijavljenih 323 programov, s sklepom ministra pa je bilo izbranih
159 programov. Z njihovimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe o
sofinanciranju.

V letu 1997 je bil program aktivne politike zaposlovanja, ki ga je
izvajalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve samo ali
preko Republiškega zavoda za zaposlovanje usmerjen predvsem
v aktivnejše oblike:
• sofinanciranje odpiranja novih produktivnih delovnih mest;
• investicije v razvoj človeških virov;
• nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih delovnih
mest s poudarkom na predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu,
gostinstvu in turizmu;
• nadomestitev dela plače za iskalce prve zaposlitve;
• ostali programi usposabljanja in pospeševanja zaposlovanja
registrirano brezposelnih oseb;
• vladni projekt.

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je izvedlo strokovni
in finančni nadzor nad nekaterimi izbranimi programi, ki je pokazal,
da se programi izvajajo kvalitetno in v skladu z zastavljenimi ciljj.
Ministrstvo ocenjuje, da je nujno sofinanciranje tovrstnih
programov prihodnje še okrepiti, prav tako pa je nujno zagotoviti
večjo stabilnost v financiranju nekaterih programov nevladnih
organizacij.

V manjši meri pa so se ohranile tudi nekatere t.i. pasivne oblike
aktivne politike zaposlovanja - sofinanciranje odpravnin in
nadomestil plače za čas šestmesečnega odpovednega roka.

Financiranje javnih pooblastil Socialne zbornice in strokovnega
usposabljanja delavcev socialnega varstva, ki ga le-ta organizira,
je potekalo v skladu s sklenjeno pogodbo, ni pa omogočilo pokritja
vseh potreb. Obseg dela v zvezi z javnimi pooblastili Socialne
zbornice bo možno natančneje definirati na podlagi pravilnikov, ki
so v pripravi, vsekakor pa se bo v letu 1998 povečal glede na
pričetek uvajanja koncesij in zasebnega dela na področju
socialnega varstva.

Programi so bili namenjeni naslednjim večjim ciljnim skupinam;
• opredeljenim trajno presežnim delavcem v podjetjih s ciljem, da
z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem obdržijo
zaposlitev ali se prezaposlijo,
• brezposlenim osebam s ciljem, da se s posredovanjem dela,
izobraževanjem, svetovanjem oziroma z drugimi oblikami
usposabljanja povečajo njihove zaposlitvene možnosti, pri čemer
se daje poudarek skupinam, ki so težje zaposljive,
• lokalnim skupnostim s ciljem zgotoviti pomoč pri organizaciji in
izvajanju projektov lokalnih zaposlitvenih iniciativ za vključevanje
dolgotrajno brezposelnih oseb.

Minimalna sredstva, ki so bila rezervirana za koncesije, niso bila
uporabljena. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v
novembru izdalo Pravilnik o postopkih in pogojih podeljevanja
koncesij v socialnem varstvu, razpisa pa zaradi poznega sprejema
proračuna ni bilo več možno izvesti. Zato je bil prvi javni razpis za
koncesije na področju socialnega varstva objavljen v začetku
leta 1998.

Z različnimi programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja smo
v letu 1997 zasledovali naslednje cilje:
• uresničevanje projektnega pristopa pri nuđenju pomoči podjetjem
v procesih prestrukturiranja
• omogočiti delodajalcem, da dobijo usposobljeno delovno silo,
• vzpostaviti sodelovanje delodajalcev, lokalne skupnosti in države
pri iskanju rešitev za razvoj novih delovnih mest,
• zagotoviti nove priložnosti za brezposelne
• preprečevati socialno izoliranost brezposelnih oseb
• povečati odgovornost brezposlenih za lasten poklicni razvoj in
zaposlitev.

Postavka Strokovni nadzor je bila realizirana v višini 86,19%.
Razliko predstavljajo stroški komisij za strokovni in upravni nadzor
na področju socialnega varstva, ki so nadzor v letu 1997 sicer
opravile, vendar so njihova poročila o opravljenem nadzoru
prispela šele v letu 1998 v terminih, ki jih ni bilo več mogoče
vključevati v lanskoletno porabo.
V letu 1997 je bilo načrtovanih 23 strokovnih in upravnih nadzorov,
od tega 8 v centrih za socialno delo, 6 v domovih upokojencev, 8
v varstveno delovnih centrih in 1 v zavodu za usposabljanje
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Število opravljenih nadzorov se ujema z načrtovanimi, s tem, da
sta bila namesto rednih opravljena dva izredna nadzora, nadzora
na zahtevo strank. V nadzore je bilo zajetih 8 centrov za socialno
delo, 6 domov za starejše občane, 5 varstveno delovnih centrov,
dva v zavodih za usposabljanje, oba izredna nadzora pa sta se
nanašala na delo centrov za socialno delo.
Obseg nadzora je omejen z razpoložljivimi kadri, pa tudi s
finančnimi sredstvi.

V podjetjih, ki so bila vključena v t.i. Projekt 11 - Vladni projekt
pomoči pri kadrovski prenovi podjetij in preprečevanju prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost je bilo ob pričetku
izvajanja projekta zaposlenih 15.972 delavcev, potencialno
ogroženih pa je bilo 12.148 (76%) delovnih mest. Zadnji podatki
kažejo, da je v podjetjih še vedno zaposlenih 13.034 (82%)
delavcev, kljub temu, da sta dve podjetji šli v stečaj. Cilj projekta,
ohranitev čim večjega števila produktivnih delovnih mest in
zmanjšati prehod presežnih delavcev v odkrito brezposlenost z
različnimi programi usposabljanja, izobraževanja in prezaposlovanja je bil v celoti dosežen. Ta cilj so dosegali tudi programi,
namenjeni presežnim delavcem in kadrovskemu prestukturiranju,
saj je ministrstvo s sofinanciranjem posameznih oblik zajelo

Republiški zavod za zaposlovanje izvaja strokovne naloge, ki so
določene z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in drugimi predpisi. Sredstva za svoje delo pridobiva
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sredstev proračuna za leto 1997. Manjša poraba sredstev od
planiranih v letu 1997 je pri komisiji za grobišča in medresorski
gradbeni odbor zaradi nižjih stroškov za tekoče delo komisije kot
so bili prvotno načrtovani glede na predvideno število sej
zasedanja komisij ter pri postavki drugih organizacij žrtev vojnega
nasilja, kjer je bila dejanska poraba nižja glede na načrtovani
program dela in sklenjeno pogodbo za sofinanciranje drugih
organizacij žrtev vojnega nasilja v letu 1997.

podjetja s skupnim številom zaposlenih 24.750. V primerjavi s
preteklimi leti je ministrstvo obseg sofinanciranja podjetij v lasti
Slovenske razvojne družbe glede na prehodna leta bistveno
zmanjšalo. Sofinanciralo je samozaposlitve, prezaposlitve,
prekvalifikacije in zaključilo program sofinanciranja kadrovske
sanacije. Prav tako je ministrstvo v preteklem letu nadaljevalo s
sofinanciranjem državnih podjetij - Slovenskih železarn in
Slovenskih železnic.
V različne programe se je v letu 1997 vključilo okrog 34.000
brezposelnih oseb. V programe izobraževanja in usposabljanja,
namenjenih različnim strukturam brezposelnih oseb, je bilo v letu
1997 vključenih 22.479 brezposelnih oseb. V letu 1997 je
Republiški zavod za zaposlovanje skladno z ciljem povečati
učinkovitost izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja
z vidika zaposlovanja, vključenih v te programe, v program
usposabljanja z delovnim razmerjem vključil 4.057 brezposelnih
oseb, kar predstavlja 27,0 % vseh vključitev v letu, v primerjavi s
preteklim letom pa povečanje za 16,2 %. Z iztekom leta 1996 smo
prenehali izvajati program sofinanciranja pripravništva, s katerim
smo od leta 1991 spodbujali zaposlovanje iskalcev prve
zaposlitve. V letu 1997 je zavod iskalce prve zaposlitve tako
napotoval v vse druge programe zaposlovanja, ki jih izvaja. Od
leta 1994 upada tudi število realiziranih samozaposlitev, kar je
posledica tudi zaostrenih pogojev poslovanja in manjših tržnih
priložnosti.

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Ministrstvo je v okviru proračunskih postavk investicij in
investicijskega vzdrževanja porabilo sredstva za plačila
pogodbenih obveznosti.
Iz sredstev za poslovne prostore CSD je bilo realizirano naslednje:
• dokončanje adaptacije in oprema CSD Ajdovščini,
• dokončanje gradnje in oprema za CSD Lenart,
• dokončanje gradnje in oprema za CSD Murska Sobota,
• oprema delno CSD Ptuj (obveznost iz leta 96),
• oprema CSD Laško,
• oprema CSD Šentjur,
• oprema CSD Ribnica,
• nakup poslovnih prostorov CSD Metlika,
• oprema CSD Celje,
• oprema, telefonska centrala in biro oprema za CSD Radlje,
Ljubljana - Center, Kočevje, Črnomelj, Pesnica, Hrastnik, Velenje,
Izola, Tržič, Šmarje, Celje, Zagorje, Litija, Radovljica, Ravne,
Kranj in Ljutomer,
• adaptacija prostorov CSD Ruše.

Javna dela so se v sedmih letih pokazala kot eden izmed temeljnih
programov aktivne politike zaposlovanja, ki preprečujejo posledice
dolgotrajne brezposlenosti, predstavljajo pa tudi socialni korektiv,
saj zagotavljajo minimalno socialno varnost brezposelnim. V letu
1997 je bilo v javna dela vključenih 5.354 brezposlenih oseb,
zaposlitev ali samozaposlitev je s pomočjo javnih del našlo skoraj
13 % vključenih v javna dela, kar daje javnim delom vedno bolj
tudi zaposlitveno, ne le socialno funkcijo. V različne programe, ki
so pripravljeni za usposabljanje, zaposlovanje in ohranjanje
njihovih delovnih mest, je bilo vključeno 7.189 invalidov.

Za potrebe terenskega dela centrov za socialno delo je bilo
nabavljeno 9 avtomobilov preko javnega razpisa.
Iz sredstev za investicije v VDC in opremo je bilo realizirano
naslednje:
• dokončanje novogradnje in oprema za VDC Lenart,
• nakup zemljišča za bivalno enoto INCE Mengeš Domžale,
• izplačilo nujnih deležev po izročilni pogodbi za bivalno enoto
VDC Tončke Hočevar Ljubljana,
• dokončanje adaptacije toplotne postaje in vodovoda za VDC T.
Hočevar Ljubljana,
• zaključna faza adaptacije VDC Leskovec Krško,
• izdalava tehnične dokumentacije za VDC Murska Sobota,
• instalacijska dela in oprema za bivalno enoto Kovač Črna na
Koroškem,
• sanacija kuhinje v VDC Želva Ljubljana,
• adaptacija bivalne enote VDC Polž Maribor,
• dvigalo VDC Slovenska Bistrica,
• izdelava investicijskega programa za VDC Nova Gorica.

Iskanje novih oblik in možnosti zaposlovanja pomenijo predvsem
projekti atipičnega zaposlovanja. Konec leta je bil izveden razpis
za alternativne oblike zaposlovanja kot so part-time zaposlovanje,
delo na domu, samozaposlovanje in zaposlovanje v dopolnilnih
dejavnostih, štiristopenjski pristop pri aktiviranju brezposlenih oseb
ipd., ki bodo omogočala aktivnejši pristop brezposelnih oseb pri
iskanju rešitev za razreševanje statusa brezposelnosti, obenem
pa k iskanju rešitev pritegnila različne partnerje, predvsem tiste
na lokalnem nivoju. Povratni sistem financiranja podjetnikov
začetnikov in odpiranje novih delovnih mest omogoča združitev
sredstev na lokalnem nivoju, podjetnikom pa pridobitev povratnih
sredstev pod ugodnimi pogoji. Invalidska podjetja ostajajo še
vedno skoraj edini način razreševanja problematike zaposlovanja
invalidnih oseb, ki pa ni ustrezen za vse vrste in kategorije invalidov
in težje zaposljivih. Zato se iščejo nove oblike zaposlovanja
invalidov kot so socialna podjetja, učne delavnice, učna podjetja,
socialne kooperative ipd. Razvojni projekt kooperativ, ki smo ga
pričeli v letu 1996 in ki predstavlja novo obliko pospeševanja
podjetništva, saj so kooperative vezni člen med podjetništvom in
socialno naravnanimi projekti, smo pričeli izvajati konec leta 1997,
ko smo na javnem razpisu izbrali 11 eksperimentalnih projektov
bodočih kooperativ.

Iz sredstev za investicije socialno-varstvenih zavodov za
usposabljanje je bilo realizirano naslednje:
• adaptacija podstrešja z dobavo in montažo dvigala v Domu
Matevža Langusa Radovljica,
• izdelava projektov za Center Dolfke Boštjančič, enota Škofljica,
• izdelava lokacijske dokumentacije za Zavod Dornava - enota
Maribor,
• dobava in montaža opreme za Center Dolfke Boštjančič - enota
Novo mesto.

11 DRUGI ODHODKI

Za stanovanja za invalide je bil realiziran nakup opreme,
financirana je bila gradnja DU Šentjur in DU Trebnje.

Večina drugih odhodkov s področja varstva vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja kot so sofinanciranja različnih
društev in organizacij ter vzdrževanja grobov v Republiki Sloveniji
in v tujini so bila skoraj v celoti realizirana v višini planiranih

Iz sredstev za Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja je bila
realizirana adaptacija objekta v Ljubljani.

poročevalec, št. 49/1

282

28. julij 1998

Glede na navedeno in dodatne programske usmeritve, pa
materialni pogoji za delo inšpektorata niso bili zagotovljeni v takšni
višini, da bi Inšpektorat lahko v lanskem letu realiziral drugi del
programskih usmeritev, in sicer izboljšal kadrovsko strukturo
inšpektorjev zaradi dodatnih inšpekcijskih nalog, organiziral
izobraževanje pooblaščenih oseb za pripravo na izpit, testiranje
pooblaščenih oseb ter zagotovil večjo dosegljivost in mobilnost
inšpektorjev. Zaradi zahtev Vlade RS po hitrih in sankcioniranih
akcijah preprečevanja dela na črno, ki so se opravljale izven
delovnega časa (ponoči in ob prostih dnevih) so bile aktivnosti
inšpektorata usmerjene v izboljšanje pogojev za delo inšpektorjev
(osebna varovalna oprema, službena vozila, mobiteli itd.), kar naj
bi bilo realizirano v okviru postavk varstvena oprema in varstvo
pri delu ter materialni stroški.

Iz sredstev zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih
socialnovarstvenih zavodov je bilo realizirano:
• izdelava posnetkov obstoječih objektov - Stara gora,
• popravilo dvigal v DU Prizma Ponikve.
Iz sredstev za investicijsko vzdrževanje socialnega varstva je
bilo realizirano:
• adaptacija strehe v Domu starejših občanov Ljubljana-VičRudnik,
• nadzidava objekta Doma starejših Izlake,
• obnova tlakov v DU Danice Vogrinec Maribor,
• sanacija strehe v Zavodu Prizma Ponikve,
• sanacija kotlovnice in dvigal v DU Polzela,
• vzdrževalna dela v DU Maribor, DU Idrija, DU Ajdovščina, DU
Izola, DU Postojna, DU Koper, DU Radovljica, DU Poljane, DU
Sežana, DU Kočevje,
• izdelava projektov za DU Domžale.

Ocenjujemo, da je bil program uspešno realiziran v prvem delu opravljeno je bilo planirano število inšpekcijskih pregledov in
ukrepanj inšpektorjev, druge naloge inšpektorata pa niso bile
zadovoljivo rešene, kar je predvsem posledica prenizke postavke
materialni stroški v trimesečnih obdobjih začasnega financiranja
v lanskem letu ter dejstvo, da se je proračun začel izvrševati po
13. decembru 1997, kar je obenem pomenilo, da je bilo nekatere
postavke nemogoče realizirati do konca lanskega leta in se zato
v zaključnem računu prikazujejo kot ostanek sredstev.

Sredstva za investicije RZZ so bila namenjena za nakup in
adaptacijo poslovnih prostorov RZZ, saj obstoječe prostorske
kapacitete ne omogočajo ustreznega dela s povečanim številom
strank zavoda. Tako smo zagotovili boljše pogoje za delo s
strankami v Velenju, Ajdovščini, Hrastniku in Tolminu.
Sredstva investicijskega vzdrževanja RZZ so bila porabljena za
nakup opreme za Območno enoto republiškega zavoda za
zaposlovanje Murska Sobota, Urada za delo Lenart, adaptacijo
Urada za delo Postojna in delno financiranje omrežja CVI, ki bo
omogočalo prenos podatkov med različnimi lokacijami (Uradi za
delo, Območnimi enotami in Centralno službo Republiškega
zavoda za zaposlovanje).

b) Obseg izvedenih nalog (primerjava planiranih in realiziranih
proračunskih sredstev)
V Inšpektoratu RS za delo je bilo v 1997 letu zaposlenih povprečno
94 delavcev, od tega jih je 73 opravljalo inšpekcijski nadzor. V
primerjavi z letom 1996 je bil obseg dela v 1997 letu povečan, saj
bilo opravljeno kar 11.840 raznih pregledov (indeks 104,6), izdanih
3.811 odločb (indeks 112,0), izrečenih in takoj na kraju samem
vplačanih 660 mandatnih kazni (indeks 622,6)v višini 19.587.675
tolarjev (predvsem v okviru koordinirane akcije črnega
zaposlovanja, od avgusta do decembra 1997).

SREDSTVA ZA DELO DRŽAVNIH ORGANOV
Sredstva za materialne stroške tako za delo ministrstva v ožjem
pomenu kot tudi organov v sestavi ministrstva med letom niso
zadoščala za plačilo vseh obveznosti za nemoteno delo, še zlasti,
ker so se iz materialnih stroškov plačevale tudi obveznosti
ministrstva, za katere so bile s proračunom za leto 1997
uveljavljene nove postavke: 2611 Vzdrževanje informacijskega
sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih, 7870 Stroški
izvajanja vojnih zakonov, 2624 Izvajanje in nadzor aktivne politike
zaposlovanja. Po sprejemu proračuna je bila realizacija teh
namenov prenešena na nove postavke in zagotovljeno plačilo
zaostalih obveznosti. Materialni stroški so se v letu 1997 povečali
zaradi potrebe po zagotovitvi dodatnih poslovnih prostorov za
potrebe ministrstva, za katere je potrebno plačevati najemnine, ki
pomenijo pomemben del materialnih stroškov tudi v naslednjih
letih.

Obseg nalog inšpektorata je bil realiziran glede na zastavljeni
program, rezultati posebnih akcij črnega zaposlovanja pa bi bili
lahko še večji, v kolikor bi bila zagotovljena zadostna proračunska
sredstva za realizacijo pogojev dela, plačila nadurnega in nočnega
dela pooblaščenih oseb (nadure se ne izplačujejo višjim upravnim
delavcem), rednega izplačevanja potnih stroškov inšpektorjem
(n.pr. od novembra 1997 do januarja 1998, delavcem teh stroškov
nismo mogli povrniti itd.) ter plačevanja vseh drugih stroškov, ki
zagotavljajo nemoteno delo Inšpektorata RS za delo (računov).
Na porabo materialnih stroškov za plačilo računov v 37 lokacijsko
ločenih enotah in izpostavah, inšpektorat ni imel neposrednega
vpliva saj so to stroški, ki mu jih neposredno zaračunavajo občine
oziroma lastniki prostorov (obratovalni stroški, najemnine,
varovanja objektov, stroški vzdrževanja vozil v uporabi itd.)
oziroma so ti stroški nastali zaradi spremembe zakona o inšpekciji
dela (dodatno tiskanje mandatnih blokov, plačilnih nalogov, poraba
pisarniškega materiala in poštnine itd.) ali zahtev vlade po
posameznih aktivnosti (n.pr.opravljenih je bilo dodatnih 304
pregledov, ki predhodno niso bili planirani, ipd.).

2613 • INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIdE ZA
DELO

O tem, da višina materialnih stroškov zaradi povečanega obsega
dela in dodatnih nalog inšpektoratu ne bo zadoščala, smo med
letom večkrat obvestili resorni organ in financerja. V letu 1997 so
bili poleg zakona o inšpekciji dela sprejeti še dodatni predpisi,
katerih izvajanje je bilo med letom naloženo inšpektoratu
(spremembe in dopolnitve zakona o stečaju, spremembe in
dopolnitve zakona o določitvi minimalne plače, navodilo o
zaposlovanju tujcev itd.). Dodatna sredstva, ki bi bila potrebna za
povečanje stroškov, organu niso bila dodeljena. Primanjkljaj na
postavki materialni stroški inšpektorata je bil med letom deloma
rešen z prerazporeditvijo sredstev ministrstva ali prenosom
obveznosti v leto 1998.

Z delovnim programom za leto 1997 si je Inšpektorat RS za delo
zastavil kot temeljni cilj povečati obseg in kvaliteto inšpekcijskega
nadzorstva ter s tem povečati število ukrepanj inšpektorjev v
okviru pooblastil Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/
94). Program je bil zaradi Sprememb in dopolnitev Zakona o
inšpekciji dela (Ur.l. RS, št. 32/97) v drugem polletju spremenjen,
zaradi novih pristojnosti inšpektorata na področju preprečevanja
črnega zaposlovanja in dopolnjen z koordiniranimi akcijami
Komisije Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno.
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nismo mogli zagotoviti dovolj sredstev za refundacijo plač
zdravnikov sekundarijev pooblaščenim javnim zdravstvenim
zavodom. Prav tako niso bili v celoti doseženi zastavljeni cilji pri
izvedbi programa investicij v javne zdravstvene zavode, saj se je
zaradi prenizko zagotovljenih sredstev v proračunu 1997 dinamika
izvedbe obsežnejših (Klinični center Ljubljana - Očesna klinika,
Nevrološka klinika in Tehnične službe, Onkološki inštitut Ljubljana)
in tudi nekaterih manjših (SB Jesenice, SB Murska Sobota, PB
Ormož) investicij upočasnila oz. so se začele izvajati šele proti
koncu leta.

V letu 1997 je bil obseg dodeljenih sredstev za izobraževanje ter
varstveno opremo zadovoljiv, vendar so bila sredstva na
razpolago šele ob koncu leta. Zato se obe postavki, ki sta bili
povezani na predhodne priprave (seminarji, pridobitev zunanjih
izpraševalcev, roke, javni razpis za dobavitelja varstvene opreme
itd.), nista mogle realizirati ali prerazporediti na drugo postavko.
c) Odstopanja oziroma spremembe med nekaterimi postavkami
proračuna
Postavka 5987 Plače

Ministrstvo je prejelo dodatna sredstva za plačilo zdravstvenega
varstva slovenskih upokojencev na Hrvaškem.

Na navedeni postavki je nerealizirano 292.333,00 tolarjev, kar je
posledica neodobrenega zaposlovanja novih inšpektorjev v
lanskem letu (n.pr. oktobra 1997 smo zaprosili vladno komisijo za
nujno zaposlitev treh novih inšpektorjev, zaradi koordinirane
vladne akcije črnega zaposlovanja v enotah Velenje, Nova Gorica
in Murska Sobota, kjer je kršiteljev največ, vendar zaposlitev ni
bila odobrena).

Poleg sprejetih nalog je moralo Ministrstvo zagotoviti sredstva
vsaj za delno plačilo članarine Svetovni zdravstveni organizaciji,
ki jo je, v skladu z zakonodajo, do sedaj plačevalo Ministrstvo za
zunanje zadeve. Brez plačila članarine bi zastalo aktivno
sodelovanje slovenskega zdravstva v mednarodni prostor, saj je
Slovenija vključena v 29 specializiranih programov Svetovne
zdravstvene organizacije.

Postavka 4528 Materialni stroški
Na postavki je nerealiziran ostanek sredstev 35.597,28 tolarjev
na podlagi kontrole in preknjižb računov. Dejansko je inšpektorat
26.11.1997 že realiziral vsa sredstva na navedeni postavki in so
bila ustavljena vsa nadaljna plačila (vključno z vsemi obveznostmi
od oktobra dalje). Glede na predhodni točki obrazložitve, materialni
stroški za opravljanje nadzora in redno delo organa v višini
48.000.000 niso zadoščala. Plačila zaostalih obveznosti se tako
prenašajo v naslednje proračunsko leto, kar posledično zopet
zmanjšuje obseg sredstev na navedeni postavki v letu 1998.

Zdravstveni inšpektorat RS je poleg rednih nalog, ki sodijo v
pristojnost organa izvedel tudi prvo fazo projekta Ocena vnosa
nitratov in težkih kovin preko živil domače proizvodnje v človekov
organizem.
Urad za zdravila je zastavljene naloge, glede na kadrovsko
zasedbo, v celoti in uspešno izpolnil.
II. Ne glede na navedeno, je bila večina nalog in programov po
finančnem načrtu za leto 1997 realizirana kot je bilo planirano. V
okviru posameznih postavk, je glede na pozen sprejem proračuna,
prišlo do manjših odstopanj, saj ni bilo pričakovati, da bi lahko
naloge izvedli v tako kratkem času.

Postavki 7888 Varstvena oprema-varstvo pri delu in 7889
Izobraževanje
Sredstva niso bila realizirana zaradi prepozno sprejetega
proračuna, poraba sredstev pa je vezana na daljše predhodne
postopke (razpisa za izbiro ponudnika oziroma izbire predavateljev
in izvedbe izpitov). Predlog inšpektorata financerju, za prenos
sredstev iz obeh postavk na postavko materialni stroški, ni bila
realizirana.

Nekatere vidnejše razlike v realizaciji, glede na plan v finančnem
načrtu, prikazujemo v nadaljevanju.

Ob zaključku poročila moramo opozoriti, da bo v letu 1998 sprejeta
nova delovnopravna zakonodaja (zakon o preprečevanju dela
na črno, zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, zakon o delovnih razmerjih) in zakon o varnosti
in zdravju pri delu. Izvajanje zakonodaje bo od Inšpektorata RS
za delo zahteval dodatni obseg inšpektorskega dela ter s tem
povečanje kadra (za najmanj 15 inšpektorjev), večjo dosegljivost
in mobilnost delavcev (mobitele za vodje enot ter vozila).

2711 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
2 Materialni in drugi stroški
V okviru postavk materialnih in drugih stroškov so bile naloge
opravljene v večjem obsegu kot je bilo previđeno predvsem zaradi
povečanih aktivnosti dela Ministrstva pri izvajanju nalog
posameznih komisij in vključevanja zunanjih strokovnjakov za
izvedbo nekaterih projektov.
5 Dotacije in plačila storitev javnim zavodom

2711 • MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
Na postavki 1292 - Sekundariji je Ministrstvo s prerazporeditvami
zagotovijo 56 mio. SIT dodatnih sredstev za refundacije plač
zdravnikov sekundarijev izbranih javnih zdravstvenih zavodov,
ki jih za izvajanje sekundariata določi ministrstvo. Kljub zagotovitvi
dodatnih sredstev na postavki, ministrstvo ni moglo poravnati
zakonskih obveznosti za leto 1997 v višini 120 mio. SIT, kar
predstavlja refundacijo plač za dva meseca. Na postavko 7122 Nujno zdravstveno varstvo je ministrstvo prerazporedilo dodatna
sredstva v višini 13 mio. SIT za plačilo opravljenih zdravstvenih
storitev in tako poravnalo večji del svojih obveznosti za leto 1997
javnim zdravstvenim zavodom. Izvedeni program je bil v primerjavi
s planom povečan za skoraj tretjino, vendar gre v tem primeru za
storitve nujnega zdravstvenega varstva, ki jih ni mogoče natančno
predvideti.

V okviru Ministrstva za zdravstvo (v nadaljevanju: Ministrstvo)
delujejo trije organi v sestavi: Urad za sodelovanje s Svetovno
zdravstveno organizacijo, Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije in Urad za zdravila.
Pri uresničevanju nalog ministrstva so bili cilji, zastavljeni v
finančnem načrtu za leto 1997, v globalu tudi doseženi. Pri oceni
je potrebno upoštevati, da je bil proračun za leto 1997 sprejet šele
sredi meseca decembra. Ministrstvo je izvedlo nekatere
prerazporeditve med proračunskimi postavkami in tako omogočilo
izvedbo najnujnejših nalog, vsaj na tistih proračunskih postavkah,
kjer je bilo zaradi narave nalog v tako kratkem času to mogoče.
Kljub prerazporeditvam pa zaradi prenizko zagotovljenih sredstev
poročevalec, št. 49/1
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2203
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Na postavki 8288 - Odškodnine sredstva niso bila porabljena v
višini, ki je bila planirana ob sprejemu zakona za povrnitev škode
okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije, saj je vlogo za
odškodnino vložilo manj upravičencev, kot je bilo predvideno.
Odškodnine in mesečne rente za leto 1997 so bile v celoti
izplačane.
11 Drugi odhodki

- Raziskovalne naloge in študije
- Univerzitetne naloge
- Odškodnine
- SB Nova Gorica
- Drugi odhodki
- Materialni stroški
- Delovanje nacionalnih koordinatorjev
- Ionizirana sevanja

na postavke:

V okviru postavke 7284 - Mednarodno sodelovanje je bilo
ministrstvo prisiljeno zagotoviti dodatna sredstva za plačilo
članarine Svetovni zdravstveni organizaciji v višini 23 mio. SIT,
kar predstavlja več kot trikratno povečanje sredstev na postavki.

- 7125 -Publicistična dejavnost
- 3347 - Materialni stroški
- 7083 - Zdravstvena prosveta in vzgoja
- 6855 - Nacionalni programi boja proti AIDS
- 5218 - Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji
- 1292 - Sekundariji
- 7284 - Mednarodno sodelovanje
-7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb
- 6138 - Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode
- 6135 - Meritve in analize misij onesnaženosti
- 8225 - Materialni stroški

13 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Program investicij je bil v višini sprejetega proračuna dosežen
praktično v celoti oz. pri investicijah 99,96 %, pri investicijskem
vzdrževanju pa 100%.
14 Kapitalske naložbe
Na postavki 2203 - SB Nova Gorica je bil predvideni program
realiziran 76 %, saj zaradi izredno kratkih rokov po sprejemu
proračuna ni prišlo do podpisa pogodbe o reprogramu odplačila
kredita, katerega odplačilo je Ministrstvo za zdravstvo prevzelo
s sklepom Vlade RS.

V proračunu za leto 1997 je bila za vsako investicijo sprejeta
posebna proračunska postavka, v treh obdobjih začasnega
financiranja, ki so zajela čas od januarja do decembra 1997, pa je
bila za večino investicij le ena postavka 2446 - Investicije v
zdravstvu, enako kot v proračunu 1996. Različna dinamika
odvijanja posameznih investicij, v veliki meri zaradi treh obdobij
začasnega financiranja, je ob sprejetju proračuna 1997 zahtevala
prerazporeditve med posameznimi postavkami, ni pa spremenila
skupne višine sredstev v okviru ekonomskega namena 13.

2712 - URAD ZA SODELOVANJE S SVETOVNO
ZDRAVSTVENO ORGANIZACIJO
V okviru urada je bil program v okviru postavke 6132 Izvajanje
programov sodelovanja z WHO izveden kot je bilo predvideno.
Na postavkah 4529 - Materialni stroški in 6133 - Delovanje
nacionalnih koordinatorjev program ni bil izveden do višine kot je
bilo predvideno.

33 - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Iz zaključnega računa Ministrstva za šolstvo in šport za leto
1997 je razvidno, da so bila v preteklem letu za financiranje
posameznih nalog razporejena proračunska sredstva v obsegu
127.324.984 tisoč SIT, skupaj s tujimi donacijami (288.603 tisoč
SIT) pa je bilo za naloge, ki so se financirale preko ministrstva
porabljenih 127.613.484 tisoč SIT. Razporeditev proračunskih
sredstev se nanaša na naslednja področja dejavnosti:

2713 - ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS
Program v okviru postavke 6136 - Analiza vzorcev je bil realiziran
v večji meri kot je bilo predvideno, saj je bilo odvzetih in danih v
analizo večje število vzorcev živil, pitne vode, kopalnih vod, brisov
in predmetov splošne rabe. Na postavkah 6135 - Meritve in analize
imisij onesnaženosti in 6137 - Ionizirana sevanja program ni bil
izveden do višine kot je bilo predvideno.

vzgoja in izobraževanje 125.065.328 tisoč SIT ali 98,22 % vseh
prorač. sredstev
mladinski program 280.529 tisoč SIT ali 0,22 % šport 1.094.494
tisoč SIT ali
0,86 % upravni organi 884.633 tisoč SIT ali 0,70 % SKUPAJ
prorač.sredstva 127.324.984 tisoč SIT ali 100,00 %

2714 - URAD ZA ZDRAVILA
Realizacija začrtanih globalnih ciljev in politike na področju
izobraževanja v letu 1997

Program v okviru postavke 8225 - Materialni stroški je bil realiziran
v večji meri kot je bilo predvideno predvsem zaradi obsežnješega
dela komisij in večjega vključevanja zunanjih ekspertov pri izvedbi
nekaterih projektov.

V letu 1997 se je državni proračun in s tem proračun ministrstva
dolgo usklajeval in bil sprejet konec leta. Zato tudi njegova
realizacija ne odstopa bistveno od začrtanih izhodišč.

III. S prerazporeditvijo sredstev med posameznimi postavkami
znotraj ministrstva in tudi med organi v sestavi smo poizkušali
odobrena proračunska sredstva uporabiti kar najbolj gospodarno
in v skladu s sprejetimi usmeritvami Ministrstva.
Tako smo prerazporedili sredstva s postavk:

V letu 1997 je bila politika ministrstva usmerjena predvsem v
uresničevanje v letu 1996 sprejete nove šolske zakonodaje, od
predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, srednjega in višjega
šolstva pa do izobraževanja odraslih. Glede na posamezno
področje delovanja so bili uresničeni naslednji zastavljeni cilji:

7879 - Razvoj toksikologije
1964 - Medicinski tisk
6515 - Sofinanciranje PHARE programa

• Na področju osnovnega in srednjega izobraževanja so se v
letu 1997 pripravljale strokovne podlage za kurikularno prenovo,
ki bo v osnovnem šolstvu omogočila vsebinske - programske
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spremembe ter strokovno pripravo na uvedbo 9-letnega
izobraževanja. V srednjem šolstvu pa je bila izvršena prenova
gimnazijskega programa in nekaterih programov poklicnega
izobraževanja.
• Na področju srednjega in visokega šolstva je bilo večini dijakov
in študentov zagotovljeno željeno študijsko mesto v srednji ali
višji šoli oziroma na univerzi, kar je zopet povečalo število olajoče
se mladine, uvedenih je bilo nekaj novih izobraževalnih
programov.
• S sprejetjem zakona o izobraževanju odraslih je bila dana
zakonska podlaga za intenzivnejši razvoj tega področja, ki po
svojem dosedanjem obsegu močno zaostaja za drugimi razvitimi
državami. Za to področje je bilo v letu 1997 namenjenih 20 %
več sredstev kot v letu poprej.

• Materialni stroški, vzdrževanje in oprema izobraževalnih
organizacij
Sredstva za te namene so bila konec preteklega leta realizirana
v nekoliko povečanem obsegu glede na sprejeti proračun, ker so
se konec leta pri izvedbi vzdrževalnih del v srednjem šolstvu
pojavile povečane obveznosti za plačilo opravljenih del izvajalcem.
Zato so bila na postavko 7004 s soglasjem prenešena
nerazporejena sredstva večih drugih postavk, da se je pokril
izpad potrebnih sredstev. Prav tako je bilo s prenosom potrebno
zagotoviti dodatna sredstva tudi na postavki 6541 in sicer za
dofinanciranje oskrbnin otrok in mladostnikov v zavodih za
usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
ker so bili obračuni dejanskih stroškov, ki so jih posredovali zavodi,
višji od planiranih sredstev.

• Uresničen je bil tudi eden materialno najbolj zahtevnih ciljev v
preteklem letu in sicer zagotovitev sredstev za realizacijo
sprejetih obveznosti v letu 1996 spremenjene kolektivne
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ter za uresničitev
sprememb zakona o razmerjih plač delavcev v javnih zavodih,
državni upravi in v organih lokalnih skupnosti. S spremembo
omenjenega zakona so z mesecem marcem tudi v predšolski
vzgoji, v osnovnih in srednjih šolah, v zavodih za usposabljanje
in v dijaških domovih lahko uveljavili napredovanje pedagoških
in drugih strokovnih delavcev v plačilne razrede.
• Na področju osnovnega šolstva je bil v preteklem letu dokončno
izveden prenos nekaterih nalog in obveznosti financiranja ( kritje
materialnih stroškov za izvedbo izobraževalnega programa in
nabavo učil manjših vrednosti, kritje obveznosti do zaposlenih
po kolektivni pogodbi dejavnosti, skrb za izobraževanje
pedagoških kadrov ter nekatere druge) z občinske na državno
raven. Za izvedbo teh nalog je bil izvršen tudi delen prenos
sredstev iz postavke finančne izravnave občin na ustrezne
postavke ministrstva za šolstvo in šport.

• Socialni transferi
V okviru skupine postavk tega ekonomskega pomena je pri
realizaciji proračuna prišlo do manjšega odstopanja pri dveh
namenih. V okviru postavke 5491 - Štipendije je bil obračun stroškov
za občinske štipendije nekoliko nižji od pričakovanega; v okviru
postavke 7909 - Subvencije za šolo v naravi pa so osnovne šole
kasnile z obračuni in zahtevki za subvencioniranje tega programa.
• Dotacije in plačila storitev javnim zavodom
Pri postavki 4831 - Tuji jeziki se po zaključnem računu pojavlja
5% odstopanje realizacije glede na predvidena sredstva. Zaradi
nepravočasno prispelih obračunov stroškov izvajalcev, ki te
programe izvajajo, v preteklem letu namreč niso bile poravnane
vse obveznosti, in bo zato v ta namen potrebno zagotoviti del
sredstev tekočega leta.
Enak razlog za odstopanje realizacije od proračunskih okvirov
lahko navedemo tudi za postavki 6864 - sofinanciranje univerze
za tretje življenjsko obdobje, kjer je realizacija 80-odstotna in
7153 - Izobraževanje učiteljev, kjer je nerazporejenih ostalo 12%
sredstev.

• V preteklem letu je zelo intenzivno potekalo investiranje v šolski
prostor in opremo, predvideno s projektom "Šolski tolar".
Investicije so prioritetno omogočile pridobitev dodatno
potrebnega prostora predvsem v srednjem in visokem šolstvu.

Glede na dejstvo, da je bil proračun sprejet šele konec leta, in je
med letom glede njegove uveljavitve vladala velika negotovost, ni
bilo mogoče v celoti realizirati niti namena v okviru nove
proračunske postavke 7914 - Izobraževanje mladih odraslih za
poklic. Zato so bila sredstva s soglasjem prenešena za kritje
oskrbnin v zavodih in nekaterih drugih nalog. Zmanjšana so bila
tudi srestva na postavki 7169 - Raziskovalne in strokovne naloge,
predvsem na račun zmanjšanega obsega stroškov za strokovno
delo zunanjih sodelavcev, medtem ko je bil raziskovalni program
realiziran v celoti. Sredstva so bila prenešena za druge nujne
potrebe (Strokovno delo za predšolsko vzgojo, financiranje
projektov PHARE, druge osebne prejemke v dijaških domovih in
materialne stroške ministrstva).

• V omejenih finančnih pogojih se je nadaljevalo izvajanje nalog s
socialnim poudarkom, ki predstavljajo pomemben del
proračunskih sredstev, mladini pa omogočajo izobraževanje
pod čim bolj enakimi pogoji (subvencioniranje šolske prehrane
in regresiranje prevozov, vzdrževanje učbeniških skladov in
subvencioniranje učbenikov, subvencije za nastanitev
študentov, subvencioniranje šole v naravi).
• Politika ministrstva je bila na področju športa tako lani, kot tudi
že v preteklih letih usmerjena v nuđenje izboljšanih pogojev za
zajetje čimvečjega števila otrok in mladine, študentov ter odraslih
v razne oblike športnih aktivnosti, ter v nadalnjo strokovno in
finančno podporo vrhunskim športnikom, kar je bilo omogočeno
tudi z realno povečanim financiranjem.

• Plačila storitev
V okviru tega ekonomskega namena je bilo potrebno povečati
proračunsko postavko 7915 - Projekti PHARE- lastna udeležba.
Po teh projektih je bilo namreč konec preteklega leta uvožene
več opreme, za katero je bilo v proračunu potrebno zagotoviti
plačilo uvoznih dajatev. Ker sredstva na postavki niso zadoščala,
so bila v ta namen zagotovljena dodatna sredstva s prenosom.

Pojasnila k spremembam proračunskih postavk
• Plače - izvajalske organizacije
Pri realizaciji sredstev za plače in osebne prejemke izvajalskih
organizacij je pri nakazilih izvajalcem na skoraj vseh
izobraževalnih področjih konec leta še prišlo do minimalnih odstopaj
od planiranih sredstev za te namene. Do konca obračunskega
leta so namreč šole in drugi izvajalci še pošiljali obračune stroškov
za posamezne namene, ki so tudi bili poračunani (npr: zaradi
sprememb v zaposlenosti, odsotnosti z dela in nadomeščanj,
obračuna interesnih dejavnosti, sprememb koificientov za dodatke
za delovno dobo itd).

poročevalec, št. 49/1

• Investicije in investicijsko vzdrževanje
Za investicijske namene je bilo na področju šolstva in športa
porabljenih za 4 milijone tolarjev sredstev manj od predvidevanj,
cca 28 milijonov Sit pa je bilo prenešenih na postavko 7004 za
plačilo opreme v srednjih šolah. Do manjših odstopanj je prihajalo
pri investicijah v posamezne objekte, čemur pa se pri plačevanju
situacij na podlagi dejanskih obračunov stroškov izvajalcev niti ni
mogoče izogniti.
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je ustanovila Vlada Republike Slovenije, je Ministrstvo za znanost
in tehnologijo izdalo zahtevek po 2.875.585.728 SIT. V proračunu
Republike Slovenije je bilo od omenjene vsote MZT dodeljeno le
2.175.827.000 SIT.

• Plačila dela in stroškov državnih organov
Tako pri ministrstvu za šolstvo in šport, kot pri organih v sestavi,
kot so Urad za šolstvo, Urad za mladino in Inšpektorat je konec
leta opaziti odstopanja sredstev pri plačah ali osebnih prejemkih,
deloma zaradi sprememb v stanju zaposlenih ali različnega obsega
odsotnosti zaposlenih, ki vpliva na višino stroškov dela.

Pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti zagotavlja javnim
raziskovalnim zavodom in obema univerzama poravnavo tistih
fiksnih stroškov delovanja in poslovanja, ki so vezani predvsem
na objektivno dane prostorske okoliščine, osnovno raziskovalno
dejavnost in opremo.

Ministrstvu pa je bilo konec leta za kritje materialnih stroškov
potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Ministrstvo se je namreč
celo preteklo leto zaradi gradnje Fakultete za farmacijo na lokaciji,
kjer je bil tudi večji del ministrstva, srečevalo & stalnim
spreminjanjem in poslabševanjem pogojev dela, dokler se konec
leta tudi ni bilo prisiljeno preseliti na novo lokacijo, kar je poslovanje
tudi močno dražilo. Zagotovitev dodatnih sredstev je bila zato
nujnost. Medtem pa je na Uradu za šolstvo nekaj sredstev ostalo
neizkoriščenih.

Sredstva za ustanoviteljske obveznosti se na javnih raziskovalnih
zavodih izračunajo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti
(Uradni list RS, št. 8/97) na osnovi programov dela za tekoče leto.
V pravilniku je opredeljen tudi namen porabe sredstev in sicer:
pokrivanje stroškov upravljanja in vodenja, stroškov za
zagotavljanje osnovnih pogojev dela ter amortizacije.
Skladno s kriteriji Sklepa Vlade RS o pogojih in dodeljevanju
proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. I. RS, št. 16/94
in 33/96) in citiranega Pravilnika, so bili uvrščeni v financiranje po
tem programu javni raziskovalni zavodi, ki so skupaj prejeli
1.930.100.000 SIT.

Globalno gledano je znašala realizacija sredstev po postavkah
proračuna za šolstvo in šport (brez sredstev tujih donatorjev) v
letu 1997 127.324.984 tisoč SIT, medtem koje v Državnem zboru
sprejeti proračun znašal 127.327.727 tisoč SIT. Realizacija je bila
torej za 2.743 tisoč SIT manjša od predvidevanj.

Sredstva za ustanoviteljske obveznosti na obeh univerzah so
bila v skladu z navedenim Pravilnikom namenjena za sofinanciranje
neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov raziskovalnih
projektov in raziskovalne infrastrukture (t.i. rektorjev sklad) ter
pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti raziskovalnim enotam
oziroma zavodom, ki jih je ustanovila univerza (Ur. I. RS, št. 7/97).
Tako je Univerza v Ljubljani dobila skupaj 205.600.000 SIT,
Univerza v Mariboru pa 40.100.000 SIT.

3411 - MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Leto 1997 je bilo tretje leto izvajanja Nacionalnega raziskovalnega
programa (NRP), ki ga je sprejel Državni zbor RS januarja 1995
(Ur. I. RS, št. 8/95). Predlog proračuna MZT 97 je v njegovem
vsebinskem delu spet izhajal iz »dobrih« opredelitev: povečanja
deleža usmerjenih raziskav, okrepitve prenosa znanja v
gospodarstvo, širjenja informacijsko komunikacijske infrastrukture, utrditve nacionalnih tehnološko razvojnih programov, na
prehajanju strokovnjakov v gospodarstvo, na podpori
raziskovalcem, ki ustanavljajo nova podjetja in na spodbujanju
mednarodnega sodelovanja.

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da so bila sredstva, ki so bila
v proračunu Republike Slovenije v višini 2.175.827.827 SIT
namenjena pokrivanju ustanoviteljskih obveznosti - razdeljene
praktično v celoti. Pri tem je potrebno poudariti, da je bilo z
dodeljenimi sredstvi možno pokriti le približno 75 odstotkov
priznanega obsega ustanoviteljskih obveznosti, ki ga na MZT
določimo na osnovi programov dela omenjenih inštitutov in obeh
univerz.

Sprejeti proračun za MZT v letu 1997 v vrednostnem delu spet ni
sledil usmeritvam iz NRP, ki zahteva letno 10% realno rast
proračuna. Številke pa kažejo, da se je realno upadanje sredstev
za znanost in tehnologijo (v letih 1992 -1996 za cca 30%) le
ustavilo: zabeleženo je realno povečanje (11,6%) glede na
najslabše leto 1996, neznaten dvig glede na odstotek družbenega
proizvoda (iz 0,62 na 0,67%) in rahel upad sredstev glede na
celoten proračun RS (iz 2,65 na 2,59%). Te številke seveda
predstavljajo bistveno omejitev za uresničitev zgornjih »dobrih«
opredelitev in zakonske zahteve NRP po vsakoletnem 10%
realnem povečanju državnega denarja za raziskave in razvoj.

6141 TEMELJNE IN APLIKATIVNE RAZISKAVE
V okviru proračunske postavke je MZT v letu 1997 financiralo
temeljne in aplikativne projekte, programe naravne in kulturne
dediščine, ciljne raziskovalne programe in sodelovanje v
mednarodnih raziskovalnih projektih. Za projekte na področju
naravoslovja je bilo porabljenih 1,56 milijarde SIT, za tehniške
znanosti 2,01 milijarde SIT, za medicinske znanosti 709 milijonov
SIT, za biotehniške znanosti 490 milijonov SIT, za družboslovne
znanosti 455 milijonov SIT in za humanistične znanosti 739
milijonov SIT. Za program naravne in kulturne dediščine je bilo
porabljeno 105 milijonov SIT in za ciljne raziskovalne programe
240 milijonov SIT. Poleg tega je bilo na osnovi potekajočih projektov
odobrenih še 236 milijonov SIT sredstev za pokrivanje dodatnih
stroškov projektov, ki so bili vključeni v mednarodno sodelovanje.

Kritično je potrebno pogledati tudi na velik »ostanek MZT«, ki ni bil
porabljen iz sredstev proračuna 1997 na ministrstvu (v ožjem
pomenu besede - brez uradov). Gre samo za navidezen ostanek,
ker tako sredstva »Phare« (postavka 6723) kot »Dokapitalizacija
Tehnološko razvojnega sklada« (postavka 7255) nista postavki,
s katerima bi razpolagalo MZT. Če odštejemo ta neporabljena
sredstva, je realizacija MZT 99,7%! - kljub prepoznemu
sprejemanju proračuna 1997.
Podrobna realizacija je razvidna iz priloženih utemeljitev po
proračunskih postavkah MZT in uradov v sestavi ministrstva.

V letu 1997 je MZT uspelo že junija pridobiti dodatna sredstva v
višini 819 mio SIT za temeljne in uporabne raziskave. Tako je bilo
možno uresničiti zadovoljivo financiranje potekajočih projektov kljub stalnemu podaljševanju začasnega proračuna. Na osnovi
dodatno odobrenih sredstev je MZT lahko sklenilo pogodbe za
projekte - odobrene s sprejeto Nacionalno listo projektov. Za
ureditev pogodbenih formalnosti v okviru sprejetega proračuna
za leto 1997 pa je bil na Ministrstvu za finance uradno na razpolago

6140 USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
Na osnovi prijavljenih potreb izhajajočih iz programov dela javnih
raziskovalnih zavodov ter Univerzi v Ljubljani ter Mariboru, ki jih
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287

poročevalec, št. 49/1

le en dan (15. december 1997). To je predstavljalo izredne
probleme za sklepanje pogodb za projekte, pri katerih sofinancirajo
projekte tudi druga ministrstva.

Celotna postavka 6142 je bila realizirana 99,98%.

Stalno podaljševanje začasnega proračuna in izredno pozno
sprejetje rednega proračuna je povzročilo, da je bila dejavnost, ki
jo pokriva postavka, financirana v letu 1997 le 99,84% od
razpoložljivih sredstev.

6143 ZNANSTVENO INFORMIRANJE IN
KOMUNICIRANJE
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1997 spodbujalo in
finančno podpiralo aktivnosti pri zagotavljanju informacijske in
komunikacijske podpore raziskovalni, izobraževalni in kulturni
sferi Slovenije preko naslednjih programov in projektov:

Na osnovi letnih oz. zaključnih poročil izvajalcev projektov lahko
sklepamo, da je raziskovalno delo potekalo pretežno v skladu z
zastavljenimi cilji, vendar pa v manjšem obsegu kot je bilo prvotno
predvideno, predvsem zaradi manjših sredstev od potrebnih in
začetka financiranja novih projektov šele v drugi polovici leta.
Šele ob sprejetju rednega proračuna je Ministrstvo lahko delno
revaloriziralo ceno raziskovalne ure, ki je bila nespremenjena že
od leta 1995. Zaradi pomanjkanja sredstev je Ministrstvo lahko
uveljavilo le 91% s sklepom vlade odobrene cene.

• Preko javnega zavoda IZUM kot nacionalnega bibliografskega
in informacijskega servisa je ministrstvo sofinanciralo razvoj in
vzdrževanje kooperativnega on line bibliografskega sistema in
servisov (COBISS), ki predstavlja skupno osnovo sistema
znanstvenega informiranja in knjižničnega informacijskega
sistema Slovenije. Ministrstvo je sofinanciralo tudi izdelavo
bibliografij slovenskih raziskovalcev in s tem omogočilo tudi
enostaven vpogled v našo znanstveno produkcijo. Ponudba
COBISS-a je obogatena z nekaterimi novimi bazami podatkov,
V sistem COBISS je vključenih že več kot 200 slovenskih
knjižnic, preko različnih terminalov, osebnih računalnikov in
svetovnega spleta (WWW) pa ga uporablja že okoli 70.000
uporabnikov.

6142 USPOSABLJANJE IN RAZVOJ ZNANSTVENIH
KADROV
Vsebinska realizacija programa v letu 1997 je bila naslednja:
• V letu 1997 je ministrstvo nadaljevalo s financiranjem programa
mladih raziskovalcev. Podiplomski študij in raziskovalno
usposabljanje je financiralo okrog 1200 mladim raziskovalcem,
ki so bili v tekočem letu financirani različno število mesecev (od
enega do dvanajst).
•V letu 1997 je bilo v program na novo zajetih 248 mladih
raziskovalcev. Visokošolskim organizacijam je bilo odobreno
142 mladih raziskovalcev, javnim raziskovalnim zavodom 69,
drugim raziskovalnim organizacijam pa 37.
• V skladu s 30. členom pravilnika je bilo 128 mladim raziskovalcem
odobreno direktno nadaljevanje usposabljanja do doktorata
znanosti.
• Podeljeno je bilo večje število podiplomskih štipendij in drugih
oblik denarnih pomoči, ki jih s sredstvi in v skladu s pravili
ministrstva podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.
• V študijskem letu 1997/98 je ministrstvo subvencioniralo 34
izvajalcem 46 podiplomskih študijskih programov.
• Nadaljevalo se je financiranje v letu 1995 odobrenih podoktorskih
projektov.
• V predvidenem obsegu je bil realiziran program Gibanje znanost
mladini in realizirane so bile finančne obveznosti do Sklada dr.
Franca Munde.

• S sofinanciranjem programov dejavnosti sedmih specializiranih
informacijskih centrov za znanstveno informiranje in enega
evropskega dokumentacijskega centra je ministrstvo
zagotavljalo specializirano ponudbo informacijskih proizvodov
in storitev po znanstvenih vedah.
• Ministrstvo je zagotavljalo sredstva za koordinirano nabavo
tuje znanstvene periodike in baz podatkov. Sredstva za ta namen
je prejelo 62 knjižnic, za licence za štiri pakete tujih baz podatkov
pa so bila nakazana neposredno dobaviteljem. Koordinacija
nabave literature je potekala s pomočjo evidenc, ki jih omogoča
sistem COBISS.
• Pri sofinanciranju domačega znanstvenega tiska je bilo
sklenjenih 113 pogodb za sofinanciranje znanstvenih in
strokovnih periodičnih publikacij ter za 89 novih znanstvenih
monografij. Sklenjene so tudi štiri pogodbe za mladinski tisk.
Ministrstvo sofinancira periodične publikacije in monografije z
namenom, da se zniža prodajna cena in tako omogočiti pretok
znanstvenih in strokovnih spoznanj v raziskovalni sferi. Zaradi
omejenih proračunskih sredstev je iz programa sofinanciranja
izpadlo več publikacij, ki so po ocenah bile v najožjem izboru.
•Za znanstvene in strokovne sestanke je bilo sklenjenih 144
pogodb, od tega 128 za organizacijske stroške in 16za zbornike.
Sofinanciranje naj bi omogočilo pridobivanje novega znanja,
prenos znanja iz sveta, mednarodno izmenjavo znanja in prenos
raziskovalnih dosežkov v prakso.

Finančna realizacija programa je bila naslednja:
V letu 1997 je ministrstvo bistveno povečalo sredstva za
usposabljanje posameznega mladega raziskovalca. Od 1.5.1997
dalje predstavlja subvencija za mlade raziskovalce 70% cene
raziskovalne ure ustrezne kategorije raziskovalnega dela skupine
- kar pomeni cca. 30% povečanje sredstev.

Znesek neporabljenih sredstev izhaja iz dejstva, da nekatere
pogodbe niso bile v celoti realizirane (pri sofinanciranju domačega
znanstvenega tiska ter znanstvenih in strokovnih sestankov),
kljub temu, da so bila sredstva (preko obrazca FEP) že alocirana
pri M F.

Za financiranje programov iz postavke je bilo odobrenih
3.930.000.000,00 SIT. Večina teh sredstev v višini
3.388.000.000,00 SIT ali 86,2% je bila namenjena financiranju
podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih
raziskovalcev. Realizacija programa je bila 100,15%, tudi na račun
prenosa neporabljenih sredstev iz finančne podpostavke skladi
(niso bila izplačana sredstva za štipendije iz Fundacije Antona
Trstenjaka).
Vse ostale podpostavke so bile realizirane 100%, razen programa
podoktorskih projektov, kjer je bila realizacija 82,88% (prišlo je do
odstopa od pogodb posameznih postdoktorjev).
poročevalec, št. 49/1

7924 RAZISKOVALNA OPREMA
V preteklem letu je bilo investiranje v raziskovalno opremo (do
75% nabavne vrednosti) iz proračunskih sredstev skromno. MZT
je v letu 1997 subvencioniralo nakupe raziskovalne opreme na
podlagi Pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
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jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je tehnološko
in razvojno zaostajanje med slabostmi v industriji na prvem mestu.

sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Ur.l. RS, št. 14/94)
in izbora po razpisu MZT iz leta 1994 (paket VIII - razpis junij
1994) ter manjši del raziskovalne opreme na podlagi izbora po
razpisu iz leta 1995 (prva faza paketa IX - razpis februar 1995).

Velike potrebe po obnovi programov podjetij so se kazale v
prihajajočih predlogih projektov. Teh pa zaradi nezadostnih
sredstev v preteklih letih nismo mogli financirati sproti. Celo v letu
1997 z omenjeno rastjo z indeksom 97/96 v višini 168 ni bilo
mogoče vzpostaviti financiranja projektov v tekočem letu, ampak
je del predlogov projektov iz leta 1997 odvisen od proračuna v
naslednjem letu.

Prioriteta za realizacijo programa za subvencioniranje raziskovalne
opreme v letu 1997 se je nanašala predvsem na subvencioniranje
nakupov raziskovalne opreme večje vrednosti za Inštitut Jožef
Štefan (pospeševalnik alfa delcev); Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za farmacijo (laboratorijska in raziskovalna oprema) in Univerza
v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (rastlinjak - steklenjak z opremo
za uravnavanje klimatskih pogojev).

Program tehnoloških spodbud gospodarstvu predstavlja največji
del proračunske postavke 4494. Njegova vsebina so gospodarski
projekti novih izdelkov, storitev in postopkov, pri katerih Ministrstvo
za znanost in tehnologijo s subvencijo sofinancira del (do polovice)
stroškov razvoja. S tem po mnenju mnogih podjetij opazno
pomaga pri odločitvi o novem izdelku, storitvi ali postopku.

7925 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA
INFRASTRUKTURA
• Preko javnega zavoda ARNES je ministrstvo v letu 1997 v
celoti pokrivalo stroške delovanja akademskega in raziskovalnega omrežja ARNES, ki zagotavlja uporabnikom učinkovito
medsebojno povezavo in povezavo v svetovno omrežje Internet.
Prepustnost mednarodne povezave v Europa Net (Amsterdam) je bila v oktobru leta 1997 ukinjena in nadomeščena s
petkrat zmogljivejšo zvezo v novo evropsko hitro raziskovalno
omrežje TEN-34, poleg tega pa je bila vzpostavljena nova
neposredna povezava z ZDA. Povečane so bile tudi prepustnosti
skoraj v vseh segmentih slovenske hrbtenice in razširjene
zmogljivosti njenih vozlišč. V Škofji Loki je bilo vzpostavljeno tudi
novo vozlišče. Uporabnikom (institucijam) je bilo skupaj na voljo
216 sinhronih priključkov, v vseh omrežnih skupinah pa še
skupaj 425 klicnih modemov.

Sredstva za program tehnoloških spodbud gospodarstvu niso
koristna le za dvig tehnološke ravni gospodarskih družb oziroma
njihovih izdelkov temveč so tudi ekonomična. To je ugotovila tudi
analiza, opravljena na vzorcu končanih projektov. Po teh rezultatih
se sredstva, vložena v projekte, v nekaj letih s prometnim davkom
na izdelke, ki so nastali v teh projektih vrnejo v državni proračun.
Ostala sredstva na proračunski postavki 4494 so namenjena
projektom patentabilnih izdelkov, ki jih prijavljajo izumitelji;
subvenciji dela plače mladih doktorjev znanosti v prvih dveh letih
(1 leto 50%, 2 leto 30%) zaposlitve v gospodarstvu; tehnološkim
centrom - skupinam strokovnjakov v gospodarskih družbah ter
raziskovalnih organizacijah, ki so razvojno usmerjene;
tehnološkima parkoma - gospodarskima družbama, ki vzpostavlja
ugodni okolji za nastanek in razvoj tehnološko usmerjenih podjetij
v Ljubljani in Mariboru ter slovenskim udeležencem projektov
Eureka - evropskega programa, namenjenega pospeševanju
tehnološkega razvoja in visokih tehnologij.

• Ministrstvo je sofinanciralo nakup računalniške in komunikacijske
opreme za priključitev na omrežje ARNES desetim organizacijam ter financiralo nekatere razširitve zmogljivosti računalniških
sistemov za potrebe sistema COBISS. S tem je omogočilo
uporabo storitev omrežja ARNES in sistema COBISS večjemu
krogu uporabnikov.

2290 RECENZIJE, EVALVACIJE IN EKSPERTIZE
Postavka je bila realizirana 100%.
MZT izvaja Nacionalni raziskovalni program s pomočjo
ekspertnega sistema MZT, kamor so vključena strokovna telesa
MZT, ki delujejo na podlagi Pravilnika o organizaciji in pristojnosti
strokovnih teles MZT za področje temeljnega in aplikativnega
raziskovanja. Strokovna telesa so ustanovljena za:

4494 TEHNOLOŠKO RAZVOJNI IN DRUGI CILJNI
PROGRAMI

• spremljanje stanja in razvoja znanosti v RS z vidika kakovosti
in v primerjavi s svetom,
• pripravo pobud in predlogov za oblikovanje znanstvene in
tehnološke politike,
• oblikovanje strokovnih podlag za določanje o projektih in
programih MZT,
• izdelavo strokovnih ocen v zvezi z izvajanje programov in
projektov.

V okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo so potekale
naslednje pomembnejše oblike spodbujanja tehnološkega razvoja:
•177 projektov v okviru programa tehnoloških spodbud
gospodarstvu, ki so bili sofinancirani do 50% v skupnem znesku
1,82 milijarde SIT. Od teh je bilo 47 na čakanju iz leta 1996, na
novo pa smo poleg že tekočih projektov, začetih v letih 1995 in
1996 sprejeli v letu 1997 50 projektov.
• 21 projektov patentabilnih izdelkov v skupnem znesku 24 mio
SIT,
• 37 subvencije dela plače mladim doktorjem znanosti, ki so se
zaposlili v gospodarskih družbah, v skupnem znesku 26 mio
SIT.
• 63 tehnoloških centrov v višini 92 mio SIT ter 2 tehnološka
parka v Ljubljani in Pesnici pri Mariboru v višini 55 mio SIT.
•15 projektov s slovenskimi udeleženci v okviru evropskega
programa EUREKA.

V ekspertni sistem MZT je poleg Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega sveta vključenih še sedem znanstveno
raziskovalnih svetov za področja, ki pokrivajo področja v okviru
posameznih znanstvenih ved. V skladu z obstoječo klasifikacijo
znanstveno-raziskovalnih področij je v ekspertni sistem MZT
vključenih 68 raziskovalnih področij oziroma 68 nacionalnih
koordinatorjev za ta področja.
Iz postavke so bile financirane še ekspertne naloge iz bibliometrike,
evalvacije raziskovanja v visokošolskem sektorju, analiza
publicistične politike MZT, evalvacija programov tehnološkega
razvoja, prevod statističnega priročnika Frascati (statistika
raziskovanja in razvoja) ter analiza statističnih podatkov o
znanosti in tehnologiji v Sloveniji.

V letu 1997 je po več letih nižanja le prišlo do povečanja sredstev,
ki so bila zelo potrebna zaradi velikih zaostankov v tehnološkem
napredku večine podjetij v Republiki Sloveniji. V strategiji
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki
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7058 PROGRAMI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

• Znanost in tehnologija - del te publikacije je Poročilo o financiranju
raziskovane dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije v letu
1996, ki je bilo izdano avgusta 1997 v nakladi 600 izvodov.
Poročilo je v polni obliki dostopno tudi na Internetu.
• Science in Slovenija, kije namenjena promociji slovenske znanosti
v tujini zato je v angleškem jeziku), smo dopolnili z dodatkom v
marcu 1997.
• Zgoščenka Slovenija 97, kjer smo predstavili znanost v Sloveniji
in poslanstvo našega ministrstva.

Z ozirom na bistveno zmanjšanje sredstev na postavki za leto
1996, je imelo Ministrstvo zaradi začasnega financiranja v teku
večine leta 1997 velike težave pri izvajanju sprejetih programov
meddržavnega sodelovanja, ker ni bilo možno pravočasno
zagotavljati finančnega pokritja planiranih aktivnosti.
Ministrstvo je z notranjimi prenosi obveznosti s področja
mednarodnega sodelovanja na druge postavke znotraj ministrstva
uspelo subvencionirati večino tekočih mednarodno dogovorjenih
projektov (iz postavke 6141 Temeljne in aplikativne raziskave in
iz postavke 4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi).

2453 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V LJUBLJANI

Ocenjujemo, da smo (kljub temu) v letu 1997 uspeli na področju
mednarodnega sodelovanja realizirati večino zastavljenih ciljev
in da so bile v nekoliko zmanjšanem obsegu realizirane vse
dogovorjene mednarodne obveznosti. Kljub temu - da je bila
finančna postavka realizirana v celoti - so nekatere finančne
obveznosti ostale nepokrite in so zato prenesene v leto 1998.

Na tej postavki je bilo v proračunu načrtovanih 363.871.000,00
SIT. Z že vloženimi sredstvi v priprave na izgradnjo UKL in z že
izvedenim obsegom prenove NUK smo v fazi realizacije te
investicije. Sredstva na postavki so bila namensko porabljena za
izdelavo projektne dokumentacije, za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri prenovi NUK v skladu z Zakonom
o izgradnji UKL, (ki ga je sprejel parlament konec leta 1994).

7186 NAGRADE NA PODROČJU ZNANOSTI
6147 DOM PODIPLOMCEV-DRUŽBOSLOVNO
SREDIŠČE V LJUBLJANI

V skladu s 38. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti se v
okviru ministrstva podeljujejo Nagrade RS za znanstvenoraziskovalno deio in priznanja Ambasador RS v znanosti.

Na tej postavki so bila v proračunu načrtovana sredstva v višini
77.750.000,00 SIT. Sredstva so bila v celoti porabljena za izdelavo
tehnične dokumentacije za graditev Doma podiplomcev, za
opravljanje inženiring opravil v zvezi s projektom, ki se skupaj s
Fakulteto za družbene vede in Visoko upravno šolo vključuje v
družboslovno središče za Bežigradom v Ljubljani.

V letu 1997 je bilo podeljenih 7 državnih nagrad za znanstvenoraziskovalno delo in ena nagrada za tehnološki dosežek, ter 5
priznanj Ambasador RS v znanosti.
Sredstva so bila porabljena v višini 25.172.210,00 SIT ali 99,84%.

6148 BIOLOŠKO SREDIŠČE V LJUBLJANI

7926 PROMOCIJA ZNANSTVENO - RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI MZT

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 71.784.000,00
SIT. Sredstva so bila namensko porabljena za dela, ki so pomenila
dokončanje te investicije.

V letu 1997 je Ministrstvo za znanost in tehnologijo nadaljevalo s
širjenjem promocijskih aktivnosti tako doma kot v tujini.
Promocijska dejavnost je poleg publikacij obsegala tudi sodelovanje
na najrazličnejših sejemskih prireditvah v tujini, pokroviteljstvih in
drugih posrednih sodelovanjih.

7927 MORSKO BIOLOŠKO SREDIŠČE V PIRANU

Uresničene oblike predstavitve so bile naslednje:

Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 6.061.000,00
SIT. Sredstva so bila porabljena v celoti za začetne programske
in idejno projektne priprave ter rešitve.

• Scientia je v letu 1997 še ostala redna mesečna stran v Delovi
prilogi Znanost. Vsebinsko je zadržala promotivno poslanstvo
predstavitve posameznih znanstvenikov, projektov in delovanja
Ministrstva.
• Redno nastopanje z informacijami o mednarodnem sodelovanju
na področju znanost v Slovenia Weekly.
• V okvir širše promocije - popularizacije znanja in znanosti v
medijih je MZT nadaljeval sodelovanje z nacionalno TV pri:
• TV oddaji za osnovnošolce Male sive celice
• TV mesečni reportažno informativni oddaji o znanosti Zenit.
• S predstavitvenimi oddajami smo intenzivirali sodelovanje z
radijskimi postajami.

7928 UNIVERZA V MARIBORU
Na tej postavki so bila načrtovana sredstva v višini 65.000.000,00
SIT. Sredstva so bila v celoti porabljena kot del dogovorjenega
deleža MZT k prenovi Univerzitetne stavbe na Slomškovem trgu
v Mariboru.

MZT je izdalo naslednje publikacije:

3412 - URAD RS ZA STANDARDIZACIJO IN
MEROSLOVJE

• Raziskovalec je strokovna revija o raziskovalni in inovacijski
politiki ter njunih učinkih na nacionalni razvoj. Cilj te revije je
postati stičišče vseh, ki so v Sloveniji na različne načine in na
različnih področjih ukvarjajo z znanostjo in tehnologijo. Izhaja
kvartalno, v letu 1997 sta izšli dve dvojni številki (1-2 in 3-4), ki
sta dostopni tudi na Internetu.
poročevalec, št. 49/1

V letu 1997 smo v USM skoraj v celoti realizirali vse pomembnejše
cilje, ki smo si jih zadali kot naše vodilo pri programu dela za
preteklo proračunsko leto. Do manjših odstopanj pri realizaciji je
prišlo na področju meroslovja, mednarodnega sodelovanja ter
standardizacije. Razlogi, da na omenjenih področjih niso bili
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Sredstva donacij se uporabljajo v skladu z mednarodnimi
pogodbami po programu, ki je usklajen z donatorji. Sredstva na
proračunskih postavkah 8164 in 8182, izkazana kot ostanek
sredstev v višini 18.981.934,00 in 35.464.647,00 SIT so torej
sredstva donacij, namenjena programu srednjeročnega razvoja
Urada RS za intelektualno lastnino in kot taka ne predstavljajo
neporabljenih sredstev proračuna, temveč ostajajo kot sredstva
donacij na razpolago za izvajanje programa v letu 1998. Del
sredstev donacij se je uporabil tudi za financiranje tekoče
dejavnosti Urada, saj povečanega obsega stroškov zaradi
bistvenega povečanja obsega dejavnosti ni bilo mogoče v celoti
pokriti iz planiranih proračunskih sredstev, ki so ostala v primerjavi
z letom 1996 nominalno enaka, razen tega pa ob zaključku leta
tudi tehnično nedostopna zaradi prepoznega sprejema proračuna.
S proračunom zagotovljena sredstva za materialne in druge
stroške so bila zaradi teka kljub izdanim nalogom za plačilo
obveznosti porabljena do ravni 94%, zaradi česar bodo nekatere
obveznosti plačana iz sredstev za leto 1998.

realizirani vsi ciiji, pa so predvsem v onemogočeni pridobitvi
potrebnih kadrov zaradi prepozno sprejetega proračuna za leto
1997 pa se je zavlekla tudi postavitev sistema nacionalnih etalonov.
Prepozno sprejet proračun je bil tudi razlog za manjša odstopanja
pri realizaciji programov na ostalih področjih. V letu 1997 smo
nadaljevali z uvajanjem programa oz. s pilotnim projektom za
priznanje Republike Slovenije za kakovost in ga tudi uspešno
zaključili.
Omenjeni razlogi se seveda kažejo tudi v odstopanju realiziranih
sredstev od planiranih proračunskih sredstev za posamezne
postavke. To pomeni, da razpoložljiva sredstva na nekaterih
proračunskih postavkah niso bila v celoti izkoriščena, na nekaterih
postavkah pa je sredstev primanjkovalo tako, da je bilo potrebno
prerazporejanje sredstev med postavkami, sredstva na dveh
postavkah pa so ostala neizkoriščena.
Iz pregleda realizacije za leto 1997 je razvidno, da je bilo
neporabljenih sredstev (razlika med veljavnim proračunom in
realizacijo) za 31.710.939,00 SIT. Pri tem je potrebno naslednje
pojasnilo:

3414 • URAD SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE
ZA UNESCO

• Desetino tega zneska (3,6 mio SIT) gre na račun plač in
prispevkov zaradi odhoda zaposlenih.
• Pomemben del (8,5 mio SIT) predstavljajo donacije, ki niso bile
predmet sprejetega proračuna se pa seveda pojavljajo v
veljavnem proračunu, vendar se še neizkoriščena sredstva
prenašajo v naslednje leto.
• Dobrih 7 mio SIT na postavki 2625 (Lastna udeležba pri tujih
donacijah) je bilo namenjenih plačilu prometnega davka vendar
so sredstva ostala v celoti neizkoriščena, ker ni bila realizirana
nabava opreme za meroslovne laboratorije v okviru programa
PHARE COP-96. Zaradi zamude nastale v Bruslju, bo projekt
realiziran v drugi polovici letošnjega leta.
• Zaradi prepozno sprejetega proračuna tudi ni bilo mogoče
realizirati del nalog pri projektu NIST (2 mio SIT neporabljenih
sredstev na postavki 7931-NIST lastna udeležba).
• Preostala neporabljena sredstva (10 mio SIT) na ostalih področjih
izvirajo iz zgoraj opisnih vzrokov.

Urad je na osnovi programa izvajanja Unescovega programa
1996-1997 in programa Slovenske nacionalne komisije za Unesco
organiziral (samostojno ali v sodelovanju z organi in ustanovami
s področja Unescovih pristojnosti v Sloveniji ): 8. Evropsko
konferenco Umetnost v bolnišnici, 2. seminar srednjeevropskih
držav o položaju temeljnih znanosti in mednarodni sestanek članic
mreže o izobraževanju odraslih za Srednjo in Vzhodno Evropo.
Organizirani sta bili že tradicionalni mednarodni srečanji: 5. Poletna
šola klasičnega Krasa in 4.ASP mednarodni tabor Piran. Več
strokovnjakov s področja izobraževanja, znanosti, kulture in
komunikacij se je udeležilo strokovnih seminarjev ali konferenc,
ki so jih organizirale nacionalne komisije za Unesco drugih držav.
V Hamburgu je v juliju potekala Unescova svetovna medvladna
konferenca o izobraževanju odraslih, vladna delegacija pa se je
udeležila tudi 29. zasedanja generalne konference Unesca. Na
povabilo predsednika Vlade RS je Slovenijo obiskal generalni
direktor UNESCO.

3413 -URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO

Za potrebe 8. Evropske konference Umetnost v bolnišnici je bilo
pripravljenih več publikacij in razstav, izdana je bila 7. številka
novic tega evropskega projekta, končano je bilo delo na dveh
priročnikih s področja upravljanja z nevarnimi odpadki
(Mednarodni center za kemijske študije), tiskana je bila monografija
Slovenski klasični Kras, zbornik z mednarodnega seminarja o
pravici do znanja gluhih in predavanja z delavnice o igračkah za
otroka s posebnimi potrebami, podprta je bila izdaja zbornika 4.
Poletne šole klasičnega Krasa in bilten mednarodne mreže za
področje izobraževanj odraslih, čeprav je Unesco zagotovil
precejšen del sredstev za pripravo brošure o ASP mednarodnem
taboru v Piranu kot vodilnem projektu na tem področju, je bilo
treba še dodatno podpreti izdajo te brošure, (ki bo poslana v 146
držav po svetu).
S proračunom 1997 so bila prvič odobrena sredstva tudi za
delovanje posebnih medvladnih programov v okviru Unesca za
področja: hidrologija, geološka korelacija, raziskave morja ter za
program človek in biosfera. Na temelju programskih usmeritev
so nagionalni komiteji teh štirih programov sredstva usmerili
predvsem v nakup opreme, ki jo potrebujejo za izvajanje
raziskovalnih projektov v okviru teh programov, v programu MAB
pa za pripravo informativnih gradiv za vključitev dveh slovenskih
parkov med biosferne rezervate.

V letu 1997 je Urad za intelektualno lastnino v skladu s svojimi
pristojnostmi zagotavljal pridobivanje pravic vsem prijaviteljem in
sicer v sledečem obsegu: 810 podeljenih patentov (717 v letu
1996), 902 registracij in objav modelov oziroma vzorcev (673 v
letu 1996), ter 8612 registracij znamk (9185 v letu 1996). Za
naročnike informacij s področja intelektualne lastnine je bilo
opravljenih 1063 poizvedb. S tem so bile uspešno izvršene javne
funkcije Urada v letu 1997.
Za izvršitev nalog je Urad pridobival sredstva iz začasnega
financiranja iz proračuna v enakem obsegu, kot v letu 1996 z
materialne stroške in plače ter prispevke delodajalca in iz donacij
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ter Evropske
patentne organizacije, ki sta zagotovili poleg sredstev iz proračuna
skupaj 111.082.915,00 SIT. Poleg tega je v proračun priteklo iz
pristojbin 218.865.842,00 SIT.To pomeni, da so bili izdatki proračuna
za financiranje Urada pokriti iz prihodkov proračuna za pristojbine,
razvojne stroške pa Uradu pokrivajo donatorji.
Sredstva so bila uporabljena za pokrivanje stroškov tekočega
poslovanja in za izpopolnjevanje strokovnosti urada, prilagajanje
informacijskega sistema naraščajočemu obsegu podatkov,
povečevanje kakovosti delovanja, za organizacijsko prilagajanje
povečanemu obsegu delovanja.
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3511 - MINISTRSTVO ZA KULTURO

1966 Enciklopedija Slovenije

Obrazložitev izvrševanja proračuna za leto 1997

Sredstva so zadoščala za nadaljevanje dela pri tem dolgoletnem
projektu. V letu 1997 je izšel en zvezek Enciklopedije.

Financiranje javnih zavodov s področja kulture
2308 Stalni stroški neinstitucinalnih izvajalcev
12 Plače - izvajalske organizacije
22 Materialni stroški - izvajalske organizacije

S financiranjem stalnih stroškov (najemnine, ipd.) neinstitucionalnih
izvajalcev, torej tistih, ki niso ne javni zavodi ne dotirana društva,
vendar pa trajneje, kakovostno in deloma na mejnih oz. novo
vznikajočih področjih kulturne ustvarjalnosti zadovoljujejo kulturne
potrebe, se jim izboljšujejo možnosti delovanja in večjega izkoristka
nastalih umetniških produkcij. Kljub razmeroma majhnim
sredstvom, ki so jih zaradi proračunske kasnitve lahko izkoriščali
šele v drugi polovici lanskega leta, ministrstvo ocenjuje, da je bil
njihov učinek velik in popolnoma ustreza zastavljenim namenom.

Ministrstvo je skladno z letnim načrtom redno zagotavljalo sredstva
za izvajanje kulturnih programov javnim zavodom s področja
kulture: 8 gledališč, 3 zavodi glasbene dejavnosti, 9 galerij, 32
muzejev, 3 zavodi filmske dejavnosti, 7 zavodov za varstvo
naravne in kulturne dediščine, 6 arhivov, Narodna in univerzitetna
knjižnica, Cankarjev dom, in sicer za plače skupno 2400
zaposlenih, sredstva za avtorske honorarje, sredstva za
programske in neprogramske stalne stroške. Navedeni zavodi in
sredstva zanje pomenijo hrbtenico kulturnega ustvarjanja in skrbi
za kulturno dediščino v Sloveniji.

2309 Evropski mesec kulture
Ministrstvo je sofinanciralo projekt MO Ljubljana evropski mesec
kulture, ki je potekal od maja do julija lani, z nastopi prek 2000
domačih in tujih ustvarjalcev na okoli 250 raznovrstnih kulturno
umetniških prireditvah, ki se jih je skupno udeležilo prek 140.000
obiskovalcev.

Na osnovi spremljanja izvajanja programov ministrstvo ugotavlja,
da so bili zastavljeni programi v glavnem realizirani tako po obsegu
kot po kakovosti. V nekaj posameznih primerih je prišlo do manjših
odstopanj oz. do prenosa izvedbe v januar letošnjega leta, tudi
zaradi kasnega sprejema proračuna za leto 1997.

6155 Knjižnično nadomestilo
Socialni transferji
S temi sredstvi se spodbuja nova knjižna in glasbena produkcija,
akoravno so v letu 1997 sredstva omogočala le 75% pokrivanje
tovrstnih nadomestil avtorjem po mednarodnih standardih.
Neizkoriščena vsota 2.1 mio SIT je posledica nezmožnosti dveh
izvajalcev, da bi pravočasno zagotovila obračunsko dokumentacijo
za izvedbo izplačil še v času proračunskega leta.

7052 Kultura - štipendije
7049 Samostojni ustvarjalci na področju kulture
7285 Republiška priznavalnina
V letu 1997 je štipendije za podiplomski in dodiplomski študij na
raznih področjih kulturnih dejavnosti doma in v tujini prejemalo
skupaj 81 štipendistov, nekaj sredstev pa je prejel univerzitetni
štipendijski sklad dr. Franceta Munde. Pravico do plačila
prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna
si je pridobilo 349 samostojnih ustvarjalcev na področju kulture,
skupno jih je tovrstne prispevke prejemalo 870. Republiško
priznavalnino je pridobilo 28 kulturnikov, skupno pa jo je prejemalo
44 oseb. Glede na prvotni plan je bila poraba sredstev za socialno
zavarovanje višja, za priznavalnine pa nižja.

6156 Izvajanje zakona o arhivih
Sredstva so bila namenjena odkupu starih tiskov in rokopisov iz
zasebnih zbirk.
7102 Gledališka dejavnost
Namen porabe sredstev je bil večinoma dosežen. V slovenskem
prostoru se vse bolj utemeljuje potreba po produkcijskih
manifestacijah, na katerih se predstavljajo novi dosežki na
področju uprizoritvenih umetnosti, velikokrat z možnostjo
primerjave z istovrstnimi tujimi dosežki. Vendar pa so se v letu
1997 pokazale tudi formalno organizacijske slabosti gledaliških
festivalov, zlasti očitno z nedorečenim statusom Borštnikovega
srečanja, v precejšnji meri zaradi splošnega stanja v SNG Maribor,
in pri Klemenčičevih dnevih.

6154 Dotacije javnim zavodom
Sredstva iz te postavke je na podlagi določil Zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture ministrstvo
zagotavljalo 15 društvom in organizacijam, ki niso javni zavodi,
vendar pa s svojimi programi trajneje zadovoljujejo kulturne
potrebe na svojih področjih. Njihovi programi so bili polno realizirani.

7103 Glasbena dejavnost
6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
7111 Zveza kulturnih organizacij Slovenije

Sredstva so bila porabljena v skladu s cilji, zastavljenimi na osnovi
kriterijev, s pomočjo katerih je ministrstvo na podlagi javnega
razpisa oblikovalo program. Rahlo je narastlo število naročenih
novih slovenskih glasbenih del, znotraj glasbenih festivalov pa se
je ustalilo število tistih, ki po kriterijih ministrstva uveljavljajo
policentrično glasbeno festivalsko življenje v Sloveniji.

V letu 1997 je naloge v zvezi z uresničevanjem programa sklada
še opravljala Zveza kulturnih organizacij Slovenije, ustanavljanje
sklada in njegovih 57 območnih izpostav, izvedba 30 prireditev
na državni ravni in 50 seminarjev, šol, delavnic in drugih oblik
izobraževanja za delo v ljubiteljski kulturi. Sklad pa je ob tem
financiral še 778 glasbenih, gledaliških, lutkovnih, filmskih,
folklornih, plesnih, likovnih in literarnih prireditev na območni in
medobmočni ravni ter 251 izobraževalnih oblik dejavnosti.
Založniški program je podprl izhajanje 10 revij in brošur, med njimi
Naše zbore, Mentorja, Likovne odseve, Slovensko ljudsko nošo
v besedi in podobi. Del programa se je odvijal kot mednarodna
gostovanja slovenskih skupin in v sodelovanju z organizacijami
in društvi Slovencev po svetu. V celoti programa je prišlo le do
manjših sprememb pri nosilcih posameznih projektov.
poročevalec, št. 49/1

7104 Likovna dejavnost
V letu 1997 se je zagotovila kontinuiteta dejavnosti razstavišč,
dodatno pa vsaj minimalna kontinuiteta programov samostojnih
likovnikov v obliki sofinanciranja materialnih stroškov njihovih
razstav. S tem je ministrstvo v določeni meri omogočilo kompleksno
predstavitev likovne ustvarjalnosti laični in strokovni likovni
javnosti. S sredstvi za odkup likovnih del je ministrstvo zagotavljalo
bogatenje likovnih zbirk galerij, ki v vlogi muzejev opravljajo tudi
292

28. julij 1998

letnim razpisom in ki imajo večji kulturni pomen ali pa uvajajo nove
kulturne prakse. Skupno na vseh področjih kulturnih dejavnosti
jih je bilo 75, praviloma pa se njihova smotrnost pred potrditvijo
prav tako ekspertno oceni kot redni programi ministrstva. Prav
zaradi določene nepredvidljivosti tovrstnih aktivnosti in
spoštovanja kriterija kulturno vrednotnega pomena 2% vrednosti
proračunske postavke nista bila porabljena.

funkcijo strokovnega hranjenja dela slovenske likovne kulturne
dediščine.
7105 Založništvo
Ministrstvo je subvencioniralo izdajo 210 leposlovnih del, odkup 7
književnih del, sofinanciralo izhajanje 60 revij in še 12 mladinskih
ter dodelilo nekaj sredstev za programe, vezane na knjigo in
njeno promocijo, petim društvom.

7185 Prešernov sklad
Sredstva sklada so omogočila lanskoletno podelitev nagrad
najvidnejšim kulturnim ustvarjalcem in pokritje minimalnih stroškov
za normalno delovanje teles sklada ter za osrednjo javno prireditev.

7106 Knjižničarstvo
7182 Demografsko ogroženi - kultura
Osnovno nalogo - subvencioniranje nabave knjižničnih del za
splošno izobraževalne knjižnice, z dodatnimi sredstvi za
demografsko bolj ogrožena območja, je ministrstvo opravilo v
okviru razpoložljivih sredstev, vendar je s tem knjižnicam pokrilo
le okoli 20% potreb po knjižničnem gradivu. Del sredstev je
ministrstvo namenilo tudi vzdrževanju in razvoju knjižnično
informativnega sistema COBISS.

7199 Kulturna dejavnost narodnih skupnosti, Romov in
priseljencev
Ministrstvo je sredstva namenilo raznim kulturnim dejavnostim
skladno z dogovori z obstoječimi kolektivnimi subjekti narodnih
skupnosti, Romov in priseljencev v Sloveniji.Ti programi in projekti
služijo ohranjanju kulturne identitete omenjenih skupnosti.

7110 Filmski sklad
7202 Kultura za Slovence zunaj Republike Slovenije
Filmski sklad je skladno s programom v letu 1997 nadaljeval
sofinanciranje celovečernih filmov "Rodoljub" (premiera
predvidoma letos poleti) in "Brezno" (premiera že opravljena) ter
pričel s sofinanciranjem treh novih projektov: "Blues za Saro",
"Mokuš" in "Kačja roža". Realizirani so bili vsi programirani kratki
filmi, razen animiranega filma "En prišparan tolar" in "Varuške" iz
serije "Medved Bojan", katerih snemanje se je zaradi zakasnelih
priprav pričelo šele v začetku 1998.

Predvideni program je bil, vštevši prenos izvedbe enega projekta
v januar leta 1998, izveden v polnem obsegu: 42 nosilcev
aktivnosti je izpeljalo prek 100 različnih projektov v zamejstvu
(najbolj odmevna je bila slovenska udeležba na Koroški deželni
razstavi) in izseljenstvu (med bolj odmevni spadata pouk
slovenščine v Braziliji in oblikovalska modna revija v Argentini).

7112 Raziskovalne naloge

105 INVESTICIJE

V letu 1997 je potekalo 10 večletnih raziskav, začelo pa se je še
9 novih.

1862 Kulturni dom Lendava
Gradnja se je nadaljevala v načrtovanem obsegu.

7113 Radio in televizija
2477 Investicije v kulturi
Namen te postavke zaradi premalo sredstev še zdaleč ni bil
dosežen: niti pri spodbujanju kulturne produkcije radijskih in
televizijskih programov niti pri omogočanju prenosa kulturne
ustvarjalnosti v radijski in televizijski medij.

Začelo se je graditi knjižnico v Novi Gorici in prizidek h knjižnici v
Novem mestu, v sofinanciranju z občinama.
2478 Zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine - skupna
nabava računalnikov
2479 Arhivi - skupna nabava računalnikov

7114 Mednarodno sodelovanje
V letu 1997 so se kulturne dejavnosti v okviru že prej vzpostavljenih
stikov nadaljevale, povečal pa se je interes posameznikov in
zunaj institucionalnih skupin za mednarodno kulturno izmenjavo
in sodelovanje. Prednostno so bile obravnavane aktivnosti, ki
sodijo v dvostranske medvladne sporazume o kulturnem
sodelovanju, dalje akcije v pod okriljem Sveta evrope, UNESC-a,
delovne skupnosti Alpe - Jadran, pa tudi druge, ki so pomenile
nadaljevanje ali dokončanje večletnih projektov.

Nakupljena je bila računalniška oprema po predvidenem programu
opremljanja arhivov in zavodov za varstvo dediščine.
6157 Metelkova - Etnografski muzej
V juliju 1997 je bila odprta prva prenovljena stavba v bivši vojašnici
za potrebe Etnografskega muzeja.
6158 Roška - Zgodovinski arhiv, Restavratorski center

Tudi v lanskem letu, tako kot v prejšnjih letih, je bila opazna težnja
prijaviteljev in izvajalcev projektov, da bi svoje dejavnosti predvsem
izkazovali v tujini, tako da je včasih težje zagotoviti načelo
recipročnosti. Prav tako še vedno preveč prijaviteljev predlaga
aktivnosti, kjer naj bi Slovenija krila vse stroške predstavljanja v
tujini, pri gostovanjih tujih skupin v Sloveniji pa prav tako. Majhen
preostanek neporabljenih sredstev izvira iz posebnosti
mednarodnega sodelovanja, vezanega na tuje izbire za udeležbo
na festivalih.

Te prenove so v letu 1997 zastale predvsem zaradi poznega
sprejetja državnega proračuna. Zato je bil del sredstev prenesen
na druge proračunske postavke.
6577 Viba film

7115 Nepredvidene akcije

Sredstva so bila namenjena pripravi dokumentacije za ureditev
objekta na novi lokaciji v Stegnah 5 v Ljubljani, vendar so se
postopki zavlekli tako, da so bila dejansko porabljena za inženiring
storitve in deloma za nabavo scenske in svetlobne tehnike.

Postavka služI ministrstvu za sprotno podpiranje kulturnih akcij,
ki se pojavljajo v toku leta, ki jih dostikrat ni mogoče zajeti z enim

8217 Cerkev sv. Jožefa
V letu 1997 se je z nekajmesečno zamudo končala obnova
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cerkvene stavbe, ki jo je bila država po denacionalizacijski odločbi
obvezana vrniti cerkvi v nekdanjem stanju.

363 pogodb za spomeniškovarstvene projekte na raznih
področjih.

8596 Investicijsko vzdrževanje

7292 Arboretum Volčji potok

Sklenjene in izvedene so bile pogodbe o manjših vzdrževalnih
delih s skoraj 50 javnimi zavodi po vsej Sloveniji. Večja obnovitvena
dela so bila pričeta le pri obnovi knjižnice Narodnega muzeja.

Sredstva so bila po pogodbi porabljena za vzdrževanje parka, ki
je razglašen za spomenik oblikovane narave.
2494 Projekt izmer
Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje meritev najbolj
pomembne stavbne dediščine Slovenije v okviru programa izmer,
ki poteka od leta 1991. V ta namen je bilo sklenjenih pet pogodb.

3512 ■ UPRAVAZA KULTURNO DEDIŠČINO
6160 Kotizacije, članarine
Sredstva so bila porabljena za članarine v organizacijah Europa
Nostra, ICOMOS in Docomomo ter za udeležbo na raznih
seminarjih in strokovnih izobraževanjih.

3513 - ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Arhiv RS je s finančnimi sredstvi iz proračuna 1997 zadovoljivo
realiziral vse zastavljene cilje oziroma programe dejavnosti, pri
čemer pa sta bila programa varovanje filmskega gradiva (postavka
8713 Odkup filmskega gradiva) in prevzemanje arhivskega
gradiva zaradi pomanjkanja sredstev izpeljana v nezadovoljivem
obsegu. V tem oziru Arhiv ne more v polni meri realizirati
obveznosti, ki izhajajo iz lani sprejetega Zakona o arhivskih
gradivih in arhivih.

7941 INDOK
INDOK center je pospešeno vpisoval podatke o objektih kulturne
dediščine v Zbirni register dediščine, pripravil grafične in tekstovne
podatke o izbranih enotah dediščine kot podlago za druge
programe ter zasnoval sistemsko spremembo 10-letnega
statističnega popisa kulturnih spomenikov.
7942 Mednarodno sodelovanje
Strokovni delavci Uprave so se z referati udeležili izbranih
strokovnih posvetov ter na njih pojasnili razvoj varstva kulturne
dediščine v državi. Uresničena sta bila programa, ki izhajata iz
meddržavnih sporazumov z Madžarsko in Romunijo.

3514 ; INŠPEKTORAT RS ZA PODROČJE KULTURNE
DEDIŠČINE
Inšpektorat je sredstva za plače in za materialne stroške porabil
za delo pri obravnavi 132 vlog, ki so se nanašale na posege v
zvezi s statusom začasno razglašenih spomenikov, z evidenco
trajno razglašenih premičnih spomenikov, s posegi v kulturne
spomenike, z arheološkimi izkopavanji, z izvozom predmetov
kulturne dediščine, z muzejskimi zbirkami zasebnikov.

7943 Popularizacija dediščine
Osrednja akcija popularizacije so bili "Dnevi evropske kulturne
dediščine - Kulturna dediščina na prelomu stoletja" s 13
razstavami, prireditvami in predavanji ter z izdajo knjige "Secesijska
arhitektura v Sloveniji". Ob tem je bilo izdanih še 6 publikacij, 5 jih
je bilo v pripravi, skupaj s TV Slovenija pa je bila pripravljena
oddaja Sprehodi po parkih in vrtovih v štirih nadaljevanjih.

Spremembe med postavkami proračuna Ministrstva za
kulturo, Izvedene v letu 1997

6162 Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov

Ker v proračunu ministrstva za leto 1997 ni bilo dovolj sredstev
za plače izvajalskih organizacij, so bila manjkajoča sredstva v
višini 62,2 mio SIT zagotovljena s prenosi iz naslednjih
proračunskih postavk:

V tem okviru sta bili sklenjeni in realizirani pogodbi z Galerijo
Božidar Jakac v Kostanjevici za nadaljevanje del v Opatovi dvorani
samostana ter z občino Šentjur za odkup arheološkega najdišča
Rifnik.

- 38,7 mio SIT iz postavke 6158 - Roška
- 7,1 mio SIT iz postavke 6157 - Metelkova
- 8,0 mio SIT iz postavke 2477 - Investicije v kulturi
- 7,1 mio SIT iz postavke 8596 - Investicijsko vzdrževanje
- 1,3 mio SIT iz postavke 7182 - Demografsko ogroženi

7107 Muzejska dejavnost
Sklenjene in izvedene so bile pogodbe za 45 muzejskih projektov.
7108 Arhivski programi

Izplačila na postavkah 6158 - Roška in 6157 - Metelkova so bila
prenešena v naslednje proračunsko leto, realizacija na postavkah
2477 - Investicije v kulturi in 8596 - Investicijsko vzdrževanje pa
je bila nižja od prvotno načrtovane zaradi poznega sprejetja
proračuna oziroma zaradi omejitev, ki so veljale v obdobju
začasnega proračuna.

Sklenjene in izvedene so bile pogodbe za 18 projektov.
7109 Programi zavodov
1974 Nujni posegi - intervencije
1975 Arheologija
1976 Lesena plastika in restavratorstvo
2313 Spomeniki - last Republike Slovenije
2495 Projekt Skansen
6381 Kulturna krajina
8594 Spomeniki

Manjkajoča sredstva na postavki 7049 - Samostojni ustvarjalci
na področju kulture v višini 8,5 mio SIT so bila zagotovljena s
prenosoma iz postavk 7285 - Republiška priznavalnina v višini 5
mio SIT in 6577 - Viba film v višini 3,5 mio SIT.
Sredstva na proračunskih postavkah 7049 in 7285 se izplačujejo
na podlagi prejetih računov, zato je točna poraba razvidna šele
konec proračunskega leta. Izplačila na postavki 6577 - Viba film

Na področju varstva nepremične dediščine je bilo z zavodi za
varstvo kulturne dediščine sklenjenih in pretežno tudi izvedenih
poročevalec, št. 49/1
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je okrog 800 člankov o Sloveniji v tujih medijih.
• INFORMACIJSKI SISTEM: izdali smo splošno propagandno
brošuro v treh jezikih, prospekt Obala in kras, Priročnik za
turistične agencije v angleškem jeziku, serijo plakatov slovenskih
turističnih območij, produktni katalog za mladinski turizem,
produktni prospekt "Slovenski kampi", hotelski cenik za leto
1998 in sodelovali pri izdaji koledarja prireditev 1998 in
nenazadnje izdali tudi drugi propagandni material (majčke,
kapice, nalepke, dežniki,..). Delno pa smo tudi pripravili material
za prospekte ostalih turističnih območij. Novembra je začela
delovati tudi domača stran in Turistično-informativna mreža
(TIM), pripravili smo CD ROM - Dobrodošli doma.
• SEJMI IN BORZE: izpeljali smo 25 sejemskih in borznih nastopov
v tujini, s katerimi smo dosegli učinkovito pozicioniranje
slovenske turistične ponudbe, optimalne pogoje za slovensko
turistično gospodarstvo pri sklepanju poslov, vzpostavitev
sodelovanja z nekaterimi gospodarskimi subjekti. Skupaj z Visoko
šolo za gostinstvo in turizem iz Portoroža smo izpeljali tudi tečaje
za 14 informatorjev.
• POSPEŠEVANJE PRODAJE NA DOMAČEM TRGU: vpeljali
projekt pospeševanja prodaje slovenskega turizma po
Teletekstu in videostraneh T V Slovenija, posredovali številne
informacije o prireditvah v Sloveniji in začeli s pripravo celovite
akcije promocije slovenske turistične ponudbe za domačo
javnost.

so bila prenesena v začetek naslednjega proračunskega leta.
Na proračunski postavki 7102 - Gledališka dejavnost je bila poraba
za 7,5 mio SIT večja od prvotno načrtovane zaradi višjih stroškov
realizacije programa, z dodatnimi sredstvi pa je bilo mogoče vsaj
delno zadostiti prijavam organizatorjev, ki se na podeželju in v
kulturno deficitarnih območjih ukvarjajo z organizacijo gledaliških,
plesnih in lutkovnih prireditev. Manjkajoča sredstva so bila
zagotovljena s prenosom iz postavke 7115 - Nepredvidene akcije
v višini 1,8 mio SIT, preostanek pa iz postavke 8596 - Investicijsko
vzdrževanje.
Na postavki 7104 - Likovna dejavnost je bila poraba za 19 mio
SIT večja od predvidene, in sicer zaradi odkupa dveh slikarskih
del g. Zorana Mušiča. Sredstva so bila po sklepu Komisije Vlade
RS za kadrovske in administrativne zadeve zagotovljena iz tekoče
proračunske rezerve v višini 9 mio SIT, razlika pa s prenosom iz
proračunske postavke 1294 - Oskrba beguncev Urada za
priseljevanje in begunce.
Iz proračunske postavke 7182 - Demografsko ogroženi je bilo
prenešenih 5,6 mio SIT na postavko 8596 - Investicijsko
vzdrževanje, ker so bila sredstva za nakup bibliobusa za
Mariborsko knjižnico prvotno planirana v okviru neustreznega
ekonomskega namena.
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja se v
naslednje proračunsko leto prenaša 7,3 mio SIT na proračunski
postavki 8297 - Phare CFCU - Goriška regija, ker pogodba še ni
bila podpisana.

Ocenjujemo, da smo v okviru odobrenih proračunskih sredstev
izpolnili plan aktivnosti za leto 1997 in s tem dosegli večino
zastavljenih ciljev. CPTS v celoti ni porabil vseh sredstev, kajti
postopek sprejemanja proračuna je bil dolgotrajen in s tem čas
za črpanje proračunskih sredstev in celovito izvedbo vseh
začrtanih planov omejen.

3611 - MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM

6107: Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Veljavni proračun 1997: 285.000.000,00 SIT
Realizacija za leto 1997: 285.000.000,00 SIT

6104: Center za promocijo turizma Slovenije
Veljavni proračun 1997; 485.000.000,00 SIT
Realizacija za leto 1997: 442.732.176,57 SIT

V letu 1997 si je Pospeševalni center za malo gospodarstvo zastavil
naslednje cilje in načrte:
• usklajevati pospeševanje malega gospodarstva na nacionalni
ravni
• uveljaviti in razviti pospeševalno mrežo
• razviti podporno okolje za razvoj malega gospodarstva
• razviti EICC kot informatorja podjetnikov o programih EU in
organizatorja poslovnih srečanj
• nuditi podporo inovatorjem v okviru SPIM

V letu 1997 si je Center za promocijo turizma Slovenije zastavil
naslednje cilje in načrte.
•Zagotoviti jasno razpoznavnost Slovenije kot turistične
destinacije na ciljnih tujih tržiščih.
• Povečati turistični promet in devizni priliv na kratek in dolgi rok.
• Zagotoviti podporo tržnim aktivnostim lokalnega turističnega
gospodarstva pri tržnem komuniciranju in prodaji turističnih
ponudb v tujini.
• Preprečiti stagnacijo turističnega prometa glede na trende v
nekaterih evropskih destinacijah.
• Ustvariti privlačno podobo slovenske turistične ponudbe s
sodobnimi tržnimi instrumenti in s tem zagotoviti konkurenčnost
na mednarodnem tržišču.

Da bi uresničili zastavljene cilje smo opravili naslednje aktivnosti:
A) Pospeševalna mreža;
Regionalni podjetniški centri - PCMG je podprl in sofinanciral
nadaljni razvoj 4-ih pilotskih RPC-jev (Kranj, Celje, Murska Sobota
in Zagorje), ki so utrdili svojo vlogo in postali nosilci pospeševanja
malega gospodarstva na regionalni ravni. Razvili so sodelovanje
med partnerji na regionalni ravni in povezali lokalne interese na
zahtevnejših projektih. Med drugim so pripravili regionalne
strategije razvoja malega gospodarstva, izvajali specialistična
svetovanja za rastoča podjetja in vzpodbujali aktiviranje lokalnih
potencialov.
V okviru regionalnega centra v Pomurju in Zasavju sta bila
ustanovljena dva garancijska sklada, ki sta pričela z delovanjem
in že izdala garancije za kredite. Regionalna centra v Kranju in
Celju sta pred ustanovitvijo garancijskih skladov. Z delovanjem
regionalnih centrov je bilo odprtih nekaj deset delovnih mest.

Da bi uresničili zastavljene cilje smo opravili naslednje aktivnosti:
•PRODAJNI SISTEM: pripravili in izvedli smo 15 študijskih
potovanj za agente in tour operatorje iz devetih različnih držav,
organizirali štiri večje delavnice pri nas in v tujini in več projektov
pospeševanja razvoja turističnih proizvodov in turističnih
območij. Redno smo tudi sodelovali z našimi predstavništvi in
informativnimi uradi v tujini. Dosegli smo veliko večjo navzočnost
v tujih potovalnih katalogih.
• ODNOSI Z JAVNOSTMI: redno smo komunicirali z različnimi
domačimi in tujimi javnostmi, izdali enajst številk časopisa
TURIZEM v slovenskem jeziku eno v angleškem in eno v
nemškem jeziku, zabeležili smo 567 neposrednih konatktov s
tujimi novinarji, organizirali 14 skupinskih raziskovalnih potovanj
za tuje novinarje in sodelovali na mednarodnih in domačih
marketinških prireditvah in oglaševalskih festivalih. Viden rezultat
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A) V letu 1997 je bil v okviru te postavke objavljen razpis za
sofinaciranje študija podjetništva. Porabljeno je bilo 4 998 000 SIT.
S temi sredstvi so bili doseženi skoraj vsi cilji (v načrtu je bilo 15
študentov), saj smo na osnovi razpisa dodelili sredstva 14
slušateljem za podiplomski študij podjetništva na Univerzi v
Ljubljani in Univerzi v Mariboru.
A) Ministrstvo je sofinanciralo oblike generalističnega svetovanja
podjetnikov, ki jih imajo v svojih poslovnih načrtih opredeljene
lokalne razvojne koalicije ali že ustanovljeni lokalni pospeševalni
centri. Ministrstvo je sofinanciralo do 50 % vrednosti lokalnih
storitev oziroma ne več kot 1 milijon za vsako lokalno koalicijo ali
center. Sredstva namenjena za tovrstno sofinanciranje so bila v
celoti porabljena.
A) Poleg generalističnega svetovanja je Ministrstvo sofinanciralo
tudi specialistično svetovanje v malem gospodarstvu. Na razpis
so se lahko prijavile lokalne razvojne koalicije ali izvajalci
svetovanja, ki imajo s PCMG-jem ali RZZ-jem sklenjeno pogodbo
o izvajanju svetovalnega dela. Področje specialističnega
svetovanja, ki ga je Ministrstvo podpiralo so bila naslednja: finance (razen računovodskih storitev), pravo, organizacija, trženje,
razvoj, načrtovanje in vodenje proizvodnje. Ministrstvo je
sofinanciralo 30% vrednosti svetovalnih storitev, vendar največ
do 24 ur na mesec.
A) Ministrstvo je sofinanciralo izvedbo osnovnega usposabljanja
podjetnikov, in sicer v dveh oblikah: za začetnike v obsegu 60 70 ur in za podjetja v rasti 90 - 120 ur. Na razpis so se lahko
pojavili člani pospeševalne mreže za malo gospodarstvo - izvajalci
osnovnega usposabljanja neposredno za podjetnike. Poleg
tovrstnega izobraževanja je Ministrstvo sofinanciralo tudi izvedbo
osnovnega usposabljanja podjetnikov, ravno tako v dveh oblikah
in sicer 20 000 SIT za začetnika in 30 000 SIT za podjetja v rasti.
A) Med pomembnejše naloge, ki so potekle v letu 1997 spada
projekt Uvajanje kakovosti po standardih ISO 9000, ki ga izvajamo
skupaj z Ministrstvom za znanost in tehnologijo - Urad za
standardizacijo in naravoslovje.
B) V letu 1997 nadaljujemo s projektom Pomoč pri postavitvi in
začetku garancijskih skladov. V Sloveniji se pri pridobivanju
sredstev za mala podjetja (kreditiranje), kaže velik problem pri
zagotavljanju garancij za kredite. Probleme na tem področju je
potrebno hitro in učinkovito rešit, zato Ministrstvo v sodelovanju
s PHARE programom sofinancira te projekte.
A) Ministrstvo je sofinanciranciralo programe tuje tehnične pomoči
za:
• izvedbo že začetih projektov mednarodne tehnične pomoči in
projektov, ki so bili potrjeni na organih mednarodnih inštitucij in
so bila zanje zagotovljena tuja sredstva;
• razvoj in priprava novih projektov za pridobitev sredstev
sofinanciranja Evropske Komisije in po mednarodnih bilateralnih
aranžmajih.
Za izvedbo že pričetih projektov so bila angažirana sredstva, s
katerimi smo zagotavljali potrebno sofinanciranje Republike
Slovenije za izvedbo projektov PHARE CBC Programa
prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in z Italijo ter za projekt
bilateralnega aranžmaja z Italijo po italijanskem Zakonu 212. Drugi
del sredstev proračuna je bil angažiran za razvoj in pripravo
novih projektov, s katerimi se bomo vključili v nov sistem finančne
podporeEvropske Komisije malemu gospodarstvu. Z izvajanjem
projektov s katerimi smo koristili sredstva mednarodne tehnične
pomoči smo enotam malega gospodarstva omogočili predstavitev
in koriščenje načinov in orodij pospeševanja podjetništva in obrti,
ki se uspešno Izvaja v državah Evropske Unije.

nadaljnjo podporo. Objavili pa smo tudi razpis za nove lokalne
iniciative in jih izbrali pet.
Pripravili smo program usposabljanja koordinatorjev - svetovalcev
za lokalni razvoj, v okviru katerega se je izobrazilo 88
koordinatorjev in 255 članov lokalnih koalicij. V okviru projekta so
se razvili razvojni koncepti lokalnih skupnosti, nudene so bile
storitve okrog 150 podjetnikom, bilo je odprtih 20 novih delovnih
mest s posrednimi in neposrednimi oblikami podporami podjetnikom
in obrtnikom.
A) razvoj podpornega okolja:
PCMG je pristopil skupaj z RZZ tudi k razvoju posameznih
instrumentov za podporo podjetništva.
1. Standard za usposabljanje podjetnikov: izdelana in potrjena
sta bila standarda za usposabljanje podjetnikov pred pričetkom
poslovanja in za osnovno usposabljanje. Na podlagi razpisa
smo izbrali izvajalce, pripravljen je tudi program usposabljanja
za izvajalce.
2. Standardni priročniki za poslovne načrte: pripravili smo tri oblike
poslovnih načrtov in sicer poslovni načrt za rastoče podjetje,
poslovni načrt za novo podjetje in poslovni načrt za tehnološko
zahtevne projekte.
3. Standardi za svetovanje: v okviru projekta UNIDO smo izdelali
standarde za svetovanje, ki vključujejo tudi pravilnik o
licenciranju svetovalcev.
4. Finančna pomoč za podjetnike začetnike: v letu 1997 je bil
projekt izdelan preko Ministrstva za delo družino in socialne
zadeve je šel v izvedbo. Na razpisu Ministrstva je bil za izvedbo
projekta izbran regionalni podjetniški center Murska Sobota.
A) EURO INFO korespondenčni center:
je v letu 1997 intenziviral svojo aktivnost na osnovi programa
dela. Številne aktivnosti so narekovale tudi ugodne ocene Evropske
unije. EICC je upravljal predvsem funkcijo informatorje podjetnikov
in članov pospeševalne mreže v programih podpore EU in
poslovnih priložnosti malih podjetij. V vlogi informacijske pisarne
je servisiral domače in tuje uporabnike. Opravljenih je bilo okrog
2900 servisnih storitev za podjetnike. EICC je soorganiziral 4
poslovna srečanja, ki se jih je udeležilo 111 slovenskih podjetij in
136 podjetnikov, ki so 410 razgovorov. Predvidena vrednost
sklenjenih poslov po razgovorih 1.5 milijona DEM.
A) Dejavnost SPIMa:
V letu 1997 je bil SPIM organizator nekaterih odmevnih
predstavitev slovenskih inovatorjev, ključno vlogo pa je odigral
na promocijskem področju na predstavitvah doma in v tujini. Najbolj
odmevni sta bili predstavitvi v Ženevi in Pittsbutrghu, na slednji je
izmed 26 razstavljenih inovacij, kar 23 prejelo priznanje. Skupno
je bila doma in v tujini predstavljena 101 inovacija. Organizirali
smo tradicionalno razstavo v tujini nagrajenih inovacij. Predstavilo
se je 11 inovatorjev, razstavo pa si je ogledalo okrog 700
udeležencev.
A) Ostale aktivnosti:
PCMG je v letu 1997 izdal tudi 5 rednih številk Informatorja in eno
angleško, sodeloval pa je pri nekaterih projektih, katerih nosilci
so bili drugi partnerji v Pospeševalni mreži. Izdali smo Priročni Od
ideje do uspeha, ter sofinancirali nastop 25 slovenskih podjetnikov
in obrtnikov na Obrtnem sejmu v Munchnu.
1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
Veljavni proračun 1997: 130 000 000 SIT
Realizacija za leto 1997: 129 676 765,72 SIT

6106: Sofinanciranje turističnih programov
Veljavni proračun 1997: 70.000.000 SIT
Realizacija za leto 1997: 63 986 119,74 SIT

V okviru proračunske postavke 1819 - Pospeševalna mreža za
malo gospodarstvo, smo v letu 1997 opravljali naslednje sklope
nalog:
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322.571.827,94 SIT
367.970.332,00 SIT
308.221.055,70 SIT
479.440.715,00 SIT
1.478.203.930,64 SIT

31
12.5.1997
1.8.1997
1.12.1997
SKUPAJ:

doseganja večje kakovosti in konkurenčnosti celotne turistične
ponudbe Slovenije, spodbujalo izvedbo programa aktivnosti za
označevanje kakovosti in za oblikovanje novih turističnih ponudb
na lokalni in nacionalni ravni. V ta namen je spodbujalo ustreznejše
strukturiranje ponudb posameznih krajev glede na zahteve novih
trgov, ustreznejšo organiziranost za oblikovanje turistične
ponudbe in njene promocije, kot tudi usposabljanje za doseganje
teh ciljev.

Sredstva kupnin je Sklad RS za razvoj malega gospodarstva (v
nadaljevanju Sklad) dodeljeval v sodelovanju s poslovnimi bankami
oz. hranilnicami. Način sodelovanja je urejala pogodba med
Skladom in bankami oz. hranilnicami. Najpomembnejši finančni
pogoji sodelovanja so:

Zaradi omejenih finančnih sredstev, ki so bila na razpolago do
sprejetja proračuna, so bili izvedeni predvsem tisti programi, ki
so izhajali iz zakonskih obveznosti na področju kakovosti
gostinskih nastanitvenih zmogljivosti. V ta namen je bilo angažiranih
11.000.000 SIT za pripravo kategorizacije in za usposabljanje za
njeno izvedbo. Za ostale turistične programe, oziroma za
sofinanciranje skupno 40 projektov na lokalni in nacionalni ravni,
je bilo porabljenih 51.000.000 SIT med katerimi je všteto tudi
sofinanciranje programov Turistične zveze Slovenije v skupnem
znesku 15.000.000SIT. Za skupno 16 projektov usposabljanja pa
je bilo porabljenih 8.000.000 SIT.

• Depozit Sklada po T + 2% (čas depozita je enak trajanju kredita)
• Končna obrestna mera za kredit investitorju: T + 6%
• Obseg sredstev: banka multiplicira Skladova sredstva z
multiplikatorjem 2 (od 2 enot je 1 enota Skladova in 1 bančna)
• Zavarovanje kredita: v skladu s pogoji bank
• Vračilo depozita: polletno, s tem da prvi obrok zapade po 30
mesecih. Banka se zavezuje deponirana sredstva Skladu vračati
po poteku 30-mesečne nepretrgane vezave (razen v primerih,
ko je rok vračila kredita krajši od 30 mesecev - depozit se
vrača s plačilom zadnjega obroka posojila), ki teče od dneva
nakazila (moratorij) v enakih polletnih obrokih, pri čemer se
število obrokov, višina obroka in zapadlost določijo z depozitno
pogodbo glede na dogovorjen čas namenske vezave.

Zaradi zmanjšanja obsega sredstev od pričakovanih, nismo
poravnali članarin v mednarodnih organizacijah v znesku
30.000.000 SIT, in sicer za Svetovno organizacijo za turizem
(WTO), Alpsko turistično komisijo (ATC) in Nemško avtomobilsko
zvezo (ADAC). Zato se dolg v znesku 30.000.000 SIT prenaša v
leto 1998.

K splošni se z depozitno pogodbo med banko in Skladom določi
višina sredstev depozita Sklada za vsak posamično odobren
kredit investitorju. Sklad deponira sredstva za kredit banke
investitorju po podpisu depozitne pogodbe. Po deponiranju
sredstev je banka dolžna Skladu predložiti kreditno pogodbo z
investitorjem in dokazila o porabi sredstev.

Ugotavljamo, da odobreni znesek proračunskih sredstev ni
zadoščal za kvalitativen premik na načrtovanih področjih, ki
izhajajo iz Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja turizma
v Sloveniji in ciljev predloga zakona o pospeševanju turizma.
Istočasno pa nismo v celoti porabili vseh sredstev, ki so
namenjena za sofinanciranje turističnih programov. Razlogi so bili
v tem, da je bil postopek sprejemanja proračuna zelo dolgotrajen
in čas za črpanje proračunskih sredstev izredno omejen. Postopki
odločanja za proračunsko porabo so bili za nove naloge, ki niso
bile zajete v okviru dejavnosti začasnega financiranja, tako kratki,
da jih je bilo tehnično izredno težko izvesti (javni razpisi, javna
naročila, odločanje o izbiri izvajalcev). Zato določenih dejavnosti,
ki smo jih načrtovali nismo mogli realizirati.

Sklad je 25.7.1997 v Ur. I. RS, št. 44-45 objavil »javni razpis za
kreditiranje projektov iz sredstev pridobljenih iz naslova Zakona
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij«.
Razpis za kredite je potekal v sodelovanju s 25 slovenskimi
bankami. Prvotno razpisan znesek kreditiranja za dolgoročne
kredite v višini 1,1 milijarde SIT, je bil zaradi velikega
povpraševanja kasneje povečan na 2,1 milijarde SIT. Za
kratkoročne kredite je bilo prvotno razpisanih 200 milijonov,
povečanih na 307,795 milijonov SIT:

8285 PHARE CFCU - Štajerski tehnološki park
Veljavni proračun 1997: 138.009.709,41 SIT
Realizacija za leto 1997: 94.869.791,60 SIT

3612- URAD RS ZA OBRT

V Pesnici pri Mariboru poteka izgradnja objektov in ostale
infrastrukture za postavitev tehnološkega parka kot podporne
institucije za hitrejši razvoj inovacij, transfera tehnologij in
mednarodnih kooperacij na področju srednjih in malih podjetij.
Sredstva zagotavljajo ministrstva in Evropska Komisija iz PHARE
CBC Programa prekomejnega sodelovanja z Avstrijo.

Veljavni proračun 1997: 38 227 106 SIT
Realizacija za leto 1997:18 155 833 SIT

7249 Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
Veljavni proračun 1997: 1.606 527 510,06 SIT
Realizacija za leto 1997: 1.478 203 930,46 SIT

Delo področja, ki skrbi za spremljanje in razvoj obrtnih dejavnosti
je bilo v letu 1997 prvenstveno usmerjeno v ustvarjanje
ustreznejših pogojev za povečanje gospodarske moči obrtnih
subjektov, ustvarjanje boljših pogojev za pridobivanje kreditnega
potenciala, dopolnitvam zakonodaje v smislu spodbujanja razvoja
obrti, razvoja podjetniškega usposabljanja, pripravi dolgoročnih
usmeritev za skladen razvoj slovenske obrti in k uresničevanju
določb obrtne zakonodaje. V skladu z navedenimi aktivnostmi je
področje za obrtne dejavnosti aktivno sodelovalo z vsemi
upravnimi enotami. Obrtno zbornico Slovenije, območnimi obrtnimi
zbornicami, Gospodarsko zbornico Slovenije in s pristojnimi
ministrskimi resorji.

V letu 1997 je bil Sklad Rs za razvoj malega gospodarstva iz
kupnin dokapitaliziran za 1.487.203.930,64 SIT in sicer po
naslednji dinamiki:

Glede zaščite interesov nosilcev obrtnih dejavnosti smo aktivno
sodelovali v vladni komisiji za pripravo zakona o odkrivanju in
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, v Svetu za poklicno

V okviru postavk lastne udeležbe PHARE so bila sredstva
namenjena tudi za Obmejno turistično področje in ŠTP Tehnološka
os Maribor - Graz, ki pa niso bila realizirana deloma zaradi prenosa
pristojnosti iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti na novo
ministrstvo, predvsem pa zaradi nerealiziranih nalog uporabnikov.
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ter domačo in tujo znanstveno literaturo za potrebe naše
biblioteke.

in strokovno izobraževanje, v delovnih skupinah za izvajanje
dualnega sistema izobraževanja in v Upravnem odboru projekta
PHARE za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega
izobraževanja v Sloveniji.

- FOND UPOKOJENIH AKADEMIKOV
Sredstva iz te postavke so koristili upokojeni akademiki za kritje
stroškov, kot so materialni stroški (pisarniški material, drobni
inventar), potni stroški, fotokopiranje ter plačila študentom za
razna administrativna dela pri različnih razvojno-raziskovalnih
projektih.

V smislu dopolnitve obrtne zakonodaje je bil pripravljen predlog
pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mojstrskih izpitov, predlog
pravilnika o verifikaciji in vodenju registra učnih mest, in predlog
uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o listi A obrtnih dejavnosti
in listi B obrti podobnih dejavnosti. Našteti podzakonski akti so v
postopku medresorskega usklajevanja.

- ZF, PUGVVASH, ESEP
SAZU kot članica Evropske znanstvene fundacije, v gibanju
PUGVVASH, ESEP in ostalih evropskih znanstvenih združenjih je
dolžna za članstvo ter meddržavno izmenjavo prispevati določena
finančna sredstva, ki smo jih črpali iz te postavke.

V skladu s pristojnostmi za izdajo soglasij za opravljanje obrtnih
dejavnosti tujih državljanov v Republiki Sloveniji, je bilo v letu
1997 izdanih 55 soglasij. Za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje dejavnosti
domače in umetne obrti, za katere se obračunava najnižja stopnja
prometnega davka je bilo v letu 1997, s soglasjem Ministrstva za
finance, izdanih 209 mnenj.

- SPREMLJANJE ODMEVNOSTI SLOVENSKE ZNANOSTI
SKOZI ČAS na področju biotehnike, medicine, naravoslovja,
tehnike in humanistike. Iz te postavke smo pokrili materialne
stroške (PTT, fotokopiranje, pisarniški material, objave člankov),
ki so nastali v letu 1997 pri spremljanju odmevnosti slovenske
znanosti.

Poseben poudarek je bil dan uresničitvi dualnega sistema
poklicnega izobraževanja in koordinaciji sofinanciranja praktičnega
izobraževanja vajencev iz namenskih proračunskih sredstev, za
kar je bilo v letu 1997 namenjeno na proračunski postavki 6791
sofinanciranje dualnega sistema 20 milijonov SIT. Sredstva niso
bila porabljena. Razlogi so bili v tem, da je bil postopek sprejemanja
proračuna zelo dolgotrajen in čas za črpanje proračunskih
sredstev izredno omejen. Postopki odločanja za proračunsko
porabo so bili za nove naloge, ki niso bile zajete v okviru dejavnosti
začasnega financiranja, tako kratki, da jih je bilo tehnično izredno
težko izvesti (javni razpisi, javna naročila, odločanje o izbiri
izvajalcev). Zato te naloge Urad za obrt ni mogel izvesti, kljub
temu, da se zaveda izrednega pomena dualnega sistema
izobraževanja za razvoj obrti .

- ZNANSTVENO RAZISKOVALNI CENTER SAZU
Sredstva smo v celoti porabili za izvrševanje pogodbe med ZRC
SAZU in SAZU o izvajanju skupnega dolgoročnega programa
"Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda" na sledečih
področjih: slovenski jezik, slovenska literatura in literarne vede,
arheologija, zgodovina, slovensko narodopisje, glasbeno
narodopisje, umetnostna zgodovina, muzikologija, izseljenstvo,
krasoslovje, paleontologija, biologija in geografija.
- TISK LETOPISA IN PUBLIKACIJ SAZU
V letu 1997 smo izdali naslednje publikacije:
Letopis 1996, Opuscula Selecta, Suicide and Slovenia, Fran
Ramovš - Zbrano delo II. knjiga, Pisma slovenskih protestantov
in drugo.
Del sredstev pa smo porabili za sofinanciranje publikacij, ki jih
izdaja ZRC SAZU (Slovenija na vojaškem zemljevidu, MAMS
22,23,...)

331L- SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN
UMETNOSTI
V letu 1997 smo dodeljena sredstva porabili za sledeče namene:
- BRUTO PLAČE, PRISPEVKI IN OSTALI PREJEMKI
Plače, prispevke in ostale prejemke smo v letu 1997 izplačevali v
skladu z veljavnimi predpisi in usmeritvami Ministrstva za finance.
V bilanci so prikazane obračunane plače od januarja do decembra
1997, v proračunski postavki plač in prispevkov delodajalca pa
so zajeta dejanska izplačila od 01.01.1997 do 31.12.1997.
V tem letu smo izplačali eno jubilejno nagrado, regres za letni
dopust za 46 zaposlenih, 6 odpravnin in eno solidarnostno pomoč.

- ČLANSKE NAGRADE AKADEMIKOM
Izplačevali smo mesečne nagrade rednim (73) in izrednim (23)
članom SAZU, določene z zakonom.
- ADAPTACIJA OBJEKTOV SAZU
V letu 1997 smo adaptirali prostor in opremili t.i. Prešernovo
dvorano na Novem trgu 4. Opravili smo tudi večja vzdrževalna
dela (barvanje oken, brušenje parketa, pleskarska in tapetniška
dela) na objektih SAZU. Zamenjali smo dotrajano pohištvo v
kabinetih akademikov in zastarelo računalniško opremo zamenjali
z novo. V tem letu smo zamenjali tudi službeni avtomobil.

- MATERIALNI STROŠKI UPRAVE SAZU IN BIBLIOTEKE
Sredstva smo porabili za: ogrevanje, električno energijo, pisarniški
material, čistila, naročnine časopisov, strokovno literaturo, porabo
vode, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije za stavbe In
avtomobile, reprezentanco, potne stroške in fotokopiranje.

- ADAPTACIJA ZRC SAZU
Sredstva iz tega naslova so bila porabljena za nadaljevanje
sanacije objekta IRK (Inštitut za raziskovanje Krasa) v Postojni.
Nadaljevali smo s pripravljalnimi deli za adaptacijo objekta Novi
trg 2 ter šli v preureditev sprejemnice UZGI na Novem trgu 4.
Sredstva, ki so nam bila odobrena v proračunu leta 1997, smo v
celoti porabili.

- AMORTIZACIJA
Iz sredstev amortizacije smo nabavili dva tiskalnika, faks, dva
sesalca, diaprojektor, dve garderobni stojali ter pisarniško
pohištvo.
- MEDDRŽAVNO SODELOVANJE
Sredstva iz meddržavnega sodelovanja smo porabili za bivanje
tujih raziskovalcev in predstavnikov tujih akademij pri nas in
potovanja naših članov predsedstva in akademikov v tujino
(simpoziji, predavanja).

41-VRHOVNO SODIŠČE
Sredstva za plače in prispevke delodajalca (postavki 3053 In
3269) je za leto 1997 načrtovalo Ministrstvo za finance in ni
neporabljenih sredstev.

- NAKUP REVIJ IN KNJIG
Iz sredstev v tej postavki smo nabavili domačo in tujo periodiko
298

Postavka 3161 - drugi osebni odhodki (prejemki) vključuje
sredstva za prehrano, prevoz na delo, regres za letni dopust,
odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč in šolnine.
Neporabljena sredstva na tej postavki znašajo 291.876 tolarjev.

Ker je delo sodišča (sodnikov) sojenje, ki ga ni mogoče planirati
kot projekt, tudi ocene med zastavljenimi in doseženimi cilji ni
mogoče dajati.
Realizacija proračuna sodišča je bila nekaj pod 100 % le zaradi
planiranega odhoda enega sodnika v pokoj, vendar do tega ni
prišlo, zato je na postavki 3163 - Drugi osebni odhodki, ostalo
nerealizirano izplačilo planirane odpravnine v znesku 2,097.672,00
SIT.

Kar se tiče materialnih stroškov (postavka 3377) in sredstev za
delo Centralne pravosodne knjižnice je zaključiti, da so odobrena
proračunska sredstva sodišču komajda zadostovala za
opravljanje njegovih osnovnih funkcij, pri čemer pa je sodišče s
sredstvi ravnalo zelo gospodarno. Le v manjši meri je moralo
sodišče za kritje materialnih stroškov koristiti sredstva za leto
1998.

4212-VIŠJE SODIŠČE KOPER

Zaradi zmanjšanja sredstev (33.300.000 tolarjev) glede na
zahtevana sredstva (50.713.000 tolarjev), je bilo sodišču
onemogočeno v potrebni meri navezati mednarodne stike z
najvišjimi sodišči drugih držav, čeprav je bil interes tujine velik.
Prav to pa utegne imeti v prihodnje resne posledice tako za sodno
oblast, kot tudi za državo v celoti.

Na vašo zahtevo vam posredujemo vsebinsko obrazložitev
izvrševanja proračuna za naše sodišče za leto 1997:
- Sodišče si načeloma ne zastavlja ciljev, ker je obseg njihovega
dela nepredvidljiv in je odvisen od pripada zadev na sodišče, na
kar sodišče nima vpliva. Kljub temu moramo povedati, da je
sodišče ob istem številu sodnikov in sodnega osebja v letu
1997 prejelo v reševanje 28 odstotkov več zadev od prejšnjega
leta in rešilo 12,6 odstotkov več zadev kot leto prej. V tem
smislu so bili "zastavljeni cilji" v celoti doseženi in preseženi.

Zaradi neodobrenih sredstev sodišču ni uspelo rešiti prostorske
utesnjenosti, v celoti pa je brez sredstev za delo ostalo tudi
disciplinsko sodišče.

- Enako velja tudi za "zastavljene programe".

4111-VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

- Do večjih odstopanj oziroma sprememb med postavkami
našega proračuna ni prišlo razen pri osebnih prejemkih vsled
nepredvidenih porodniških dopustov, nadalje zaradi tega, ker je
bil del regresa za dopust za leto 1997 izplačan v januarju 1998,
ker predvidena pogodba o izobraževanju ni bila realizirana in
ker je prišlo med letom do nekajdnevnih zamikov pri sprejemu
novih sodnih pripravnikov, potem ko je prejšnjim prenehalo
delovno razmerje.

Sredstva za plače in prispevke delodajalca (postavki 3053 in
3269) je za leto 1997 načrtovalo Ministrstvo za finance in ni
neporabljenih sredstev.
Postavka 3161 - drugi osebni odhodki (prejemki) vključuje
sredstva za prehrano, prevoz na delo, regres za letni dopust,
odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč in šolnine.
Neporabljena sredstva na tej postavki znašajo 291.876 tolarjev.

Drugih posebnosti ni bilo.

Kar se tiče materialnih stroškov (postavka 3377) in sredstev za
delo Centralne pravosodne knjižnice je zaključiti, da so odobrena
proračunska sredstva sodišču komajda zadostovala za
opravljanje njegovih osnovnih funkcij, pri čemer pa je sodišče s
sredstvi ravnalo zelo gospodarno. Le v manjši meri je moralo
sodišče za kritje materialnih stroškov koristiti sredstva za leto
1998.

4213 • VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA
V zvezi z vašim dopisom št. 401-20/98 z dne 25.2.1998 podajamo
kratko obrazložitev izvrševanja proračuna za Višje sodišče v
Ljubljani.

Zaradi zmanjšanja sredstev (33.300.000 tolarjev) glede na
zahtevana sredstva (50.713.000 tolarjev), je bilo sodišču
onemogočeno v potrebni meri navezati mednarodne stike z
najvišjimi sodišči drugih držav, čeprav je bil interes tujine velik.
Prav to pa utegne imeti v prihodnje resne posledice tako za sodno
oblast, kot tudi za državo v celoti.

Kot je razbrati iz vašega dopisa, se le-ta nanaša predvsem na
ministrstva. V zvezi z vašo zahtevo po obrazložitvi obsega izvedbe
posameznih programov, vas obveščamo, da tako kot druga
sodišča tudi Višje sodišče v Ljubljani ni nosilec programov, saj
njegove funkcije in pristojnosti izhajajo iz zakona.

Zaradi neodobrenih sredstev sodišču ni uspelo rešiti problema
prostorske utesnjenosti, v celoti pa je brez sredstev za delo
ostalo tudi disciplinsko sodišče.

Ob navedenem podajamo kratko obrazložitev izvrševanja
proračuna za Višje sodišče v Ljubljani.
Sredstva za plače - postavka 3057, prispevke delodajalca postavka 3273 in druge osebne prejemke (odhodke) - postavka
3165 je za leto 1997 načrtovalo Ministrstvo za finance in je
neporabljenih sredstev 700.321 SIT.
Postavka 3165 - drugi osebni odhodki (prejemki) vključuje
sredstva za prehrano, prevoz na delo, regres za letni dopust,
odpravnine in jubilejne nagrade. Na tej proračunski postavki
znašajo neporabljena sredstva 2.805.387 SIT.

42 -VIŽJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4211 - VIŠJE SODIŠČE CEIJE
Ministrstvo za finance je v letu 1997 redno zagotavljalo sredstva
za delovanje Višjega sodišča v Celju. Ta sredstva so predstavljala
na eni strani plače za zaposlene, to je za 10 sodnikov, 14
pripravnikov, 4 strokovne sodelavce ter 7 administrativno tehničnih
delavcev. Navedena sredstva so bila uporabljena strogo
namensko.

Glede materialnih stroškov - postavka 3381 je bil načrt sredstev
večji od odobrenih sredstev, ki so bila vsa porabljena v celoti.
Zaradi manj odobrenih sredstev, nismo mogli izrabljenega in
dotrajanega drobnega inventarja zamenjati z novim in rešiti
prostorsko stisko sodišča. Zato so odobrena proračunska
sredstva sodišču na omenjeni postavki komajda zadostovala za
najnujnejše potrebe pri opravljanju njegovih osnovnih funkcij.

Tudi drugi del sredstev, to so sredstva za materialne stroške, je
sodišče uporabilo strogo namensko, ker je bilo teh sredstev I«
5,39 Mio SIT. Ob tako nizkih sredstvih za materialne stroške je
bilo seveda izobraževanje sodnikov skrčeno praktično na minimum.
28. julij 1998

Zaključiti je, da so proračunska sredstva z izjemo sredstev za
materialne stroške zadostovala za normalno opravljanje funkcij
sodišča, pri čemer je sodišče s sredstvi ravnalo zelo gospodarno.
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sistemiziranih pripravniških mest.

Zaradi neodobrenih sredstev sodišču ni uspelo rešiti problema
prostorske utesnjenosti.

Finančno-računovodske naloge za potrebe Višjega sodišča v
Mariboru opravlja v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in
načinu vodenja računovodstva finančno-računovodska služba,
kot notranja organizacijska enota v okviru Službe za sodno upravo
pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Na dan 1.januarja 1997 je bilo na Višjem sodišču v Mariboru
zaposlenih 17 sodnikov (predsednik in 16 sodnikov) in 65 ostalih
administrativnih delavcev vključno s sodniškimi pripravniki skupaj torej 82.

4214-VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU
1.UVOD
Višje sodišče v Mariboru pridobiva sredstva iz državnega
proračuna kot samostojni proračunski uporabnik.

Na dan 31 .decembra 1997 pa je bilo na Višjem sodišču v Mariboru
zaposlenih 16 sodnikov in 65 sodnih uslužbencev oz.skupaj 81.

Pravna podlaga za delovanje Višjega sodišča v Mariboru je
določena v 116.členu Zakona o sodiščih (Ur.list, št.19/94), ki
določa Višje sodišče v Mariboru, s sedežem v Mariboru, za sodna
okrožja Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec ter v
sodnem redu (Ur.list, št. 17/95) in zakonu o sodniški službi (Ur.list,
št. 19/94).

2. PRIHODKI IN ODHODKI V LETU 1997
V letu 1997 je Višje sodišče v Mariboru pridobivalo sredstva iz
državnega proračuna na podlagi Odredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije za I.polletje
1997 (Ur.list, št.77/96), Zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe
RS v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur.list, št.31/
97), Uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Republike Slovenije v letu 1997 (Ur.list, št.60/97) in Proračuna
Republike Slovenije za leto 1997 (Ur.list, št.78/97).
Financiranje uporabnikov proračuna je tako skorajda celo leto
1997 potekalo na podlagi uredb o začasnem financiranju, saj je bil
proračun za leto 1997 sprejet šele na seji Državnega zbora dne
2. decembra 1997.

Delovno področje višjega sodišča je določeno v 104.členu Zakona
o sodiščih.
V skladu z aktom o določitvi števila sodniških mest na višjih,
okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Ur.list, št.35/
94) ima Višje sodišče v Mariboru sistemiziranih 18 sodnikov predsednika in 17 sodnikov.
Osnova za sistemizacijo sodnega osebja je Odredba o določitvi
števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih
delavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in
tehničnih delavcev na višjih sodiščih (Ur.list, št.53/95) .
Za Višje sodišče v Mariboru so določena naslednja delovna mesta:
sekretar, šest strokovnih sodelavcev, upravno-tehnični delavec,
enajst administrativnih delavcev in tehnični delavec - torej skupaj
20.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna (Ur.list,št.78/97) je bilo izjemoma za leto 1997 sprejeto
določilo o podaljšanem proračunskem letu, ki je proračunskim
uporabnikom dovoljevalo črpanje namenskih proračunskih
sredstev do vključno 30.januarja 1998 za pokrivanje obveznosti,
ki so se nanašale na leto 1997 (za razliko od proračunskega leta
1996, ko smo uporabniki proračuna smeli med svoje prihodke
evidentirati le prilive do vključno 31.decembra, za poravnavo
obveznosti z zapadlostjo do 31.12.1996 tako da je bilo
proračunsko leto 1997 dodatno obremenjeno z velikim delom
decemberskih stroškov iz leta 1996).

V mesecu februarju 1997 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi
pripravniških mest na posameznih sodiščih (Ur.list, št.11/97), na
podlagi katerega se je število sistemiziranih pripravniških mest
za sodniške pripravnike (okrožje Maribor, Murska Sobota, Ptuj in
Slovenj Gradec), ki sklepajo delovna razmerje pri Višjem sodišču
v Mariboru, s 50 povišalo na 60.

Za leto 1997 je Višje sodišče v Mariboru iz sredstev državnega
proračuna prejelo naslednja namenska sredstva:

Vendar pa Ministrstvo za finance v letu 1997 ni zagotovilo dodatnih
sredstev na postavki plač, kar je bil pogoj za zasedbo dodatno
Post.
3058
3166
3274
3382

Namen
Plače
Drugi osebni prejemki
Prispevki delodajalca
Materialni stroški
SKUPAJ

Veljavni proračun
208.358.905,00
25.399.000,00
42.309,717,00
12.800.000,00
288.867.622,00

Realizacija
208.358.627,40
24.101.403,00
42.309.322,90
12.251.573,00
287.020.926,30

% porabe
100,00
94,89
100,00
95,72
99,36

Prihodki iz proračuna v višini 287.020.926,30 SIT so bili v letu
1997 v 72,6% namenjeni za sredstva za bruto plače zaposlenih,
8,4% sredstev je bilo namenjenih za druge osebne prejemke
(regres za prehrano, povračila stroškov prevoza na delo, jubilejne
nagrade, regres za letni dopust in stroške izobraževanja ob delu
za pridobitev manjkajočo šolske izobrazbe), 14,7% sredstev za
plačilo prispevkov države kot delodajalca in davka na izplačane
plače ter 4,3% sredstev za materialne stroške.

proračuna (Ur.list, št.19/96) zagotavljala mesečno glede na dejansko število zaposlenih, upoštevajoč vsoto količnikov na podlagi
razvrstitev v plačilne razrede, osnove za obračun plač, ki jo za
sodnike določa Državni zbor - Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve, za sodno osebje pa je določena z aneksi
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, dodatkov za
delovno dobo in drugih dodatkov po Zakonu o sodniški službi
(Ur.list, št.19/94) ter Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur.list, št.18/94).

2.1. Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki

V skladu s Pravilnikom o postopkih za izplačila iz proračuna, smo
pri črpanju sredstev z namenske postavke plač sproti
poračunavali vse prihranke sredstev iz naslova boleznin in drugih
nadomestil, ki se refundirajo.

Sredstva za plače sodnikov in sodnega osebja
Sredstva za plače sodnikov in sodnega osebja Višjega sodišča v
Mariboru so se v skladu s Pravilnikom o postopkih za izplačila iz
poročevalec, št. 49/1
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Za sodno osebje smo upoštevali zakonsko višino sredstev za
delovno uspešnost.
Na postavki plač izkazujemo med prihodki in odhodki obračunane
plače za obdobje od decembra 1996 (izplačilo 4.januar 1997) do
novembra 1997 (izplačilo 5.decembra 1997).
Osnova za obračun plač sodnikov za mesec december 1996 je
bila 100.184,00 SIT bruto, za mesec januar 1997 102.313,00 SIT,
februar 104.099,00 SIT, od 5.4.1997 dalje pa 102.197,00 SIT
bruto.
Izhodiščna plača za l.tarifni razred, ki je hkrati osnova za obračun
plač sodnega osebja, je znašala za december 1996 bruto
37.095,00 SIT, za mesec januar 1997 37.689,00 SIT, od meseca
aprila 1997 dalje pa 38.254, SIT bruto.
Prispevki in davek na izplačane bruto plače so bili med letom
obračunani v višini zakonsko predpisanih stopenj.
Drugi osebni prejemki so bili zaposlenim v letu 1997 izplačani
upoštevajoč sklepe o zneskih povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državnih organih ter na podlagi
izpolnjevanja pogojev za izplačilo določenih prejemkov.
Za izplačilo povračil stroškov zaposlenim za prevoz na delo in z
dela je bilo porabljenih 5.101.297,00 SIT, za izplačilo regresa za
prehrano med delom skupaj 10.011.438,00 SIT.

Namen
Plače
-sodniki
- administrativni delavci
- dežurna služba - senat
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
- regres prehrana
- prevoz na delo
- jubilejne nagrade
- regres LD
- stroški izobraževanja
SKUPAJ

Prihodki
208.358.627,40
119.165.024,40
87.046.928,30
2.146.674,70
42.309.322,90
24.101.403,00
10.011.438,00
5.101.297,00
203.933,00
8.415.632,00
369.103,00
274.769.353,30

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 605.038,50 SIT
predstavlja znesek nadomestil plač za mesec november
(izplačanih 5.decembra 1997 ), ki se refundirajo in je bil v celoti
poračunan pri nakazilu sredstev za plače za mesec december
1997.
2.2. Materialni stroški
Za leto 1997 smo ob pripravi proračuna načrtovali potrebna
sredstva na postavki rednih materialnih stroškov 12.180.000,00
SIT, zagotovitev sredstev na novi postavki za nabavo strokovne
literature za skupno - centralno knjižnico, ki jo uporabljajo
predvsem sodniki, strokovni sodelavci in sodniški pripravniki vseh
pravosodnih organov v sodni zgradbi, v višini 500.000,00 SIT,
zagotovitev sredstev na novi postavki za mednarodno
sodelovanje (načrtovan obisk predstavnikov sodišč iz Avstrije in
Madžarske) v višini 550.000,00 SIT ter sredstev na novi postavki
strokovnega izobraževanja v višini 480.000,00 SIT (za stroške
predavanj priznanih univerzitetnih profesorjev prava in izkušenih
sodnikov za sodniške pripravnike in mlajše sodnike za
usposobitev za zahtevno sodniško delo).

Regres za letni dopust je bil v letu 1997 na podlagi Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti izplačan v višini
dvakratnega zneska izhodiščne plače za l.tarifni razred 76.508,00
SIT, zaposlenim, katerih povprečna mesečna bruto plača za
obdobje april - junij 1997 ni presegla 110.000,00 SIT bruto, pa v
višini 102.000,00 SIT bruto. Regres za letni dopust je bil izplačan
v dveh delih - julija in oktobra 1997, skupaj 100 upravičencem v
skupni višini 8.415.632,00 SIT bruto.
Jubilejne nagrade so bile izplačane 3 upravičencem v skupnem
znesku 203.933,00 SIT: dvema upravičencema za 20 let delovne
dobe in enemu upravičencu za 30 let delovne dobe.
Stroški izobraževanja ob delu za pridobitev manjkajoče šolske
izobrazbe so v letu 1997 znašali 369.103,00 SIT. Na podlagi
sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu smo v letu 1997 plačali
šolnino za strojepiski-zapisnikarici Višjega sodišča v Mariboru za
pridobitev manjkajoče pete stopnje izobrazbe in šolnino vodji
vpisnika za študij na Visoki upravni šoli Ljubljana za pridobitev
manjkajoče šeste stopnje izobrazbe.
Podatki o plačah, drugih osebnih prejemkih in prispevkih
delodajalca za leto 1997 - strošek dela:

Odhodki
207.753.588,90
118.588.525,90
87.018.388,30
2.146.674,70
42.309.322,90
24.101.403,00
10.011.438,00
5.101.297,00
203.933,00
8.415.632,00
369.103,00
274.164.314,80

Razlika
+605.038,50
+576.498,50
+28.540,00

+605.038,50

Zahtevek Višjega sodišča v Mariboru je bil v obdobju začasnega
financiranja za leto 1997, ki pa je izjemoma trajalo skorajda celo
proračunsko leto, je bil s strani Ministrstva za finance potrjen v
višini 9.360.000,00 00 SIT, kar je predstavljalo realno celo manj
sredstev kot v letu 1996. Zato je Višje sodišče v Mariboru skozi
vse leto opozarjalo na prenizko zagotovljena sredstva.
Zaradi izjemno dolgega obdobja začasnega financiranja
državnega proračuna in prenizko zagotovljenih sredstev na
namenski postavki materialnih stroškov, smo morali v prvih
enajstih mesecih leta skrajno omejiti vse nabave pisarniškega
materiala, čistil, strokovne literature, udeležbe na strokovnih
seminarjih, nujna vzdrževalna dela.
Šele s sprejetjem proračuna za leto 1997 v začetku meseca
decembra, so bila Višjemu sodišču v Mariboru na tej namenski
postavki zagotovljena dodatna sredstva v višini 3.440.000,00
SIT, oz. za leto 1997 skupaj sredstva v višini 12.800.000,00 SIT
V obdobju zadnjih treh tednov preteklega leta pa, žal, nismo mogli
nadomestiti vseh nerealiziranih nabav strokovne literature za
centralno knjižnico, opraviti vseh planiranih vzdrževalnih del,
nujnih servisov opreme, vezav, nerealizirano je ostalo tudi za leto
poročevalec, št. 49/1

1997 predvideno strokovno izobraževanje sodniških pripravnikov
in mlajših sodnikov.

Vrsta stroška
pisarniški material in obrazci
drobni inventar
časopisi in strokovna literatura
drug material
energija (elek.eng.,bencin, ogrev.)
vzdrževanje
PTT storitve
komunalne storitve
oglasi, fotok.,vezava in dr.nepr.stor.
reprezentanca
kotizacije za strokovna izobražev.
zavarovalne premije
dnevnice, nočnine za služb, potov.
ostali materialni stroški

V realizaciji materialnih stroškov v višini 12.251.573,00 SIT je
struktura po glavnih namenih:

Znesek v tisoč SIT
3.073,1
1.038,3
816,9
984,3
1.380,7
503,4
1.084,0
261,7
462,6
300,2
227,5
198,8
827,4
1.092,7

Višje sodišče v Mariboru na podlagi sklenjene pogodbe z Okrožnim
sodiščem v Mariboru pokriva 16% delež skupnih stroškov v
sodni zgradbi : stroške porabljene vode s kanalščino, porabljene
električne energije, porabljenega zemeljskega plina za ogrevanje,
nabave čistilnega in sanitarnega materiala, strošek čiščenja
dimnikov, servisnega vzdrževanja kurilnice, odvoza smeti in
fekalij, servisnega vzdrževanja dvigala in drugih manjših popravil
v zgradbi, nabave in vzdrževanja protipožarne opreme, telefonskih
storitev.

da se bo zgodilo v proračunskem letu 1998.
2.3. Investicije
Tudi v letu 1997 Višje sodišče v Mariboru ni razpolagalo z
namenskimi sredstvi za nabavo osnovnih sredstev - opreme.
Ministrstvo za pravosodje je v okviru postavke Tehnološka
posodobitev poslovanja pravosodja za Višje sodišče v Mariboru
preko javnih razpisov nabavilo opremo v skupni vrednosti
8.263.685,00 SIT : pohištveno opremo v vrednosti 7.884.139,00
SIT, telefonske aparate v vrednosti 53.600,00 SIT, aparate (
diktafoni,TV aparat, video) v vrednosti 287.243,00 SIT in pisalni
stroj v vrednosti 38.703,00 SIT.

Pogodba o pokrivanju skupnih stroškov v sodni zgradbi, ki datira
iz leta 1985, ko je del prostorov v sodni zgradbi zasedalo še
okrožno in višje državno tožilstvo, ki pa so se v juliju leta 1995
preselili v prostore na novi lokaciji, prav zaradi prenizko
zagotovljenih sredstev na postavki materialnih stroškov Višjega
sodišča v Mariboru v prvih enajstih mesecih preteklega leta ni
bila spremenjena. Glede na to, da je višje sodišče s preselitvijo
tožilstev pridobilo nove prostore, se njen delež v pokrivanju skupnih
stroškov povečuje s 16 na predvidoma 20% .
Za pokrivanje višjega deleža teh stroškov pa morajo biti na tej
namenski postavki zagotovljena zadostna sredstva, kar upamo,

Proračunska postavka
3058 Plače
3166 Drugi osebni prejemki
3274 Prispevki delodajalca
3382 Materialni stroški
SKUPAJ

2.4. Zaključek
V letnem obračunu 1997 izkazujemo v Bilanci prihodkov in
odhodkov za leto 1997:

Prihodki
208.358.627,40
24.101.403,00
42.309.322,90
12.251.573,00
287.020.926,30

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 605.038,50 SIT na
postavki plač se prenese v leto 1998 in ob nakazilu sredstev za
plače v januarju 1998 v celoti poračuna.

Odhodki
207.753.588,90
24.101.403,00
42.309.322,90
12.251.573,00
286.415.887,80

dosegali in presegali poskusna merila o pričakovanem obsegu
sodniškega dela.
Glede na dejstvo, da je sodišče v preteklem letu prejelo v
reševanje skupaj 3093 zadev oz. za 615 zadev več kot v letu
1996, se je število nerešenih zadev povečalo v primerjavi z letom
1996 na 1278 zadev. Vzrok za to je moč iskati predvsem v dejstvu,

Glede opravljenega dela sodišča v letu 1997 pa je potrebno
poudariti, da so sodniki kot nosilci sodne veje oblasti v celoti
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Delež v %
25,1
8,5
6,7
8,0
11,3
4,1
8,8
2,1
3,8
2,4
1,9
1,6
6,8
8,9
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lahko pojasnilo v kakšni meri so bili doseženi cilji, zastavljeni na
področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja kadrov ter
zagotavljanja kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih
pogojev. Sodišča celjskega sodnega območja, kot samostojni
proračunski porabnik pa ugotavljajo, da so uresničila zastavljene
cilje, torej čim več rešenih sodnih zadev v letu 1997, saj je bil
porast števila rešenih zadev na Okrožnem sodišču v Celju za
13,40 %, medtem, ko je šest okrajnih sodišč v istem obdobju
rešilo 12.40 % več zadev kot v letu 1996.

da se pri prvostopenjskih sodiščih popolnjuje število sodniških
mest, ta trend pa se bo zagotovo nadaljeval tudi v letu 1998.
Zaradi tega bo treba v letu 1998 pri Višjem sodišču v Mariboru
nujno zasesti vseh 18 sistemiziranih sodniških mest, kar seveda
pomeni, da bodo za to potrebna povečana finančna sredstva,
kar smo v finančnem načrtu za leto 1998 tudi že predvideli.
Ob tem pa ni moč prezreti našega razumevanja težav pri
zagotovitvi vseh proračunskih potreb, kar se izkazuje tudi v
realnem prikazovanju naših potreb.

Predlagatelj proračuna za leto 1997, kljub priporočilu Sodnega
sveta (Sklep št. 13, sprejet na 101. seji dne 06.11.1997), ni
predlagal dodatnih sredstev v višini 37.000.000 SIT na postavki
materialnih sredstev Okrožnega sodišča v Celju. Sodišče je z
naknadnim prerazporejanjem ostankov sredstev dobilo le dodatnih
1.930.000,00 SIT, kar predstavlja razliko med sprejetim in veljavnim
proračunom za leto 1997, na postavki materialnih stroškov.
Proračun za leto 1997 je Državni zbor sprejel, Okrožnemu sodišču
v Celju pa namenil za materialne stroške toliko kot po prvotnem
predlogu vlade - 208.200.000 SIT, z omenjeno prerazporeditvijo
pa je sodišče na postavki materialnih stroškov potrošilo skupaj
210.130.000,00 SIT. Ta sredstva pa niso zadoščala za normalno
poslovanje sodišča. Ko je Okrožno sodišče v Celju zaprosilo za
dodatna sredstva, je upoštevalo dejansko porabo in prošnjo, ki jo
je poslalo v vednost tudi Ministrstvu za finance, obširno obrazložilo
ter priložilo izpisek neplačanih terjatev, ki so tedaj znašale
32.049.420,00 SIT. Ponovno moramo poudariti, da je šlo za izdatke,
ki so bili sodišču nujno potrebni za izvrševanje sodne oblasti,
oziroma obveznosti, ki so sodišču naložene s sprejetimi zakoni.
Na te obveznosti sodišče ni imelo nobenega vpliva. Tako iz leta v
leto naraščajo stroški zagovornikov po uradni dolžnosti (70. člen
Zakona o kazenskem postopku). V letu 1995 so ti znašali
8.912.071 SIT.ževletu 1996 so narasli na 24.631.551 SIT,medtem
ko so leta 1997 znašali že okoli 30.000.000 SIT. Izjemno naraščajo
tudi stroški poštnih storitev. Iz 28.419.661 SIT v letu 1995, so se
v letu 1996 dvignili na 43.613.478 SIT in na 46.000.000 SIT v letu
1997. Sodišče v letu 1997 ni trošilo reprezentančnih stroškov,
stroške za strokovno izobraževanje pa je zmanjšalo celo glede
na leto 1995, ko so znašali 771.160 SIT (letos 502.160 SIT). Hitro
so naraščali tudi stroški izvedencev. V letu 1995 so znašali
9.280.502 SIT, leta 1996 19.879.832 SIT in v letu 1997 okoli
20.000.000 SIT. Še zlasti zaskrbljujoč je podatek, da so stroški
poštnih storitev predstavljali kar 22 % odobrene porabe. Omeniti
je treba tudi izkope na področju Zg. Hudinje v Celju (žrtve povojnih
pobojev), kjer je npr. le en račun izvajalca izkopov znašal kar
okoli 3 milijone SIT.

4215 - OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
V skladu z določili 126. člena Ustave Republike Slovenije določa
ureditev in pristojnosti sodišč zakon. Po I. odst. 1. člena Zakona o
sodiščih (Uradni list RS št. 19/94, z dne 13.4.1994) izvajajo sodno
oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih, ustanovljenih s
citiranim ali drugim zakonom. Torej prvostopna sodišča, oziroma
njihovi sodniki na področju celjskega sodnega okrožja
(proračunski porabnik) - Okrožno sodišče v Celju ter Okrajna
sodišča v Celju, Velenju, Žalcu, Slovenskih Konjicah, Šmarju pri
Jelšah ter Šentjurju pri Celju izvajajo sodno oblast na tem okrožju.
Sodno oblast sodniki izvajajo z reševanjem konkretnih sodnih
zadev v obliki izdajanja različnih sodnih odločb. K doseganju
končnega cilja - torej kvalitetne sodne odločbe, izdane v razumnem
roku, pa lahko izvajalcem sodne oblasti pripomore le ustrezna
zasedenost sodniških mest in mest sodnega osebja s kvalitetnimi,
primerno izobraženimi kadri. Sodna veja oblasti je specifična v
tem, da ne more vnaprej planirati pripada in reševanja zadev, saj
na to, še zlasti v prehodnem obdobju vplivajo spremembe
zakonodaje, torej organizacijskih, materialnih in procesnih
predpisov. Kot primer lahko navedemo spremembe Zakona o
kazenskem postopku (70. člen ZKP) glede obvezne obrambe v
kazenskem postopku in temu primerno povečanje stroškov
zagovornikov po uradni dolžnosti.
Kot rečeno, si sodišče ne zastavlja ciljev z vnaprejšnjim
planiranjem števila pripadlih in rešenih zadev, ampak stremi k
temu, da v okviru danih možnosti, v razumnih rokih, reši čim več
zadev. Ta cilj lahko doseže s pričakovano storilnostjo, ki pa je
odraz več faktorjev:
• zasedenost sodišč s potrebnimi, strokovno usposobljenimi kadri,
• zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje sodne
oblasti,
• ustrezna organizacijska, materialna in procesna zakonodaja.
Storilnost sodnikov prvostopnih sodišč celjskega okrožja je v
letu 1997 za 30 % presegala merila pričakovanega obsega dela
sodnikov, ki jih je sprejel Sodni svet. Torej gre ugotoviti, da so vsi
sodniki izpolnjevali dogovorjene in pozneje predpisane normative. Na dejavnike, ki vplivajo na storilnost sodišč pa sama sodišča,
kot proračunski porabnik, niso imela velikega vpliva. Sistemizacijo
sodniških mest z aktom določa Sodni svet RS, za sodno osebje
pa minister za pravosodje. Pri zaposlovanju sodnega osebja, tudi
delovnih mest, ki so že sistemizirana, pa je bil proračunski porabnik
vezan še na soglasje Komisije za kadrovske in administrativne
zadeve pri Vladi RS, ki pa v letu 1997 sredstev za popolnitev že
sistemiziranih mest ni odobrila. Na podlagi določil 12. člena Zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev ter 74. člena
Zakona o sodiščih je za zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno
izvajanje sodne oblasti, zlasti pripravo zakonov in drugih predpisov
s področja organizacije in poslovanja sodišč, skrb za
izobraževanje sodišč, skrb za izobraževanje in strokovno
usposabljanje kadrov, zagotavljanje kadrovskih, materialnih,
tehničnih in prostorskih pogojev, izvajanje mednarodne pravne
pomoči, statistična in druga raziskovanja o poslovanju sodišč ter
druge upravne naloge, ki jih določa zakon, zadolženo Ministrstvo
za pravosodje RS. Tako bo ministrstvo, kot proračunski porabniki,
28. julij 1998

Ker torej prošnjam sodišča in priporočilu Sodnega sveta ni bilo
ugodeno, je Okrožno sodišče v Celju novo proračunsko leto
začelo z 33.690.000 SIT neplačanih terjatev, kar predstavlja 15,5
% zneska, ki ga predvideva predloga proračuna za leto 1998 na
postavki materialnih stroškov za Okrožno sodišče v Celju. Tudi
če bi poraba v letu 1998 ostala na ravni letošnje, kar pa seveda ni
realno pričakovati, že samo glede na napovedane podražitve
poštnih storitev, pa tudi glede na predvideno popolnitev
nezasedenih sodniških mest, bodo sodišča celjskega sodnega
okrožja (okrožno in šest okrajnih sodišč), najpozneje do meseca
avgusta 1998 ostala brez vsakršnih sredstev za svojo dejavnost.

421 e - OKROŽNO SOPIŠČE V KOPRU
Cilj našega poslovanja je reševanje števila pripadlih zadev v
posameznem letu. Temu cilju smo se v letu 1997 približali, nismo
pa ga uresničili. Odpravo zaostankov iz prejšnjih let se ob obstoječi
kadrovski strukturi in razpoložljivih finančnih sredstvih ne da
doseči. Kadrovska zasedba je bila v letu 1997 nekoliko boljša kot
v prejšnjih letih, vendar se je povečalo tudi število prejetih zadev.
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Okrajna sodišča so v povprečju uspela reševati tekoče pripadle
zadeve. Okrajni sodišči Sežana in Piran sta celo zmanjšali
zaostanke iz prejšnjih let, medtem ko so se Okrajnemu sodišču
Koper zaostanki iz prejšnjih let nekoliko povečali.

Višino sredstev za plače nam je planiralo Ministrstvo za finance,
ki je poskrbelo tudi za pravočasno prilagajanje plana, tako da za
redne prilive sredstev ni bilo ovir. Na postavkah: plače, drugi
osebni odhodki in prispevki delodajalca, ni ostankov sredstev.
Dejanska poraba glede na planirano je 99,98 %. Ostanek sredstev
v višini 1.194.487,50 sit je nastal predvsem zaradi refundacij
Zavoda za zdravstveno zavarovanje in je bil že vrnjen v proračun.

Odstopanja oz. spremembe med postavkami proračuna, ki so
bile izvršene med letom 1997:
1. Na postavki 3074-plače je veljavni proračun s spremembami
za 22.466.142,00 SIT večji od sprejetega proračuna. Sredstva
za plače je za leto 1997 planiralo Ministrstvo za finance, ki pa
v obdobju dec.1996 - nov.1997 verjetno ni predvidevalo
povečanje zaposlenosti sodnikov za 8 in povečanje zaposlenih
sodnih osebij za 3.

Za materialne stroške planiramo sredstva sami. V obdobju
začasnega financiranja pa so se nam dodeljevala sredstva le v
sorazmerju s porabo v preteklem letu. Sami smo planirali večjo
porabo in jo tudi utemeljevali z zasedenostjo sodniških mest (v
letu 1996 je bila ta zasedenost 60 %, ali v povprečju 25 sodnikov
od 42-ih sistemiziranih, v letu 1997 je bila zasedenost 95 %, ali 40
sodnikov od 42-ih). Posledica takega stanja je bila večja potreba
po sredstvih, saj so se s tem, ko je bilo rešenih več zadev,
povečali tudi stroški.

2. Na postavki 3182-drugi osebni odhodki (prejemki) je veljavni
proračun s spremembami za 12.045.600,00 SIT manjši od
prvotno sprejetega proračuna.
Vzroki za to:
- pri regresu za prehrano, prevozu na delo ter regresu za letni
dopust smo planirali 195 zaposlenih, vendar se ta plan ni realiziral
- predvidevali smo štiri odpravnine zaradi upokojitve, vendar se
je realizirala samo ena.
- predvidevali smo izplačilo dveh solidarnostnih pomoči, vendar
ni bilo razlogov za izplačilo
- niso se realizirale vse pogodbe o izobraževanju

Ob zaključkih posameznih obdobij začasnega finaciranja nas je
tako pestilo kronično pomanjkanje sredstev, zaradi česar smo
naše obveznosti poravnavali z zamudo in se je s tem povečalo
število zahtevkov za plačilo zamudnih obresti. Tako je bilo
vloženega veliko truda v spremljanje porabe sredstev in s tem v
zvezi v pisanje podrobnih in s številkami utemeljenih zahtevkov.
Proti koncu leta smo ugotovili, da dodatna sredstva, ki smo jih
dobivali med letom, niso bila dodeljena iz proračunskih rezerv,
ampak v okviru obsega sredstev, ki so bila odobrena za tekoče
leto. Tik pred zaključkom leta pa smo uspeli dobiti dodatna sredstva,
tako da smo kljub vsemu lahko poravnali skoraj vse obveznosti.
I
V prilogah, ki so sestavni del tega poročila, je razviden pregled
prihodkov in odhodkov po proračunskih namenih za leto 1997.

3. Na postavki 3290-prispevki delodajalca je veljavni proračun s
spremembami za 2.317.276,00 SIT večji od sprejetega
proračuna. Velikost prispevkov delodajalca zavisi od velikosti
bruto plač. Ker so bile bruto plače po proračunu s
spremembami večje od bruto plač po sprejetem proračunu,
so tudi prispevki delodajalca po veljavnem proračunu s
spremembami večji od sprejetega proračuna.

Pomembno je poudariti še, da je večina materialnih stroškov
sodišča povezana s postopki, ki se vodijo in so kot taki zelo
nepredvidljivi (takih stroškov je lahko do 80 %), na stroške kot so
komunala, telekom, pošta, ogrevanje pa nimamo vpliva na cene.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in druge prejemke so
bila v celoti porabljena.
4. Na postavki 3398-materialni stroški je veljavni proračun s
spremembami za 2.045.600,00 SIT večji od sprejetega
proračuna Vzrok za to je prenos sredstev v višini 2.045.600,00
SIT s postavke 3182-drugi osebni odhodki (prejemki) na
postavko 3398-materialni stroški.

V preteklih obdobjih se je kljub zgoraj navedenemu pokazalo, da
znamo dovolj realno predvideti potrebna sredstva in ocenjujemo,
da je to zadosten razlog, da nam proračun v prihodnje zagotovi
sredstva v taki višini, kot jih planiramo.

V letu 1997 smo za materialne stroške prejeli 168.070.600,00 SIT
proračunskih sredstev, velikost materialnih stroškov pa je v letu
1997 znašala 175.463.709,00 SIT.
Kljub prenosu, so nam ostale v letu 1997 na področju materialnih
stroškov odprte obveznosti v višini 7.393.109,00 SIT.
Te odprte obveznosti so se prenesle v leto 1998 in jih tudi dejansko
plačujemo s proračunskimi sredstvi leta 1998.
Omenjeno problematiko bi morali upoštevati tudi pri določanju
proračunskih sredstev za materialne stroške leta 1998.

4218 - OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Izvrševanje pristojnosti sodišča je bilo omejeno z zagotovljenimi
sredstvi za plače zaposlenih.
V okviru razpoložljivih zaposlitev je sodišče v celoti realiziralo
pričakovani obseg dela, pri realizaciji proračuna pa ni prišlo do
odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom za leto 1997.

4217 - OKROŽNO SQP1$ČE V KRANJU
421^_QKRQŽN_g SOPI$ČE V MAMBOBU

Okrožno sodišče v Kranju je samostojni proračunski uporabnik,
ki pa v okviru sredstev, ki so mu na razpolago, pokriva tudi
potrebe Okrajnega sodišča v Kranju, na Jesenicah, v Radovljici
in Škof ji Loki.

1.UVOD
Okrožno sodišče v Mariboru pridobiva sredstva iz državnega
proračuna kot samostojni proračunski uporabnik.
V okviru predračuna sredstev Okrožnega sodišča v Mariboru se
zagotavljajo tudi sredstva za delo Okrajnega sodišča v Mariboru,
Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici in Okrajnega sodišča v
Lenartu.
Okrožno in okrajna sodišča poslujejo preko žiro računa okrožnega

Dejstvo, da je bil proračun za leto 1997 sprejet šele v zadnjem
delu leta, pomeni, da so bile med letom določene težave. V takih
pogojih dela smo si prizadevali čimbolje planirati in gospodariti.
Precej problemov je bilo z zagotavljanjem pravočasnosti prilivov
sredstev, glede višine sredstev pa smo sproti dosegali soglasja
in smo bili deležni razumevanja
poročevalec, št. 49/1
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sodišča, stroški poslovanja okrožnega in okrajnih sodišč pa se
vodijo ločeno. Pravna podlaga za delovanje Okrožnega sodišča
v Mariboru je določena v 114. in 115.členu Zakona o sodiščih
(Ur.list, št.19/94) ter v sodnem redu (Ur.list, št.17/95) in zakonu o
sodniški službi ( Ur.list, št.19/94).

mest (11 novih sodnikov) je imela velik vpliv na hitrejše reševanje
zadev na sodišču in hkrati seveda tudi na višje stroške.

Delovno področje okrožnega in okrajnih sodišč je določeno v 99.
in 101 .členu Zakona o sodiščih.

V letu 1997 je Okrožno sodišče v Mariboru pridobivalo sredstva
iz državnega proračuna na podlagi Odredbe o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije za I.polletje
1997 (Ur.list, št.77/96), Zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe
RS v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Ur.list, št.31/
97), Uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Republike Slovenije v letu 1997 ( Ur.list, št.60/97) in Proračuna
Republike Slovenije za leto 1997 (Ur.list, št.78/97).

2. PRIHODKI IN ODHODKI V LETU 1997

V skladu z aktom o določitvi števila sodniških mest na višjih,
okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Ur.list, št.35/
94, 40/96 in 68/96) imajo Okrožno sodišče v Mariboru in okrajna
sodišča z okrožja sistemiziranih 63 sodnikov.
Osnova za sistemizacijo sodnega osebja je Odredba o določitvi
števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih
delavcev, referentov v sodnem registru, stečajnih referentov,
računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih
delavcev na okrožnih sodiščih ter Odredba o določitvi števila
strokovnih sodelavcev, sodnih referentov v zemljiški knjigi,
administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na okrajnih
sodiščih (Ur.list, št.83/94) .
Na Okrožnem sodišču v Mariboru in okrajnih sodiščih z okrožja
je sistemiziranih 244 administrativnih delavcev - sodnega osebja.

Financiranje uporabnikov proračuna je tako skorajda celo leto
1997 potekalo na podlagi uredb o začasnem financiranju, saj je bil
proračun za leto 1997 sprejet šele na seji Državnega zbora dne
2.decembra 1997.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju
proračuna (Ur.list,št.78/97) je bilo izjemoma za leto 1997 sprejeto
določilo o podaljšanem proračunskem letu, ki je proračunskim
uporabnikom dovoljevalo črpanje namenskih proračunskih
sredstev do vključno 30.januarja 1998 za pokrivanje obveznost),
ki so se nanašale na leto 1997 (za razliko od proračunskega leta
1996, ko smo uporabniki proračuna smeli med svoje pi'hodke
evidentirati le prilive do vključno 31 decembra, za poravnavo
obveznosti z zapadlostjo do 31.12.1996 tako da je bilo
proračunsko leto 1997 dodatno obremenjeno z velikim delom
decembrskih stroškov iz leta 1996).

Na dan 1 .januarja 1997 je bilo na Okrožnem sodišču v Mariboru
in okrajnih sodiščih z okrožja zaposlenih 50 sodnikov in 208
administrativnih delavcev - sodnega osebja- skupaj torej 258.
Na dan 31.decembra 1997 pa je bilo na Okrožnem sodišču v
Mariboru in okrajnih sodiščih z okrožja zaposlenih 61 sodnikov in
214 sodnega osebja oz.skupaj 275 .
Zasedba delovnih mest je glede na sistemizacijo 96,8 % pri
sodnikih in 87,7% pri sodnem osebju. Prav zasedba sodniških

Post.
3077
3185
3293
3401

Za leto 1997 je Okrožno sodišče v Mariboru iz sredstev državnega
proračuna prejelo naslednja namenska sredstva:

Namen
Plače
Drugi osebni prejemki
Prispevki delodajalca
Materialni stroški

Veljavni proračun
571.118.893,00
81.077.000,00
113.306.553,00
296.600.000,00

Realizacija
571.118.319,20
79.070.850,70
113.305.946,80
29} .507.750,00

% porabe
100,00
97,53
100,00
98,28

SKUPAJ

1.062.102.446,00

1.055.002.866,70

99,33

Prihodki iz proračuna v višini 1.055.002.866,70 SIT so bili v letu
1997 v 54,1% namenjeni za sredstva za bruto plače zaposlenih,
7,5% sredstev je bilo namenjenih za druge osebne prejemke
(regres za prehrano, povračila stroškov prevoza na delo, jubilejne
nagrade, regres za letni dopust, odpravnine, solidarnostno pomoč
in stroške izobraževanja ob delu za pridobitev manjkajoče šolske
izobrazbe), 10,8% sredstev za plačilo prispevkov države kot
delodajalca in davka na izplačane plače ter 27,6% sredstev za
materialne stroške.

dejansko število zaposlenih, upoštevajoč vsoto količnikov na
podlagi razvrstitev v plačilne razrede, osnove za obračun plač, ki
jo za sodnike določa Državni zbor - Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve, za sodno osebje pa je določena z
aneksi h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti,
dodatkov za delovno dobo in drugih dodatkov po Zakonu o
sodniški službi (Ur.list, št.19/94) ter Zakonu o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
(Ur.list, št.18/94).
V skladu s Pravilnikom o postopkih za izplačila iz proračuna, smo
pri črpanju sredstev z namenske postavke plač sproti
poračunavali vse prihranke sredstev iz naslova boleznin in drugih
nadomestil, ki se refundirajo.
Za sodno osebje smo upoštevali zakonsko višino sredstev za
delovno uspešnost.

2.1. Plače, prispevki delodajalca in drugi osebni prejemki
Sredstva za plače sodnikov in sodnega osebja
Sredstva za plače sodnikov in sodnega osebja Okrožnega sodišča
v Mariboru so se v skladu s Pravilnikom o postopkih za izplačila
iz proračuna (Ur.list, št. 19/96) zagotavljala mesečno glede na
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v višini 102.000,00 SIT bruto.
Regres za letni dopust je bil izplačan v dveh delih - julija in oktobra
1997, skupaj 287 upravičencem v skupni višini 24.512.576,00
SIT bruto.

Na postavki plač izkazujemo med prihodki in odhodki obračunane
plače za obdobje od decembra 1996 (izplačilo 4.januar 1997) do
novembra 1997 ( izplačilo 5.decembra 1997) .
Osnova za obračun plač sodnikov za mesec december 1996 je
bila 100.184,00 SIT bruto, za mesec januar 1997 102.313,00 SIT,
februar 104.099,00 SIT, od 5.4.1997 dalje pa 102.197,00 SIT
bruto.
Izhodiščna plača za I.tarifni razred, ki je hkrati osnova za obračun
plač administrativnih delavcev je znašala za december 1996
37.095,00 SIT, za mesec januar 1997 37.689,00 SIT, od meseca
aprila 1997 dalje pa 38.254, SIT bruto.

Jubilejne nagrade so bile izplačane 17 upravičencem v skupnem
znesku 874.438,00 SIT:
9 upravičencem za 10 let delovne dobe, 7 upravičencem za 20
let delovne dobe in enemu upravičencu za 30 let delovne dobe.
Odpravnine ob odhodu v pokoj so bile v letu 1997 izplačane petim
administrativnim delavcem v višini trikratnega zneska zadnje bruto
plače upravičenca v skupnem znesku 2.312.131,70 SIT
Stroški izobraževanja ob delu za pridobitev manjkajoče šolske
izobrazbe so v letu 1997 znašali 2.314.802,00 SIT . Na podlagi
sklenjenih pogodb o izobraževanju ob delu smo v letu 1997 plačali
šolnino za 19 administrativnih delavcev okrožnega in okrajnih
sodišč za pridobitev manjkajoče izobrazbe: štirinajstim
administrativnim delavcem šolnino za pridobitev srednješolske
izobrazbe, trem za pridobitev višješolske izobrazbe za študij na
Visoki upravni šoli Ljubljana, eni za študij na Visoki pravni šoli v
Mariboru in enemu zaposlenemu za študij na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju.
V letu 1997 smo na podlagi kriterijev Komisije za kadrovske in
administrativne zadeve Vlade RS dvem zaposlenim izplačali
solidarnostno pomoč v skupnem znesku 163.146,00 SIT.
Podatki o plačah, drugih osebnih prejemkih in prispevkih
delodajalca za leto 1997 - strošek dela:

Prispevki in davek na izplačane bruto plače so bili med letom
obračunani v višini zakonsko predpisanih stopenj.
Drugi osebni prejemki so bili zaposlenim v letu 1997 izplačani
upoštevajoč sklepe o zneskih povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državnih organih ter na podlagi
izpolnjevanja pogojev za izplačilo določenih prejemkov.
Za izplačilo povračil stroškov zaposlenim za prevoz na delo in z
dela je bilo porabljenih 16.017.497,00 za izplačilo regresa za
prehrano med delom skupaj 32.876.260,00 SIT.
Regres za letni dopust je bil v letu 1997 na podlagi Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti izplačan v višini
dvakratnega zneska izhodiščne plače za l.tarifni razred 76.508,00
SIT, zaposlenim, katerih povprečna mesečna bruto plača za
obdobje april - junij 1997 pa ni presegla 110.000, 00 SIT bruto pa

Namen
Prenos sred.iz pret.leta
- sredstva za plače
Plače
-sodniki
- administrativni delavci
- dežurna služba - senat
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
- regres prehrana
- prevoz na delo
- jubilejne nagrade
- odpravnine
- regres LD
- stroški izobraževanja
- solidarnostna pomoč
SKUPAJ

Prihodki

Odhodki

838 .622,40
571.118 .319,20
283.588 .487,50
278.751 400,10
8.778 .431,60
113.305 .946,80
79.070 .850,70
32.876 .260,00
16.017 .497,00
874 .438,00
2.312 .131,70
24.512 .576,00
2.314 .802,00
163 .146,00
764.333 .739,10

571.108 990,10
283.553 543,30
278.777 015,20
8.778 .431,60
113.305 946,80
79.070 850,70
32.876 260,00
16.017 .497,00
874 .438,00
2.312 131,70
24.512 .576,00
2.314 802,00
163 .146,00
763.485 .787,60

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 847.951,50 SIT je bil
prenešen v leto 1998 in predstavlja znesek nadomestil plač za
mesec november ( izplačanih 5.decembra 1997 ), ki se
refundirajo. V celoti je bil poračunan pri nakazilu sredstev za plače
za mesec december 1997.

Razlika
+ 838.622,40
+ 9.329,10

+ 847.951,50

2.2, Materialni stroški

namena materialnih stroškov izobraževanje zaposlenih v
pravosodju 3.500.000,00 SIT (udeležba sodnikov okrožnega in
okrajnih sodišč na strokovnih seminarjih, pokrivanje dela stroškov
za tedenske študijske obiske na prvostopenjskem sodišču v
Avstriji, informacijsko izobraževanje, strokovni seminarji za sodno
osebje o zemljiški knjigi, izvršbo) ter zagotovitev sredstev na
novi postavki za mednarodno sodelovanje (sodelovanje s
predstavniki sodišč iz Avstrije) v višini 550.000,00 SIT.

Za leto 1997 smo ob pripravi proračuna načrtovali potrebna
sredstva na postavki rednih materialnih stroškov 316.090.000,00
SIT, zagotovitev sredstev na novi proračunski postavki v okviru

Zahtevek Okrožnega sodišča v Mariboru je bil v obdobju
začasnega financiranja za leto 1997, ki pa je izjemoma trajalo
skorajda celo proračunsko leto, je bil s strani Ministrstva za fi-
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nance potrjen le v višini 213.600.000,00 SIT oz. 67% glede na
načrtovana sredstva.
Zato je Okrožno sodišče v Mariboru skozi vse leto opozarjalo na
prenizko zagotovljena sredstva na postavki materialnih stroškov
in se skozi vse leto srečevalo z izjemnimi likvidnostnimi težavami.

novembrskimi sredstvi lahko plačevali le stroške poštnih storitev
(sicer bi bilo delo sodišča popolnoma blokirano).
Šele s sprejetjem proračuna za leto 1997 v začetku meseca
decembra, so bila Okrožnemu sodišču v Mariboru na tej namenski
postavki zagotovljena dodatna sredstva v višini 83.000.000,00
SIT, oz. za leto 1997 skupaj sredstva v višini 296.600.000,00 SIT.
V obdobju zadnjih treh tednov preteklega leta pa, žal, nismo mogli
nadomestiti vseh nerealiziranih nabav strokovne literature, opraviti
vseh planiranih vzdrževalnih del, nujnih servisov opreme, nujno
potrebnih vezav in obnov zemljiških knjig. Zato smo do konca
meseca januarja 1998 z namenske postavke črpali le 98,3 %
predvidenih sredstev.

Zaradi izjemno dolgega obdobja začasnega financiranja
državnega proračuna in prenizko zagotovljenih sredstev na
namenski postavki materialnih stroškov, smo morali omejiti vse
nabave pisarniškega materiala, čistil, strokovne literature, nujna
vzdrževalna dela, popravila osnovnih sredstev, udeležbe na
strokovnih seminarjih. V prvih dneh novembra smo v celoti izčrpali
za leto 1997 predvidena sredstva in zaprosili za premostitvena
sredstva, ki pa jih žal nismo dobili. Do 15.decembra 1997 smo
morali ustaviti vsa plačila obveznosti dobaviteljem, saj smo z
Vrsta stroška

V realizaciji materialnih stroškov v višini 291.507.750,00 SIT je
struktura po glavnih namenih:

Znesek v tisoč SIT

Delež v %

19.630,6
10.707,8
3.735,5
4.972,4
9.667,7
8.720.4
71.431,6
4.095.5
11.774,6
5.612,1
60.935.0
69.819,4
10.405.1

6,7
3,7
1,3
1,7
3,3
3,0
24,5
1,4
4,0
1,9
20,9
24,0
3,6

pisarniški material
sodni obrazci
časopisi in strokovna literatura
drug material
porablj.energija (el. ener., benc., ogrev.)
vzdrževanje
PTT storitve
neproizvodne storitve
drugi materialni stroški
povrač.in nagrade sodn. porotnikom
stroški izvedeniških mnenj
stroški zagovornikov
ostali str.kazenskih postopkov

Bistven vpliv na realizacijo materialnih stroškov, ki je glede na
tisto v letu 1996 (20.028.477,30 SIT) višja za 45,7 %, imajo
naslednje vrste stroškov:
Stroški nabave pisarniškega materiala in sodnih obrazcev v višini
30.3 mio SIT (10,4% vseh materialnih stroškov) so bili glede na
realizacijo v letu 1996 višji za 19,1%, stroški porabljene energije
(3,3% vseh stroškov ) pa kar za 46,5%.
Stroški PTT storitev ( 24,5% vseh materialnih stroškov) v višini
71.4 mio SIT so bili višji za 39,7%. Ker moramo v skladu s sodnim
redom večino sodnih pisanj pošiljati z osebno vročitvijo
oz.priporočeno (to je seveda dražje ) in ker se več kot tretjina teh
pošiljk vrača kot nevročenih ( sledi ponovni poskus vročitve), so
ti stroški ob povečanem obsegu reševanja zadev na sodiščih
izjemno visoki.
Izjemen vpliv na višje materialne stroške pa imajo predvsem v
zadnjih dveh letih stroški kazenskih postopkov, ki v realizaciji
materialnih stroškov predstavljajo kar 48,4% in so glede na
preteklo leto višji za 64,7% (I).
92.člen Zakona o kazenskem postopku (Ur.list, št.63/94) določa,
da sodišča, ki vodijo kazenske postopke, iz svojih sredstev
poravnajo te stroške. Gre za izdatke, ki nastanejo v kazenskem
postopku od njegove uvedbe do konca in za izdatke za
preiskovalna dejanja, opravljena med preiskavo.
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.
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Ti stroški so povsem odvisni od obsega in težavnosti kazenskih
postopkov in predvsem dolgotrajnosti sodnih postopkov.
Stroški sodno zapriseženih izvedencev, sodnih cenilcev in
tolmačev, ki na zahtevo sodišča podajo izvid in mnenje glede
strokovnih vprašanj, za katere-tako določa zakon ali glede katerih
sodišče oceni, da mu je pri njegovi presoji potrebna pomoč
strokovnjaka, predstavljajo v višini 60,9 mio SIT skorajda že 21 %
vseh materialnih stroškov sodišča in so v primerjavi z letom 1996
višji za 46,7% .
Stroški zagovornikov v višini 69,8 mio SIT (24% vseh materialnih
stroškov preteklega leta) so v primerjavi z letom 1996 višji za
73,1% (!). Sprememba kazenske zakonodaje je v letu 1995 je
uzakonila (70.člen ZKP) obvezno obrambo po zagovorniku.
Okrožno sodišče mora namreč obdolžencem v vseh kazenskih
zadevah postaviti zagovornika o uradni dolžnosti, če si ga
obdolženec ne zagotovi sam, ne glede na njegovo socialno stanje.
Za zagovornika po uradni dolžnosti pa se lahko postavi le odvetnik.
To pomeni, da so dane široke možnosti zagovornika po uradni
dolžnosti, zato so tudi ti stroški zelo visoki.
Odvetniška zbornica Slovenije, ki z Odvetniško tarifo določa način
vrednotenja in obračunavanja odvetniških storitev, je 24,januarja
1997 objavila Sklep o spremembi vrednosti točke in jo povišala
za 15% .
Na izjemno povišanje drugih stroškov kazenskega postopka pa
vplivajo za 217% višji stroški zdravljenja pripornikov ( 3,6 mio
SIT) in visoki stroški nastanitve mladoletnikov v vzgojnem zavodu
' ( 3,5 mio SIT).
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3,5 mio SIT je bilo namenjenih za nabavo novih teletonskih central v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu, 2,1 mio SIT za nabavo
varovalnega sistema na zunanjih okrajnih sodiščih in detektorja v
sodni zgradbi v Mariboru, 11,6 mio SIT za pohištveno opremo
(predvsem za prostore v sodni zgradbi v Lenartu) ter 0,3 mio SIT
za zabojnike in aparate (sesalec).

2.3. Investicije
Tudi v letu 1997 okrožno in okrajna sodišča niso razpolagala z
namenskimi sredstvi za nabavo osnovnih sredstev in sredstvi
za investicijsko vzdrževanje.
Ministrstvo za pravosodje je v okviru postavke Tehnološka
posodobitev poslovanja pravosodja za okrožno in okrajna sodišča
z okrožja preko javnih razpisov nabavilo opremo v skupni
vrednosti 17.475.281, 00 SIT, od tega za: Okrožno in Okrajno
sodišče v Mariboru v vrednosti 5,2 mio SIT, za Okrajno sodišče
v Slovenski Bistrici v vrednosti 1 mio SIT in za Okrajno sodišče v
Lenartu za 11,2 mio SIT.
Proračunska postavka
- Prenos sred.iz pret.leta
3077 Plače
3185 Drugi osebni prejemki
3293 Prispevki delodajalca
3401 Materialni stroški
SKUPAJ

1.ZAKLJUČEK
V letnem obračunu 1997 izkazujemo v Bilanci prihodkov in
odhodkov za leto 1997:

Prihodki
838.622,40
571.118.319,20
79.070.850,70
113.305.946,80
291.507.750,00
1.055.841.489,10

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 847.951,50 SIT na
postavki plač se prenese v leto 1997 in ob nakazilu sredstev za
plače v januarju 1998 v celoti poračuna.

Odhodki
571.108.990,10
79.070.850,70
113.305.946,80
291.507.750,00
1.054.993.537,60

Deleži odhodkov okrožnega in okrajnih sodišč z okrožja so:
Okrožno sodišče v Mariboru 49,5%, Okrajno sodišče v Mariboru
40,4%, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 5,1% in Okrajno
sodišče v Lenartu 5%.

4220 - OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
V smislu vašega dopisa št. 401-20/98 z dne 25. 2. I998 vam
pošiljamo obrazložitev postavk zaključnega računa za leto 1997
in sicer:
namen
plače

_

drugi oseb. prejemki
prisp. delodajalca
materialni stroški

prihodki

odhodki

razlika

249.364.227,90

249.173.155,50

+ 191.072,40

33.714,374,00
50.188.843,20
95.866.000,00

33.454.705,90
50.205.616,20
104.001.629,71

+ 259.668,10
- 16.773,00
- 8.135.629,71

Skupaj iz proračuna
drugi prihodki
terjatve
za manjko
presežek drugih prihodkov

429.133.445,10
134.225,84

Skupaj:

436.969.333,15

7.701.662,21

-7.701.662,21
+ 134.225,84
436.835.107,31

Poraba sredstev iz proračuna v letu I997 najbolj odstopa pri
sredstvih za materialno stroške, katere je sodišče načrtovalo v
finančnem načrtu v višini 102.854.000,00 SIT.
Že med letom, predvsem pa v I. polletju v času začasnega
financiranja, smo ugotavljali, da nam v proračunu dodeljena
sredstva začasnega financiranja ne bodo zadoščala, o tem smo
tudi obveščali Ministrstvo za finance, prav tako pa tudi Sodni
svet.
S prerazporeditvami med nameni v sodišču, kakor tudi med '
drugimi uporabniki pravosodja smo načrtovani - nakazani manjko
sredstev za materialne stroške znesek 17.354.000,00 SIT uspeli
znižati na 8.135.629,71 SIT.
poročevalec, št. 49/1
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+ 134.225,84

Ugotavljamo, da je Ministrstvo za finance pri dodeljevanju sredstev
za materialne stroške uporabilo dinamiko potrošnje I. polletja, ki ni
primerljiva oz. enaka II. polletju oz. iz IV. trimesečja po porabi v
pravosodju enako enemu polletju.
Iz analize materialnih stroškov ugotavljamo, da so stalni - fiksni
stroški (material, popravila, energija) enaki porabi teh stroškov v
letu 1996 oz. na indexu 99, dočim pa so nenormalno porasli stroški
za funkcionalno poslovanje.
Najbolj so porasli naslednji stroški:
- porotniki
index 97/96
143
- pričnine
"
103
- medicinske storitve
"
207
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izvedenine v kaz. postopkih
zagovorniki po uradni dolž.
privodi v kazenskih postopkih
tolmačnine

127
232
123
176

je rešilo več zadev, kar je vidno tudi v satističnih poročilih sodišč.
V proračunu za leto 1997 smo imeli odobrenih na materialnih
stroških 75.900.000,00 SIT, kolikor je bilo po naših zahtevkih tudi
nakazanega. Porabili smo vsa odobrena sredstva, zmanjkalo je
še za 219.275,10 SIT, kar smo prikazali kot zahtevek do
proračuna za leto 1998. Največje postavke, ki so nujna osnova
za sodno delo, predstavljajo skupaj 72,6 % porabe na materialnih
stroških. Podatki po največjih postavkah so naslednji: poštnina
24,12 %, zagovorniki po uradni dolžnosti 15,83 %, izvedenci in
tolmači 13,41 %, obrazci in vpisniki 5,69 %, stroški za ostale
zagovornike 5,13 %, stroški za sodnike porotnike 3,22 %, za
strokovno literaturo 3,03 %, za pričnine, prisilne privedbe in
medicinske storitve v postopkih 2,17 %.

Strukturno razmerje fiksnih stroškov napram funkcionalnim
stroškom je v letu I996 bilo 65:35 v korist fiksnih stroškov, v letu
I997 pa je to razmerje doseženo s 50:50.

4221 - OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
Po prvih dveh mesecih poslovanja se nam za letošnje leto
nakazujejo resne motnje v financiranju odhodkov za materialne
stroške.

Iz navedenega je mogoče zaključiti, da je bila poraba namenska
:n da je dala pričakovane razultate v končanih zadevah in vsem
opravljenem delu na sodiščih.

Po začasnem financiranju januar - junij 1998 je za nas predvideno
53.636.000,00 SIT, a smo že v prvih dveh mesecih realizirali
32.059.435,34 SIT, kar pomeni, da bi s sedanjim tempom
poslovanja prišlo že v aprilu do blokade, čeprav bi s tem obsegom
sredstev morali poslovati še do junija. Tudi letos gre največ za
stroške odvetnikov po uradni dolžnosti, saj je bilo v prvih dveh
mesecih zanje izplačano 14.580.000,00 SIT. Na obseg porabe ne
moremo vplivati razen na ta način, da bi zmanjšali obseg dela,
kar gotovo ni namen sedaj zelo odmevnih trendov v slovenskem
pravosodju. Menimo, da bi bili odzivi na tak razplet zelo negativni.

4224 - OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU
V skladu z vašim dopisom štev. 401-20/98 vam pošiljamo
vsebinsko obrazložitev izvrševanja proračuna za leto 1997.
V letu 1997 ni bilo večjih odstopanj med veljavnim proračunom in
realizacijo po posameznih proračunskih postavkah, kljub temu
pa naj navedemo nekaj podatkov o poslovanju v letu 1997

Ker nam glede na navedeno grozi resna ogrozitev poslovanja,
predlagamo, da se nam v proračunu za leto 1998 za odhodke za
materialne stroške odobrijo sredstva, ki smo jih predlagali.

Okrožno sodišče na Ptuju (v čigar sestavi sta tudi Okrajni sodišči
na Ptuju in v Ormožu) je v letu 1997 izkazalo materialne stroške
v višini 69.551.408,89 SIT, kar je za 15.755.700,11 SIT oz. za
29,3 % več kot leto poprej. Do takšnega porasta materialnih
stroškov je prišlo kljub temu,da si prizadevamo za čimbolj
gospodarno porabo proračunskih sredstev, saj so se kar za 53
% povečali stroški kazenskih postopkov in za 46,5 % stroški
poštnine. Primerjava med stroški v letih 1996 in 1997 je razvidna
iz priložene tabele.

4222 ■ OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU
V letu 1997 so Okrožno sodišče v Novem mestu ter Okrajna
sodišča v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem dosegli
nadpovprečne rezultate. To še posebej velja za Okrožnojsodišče
Novo mesto, ki ni znano le po visoki storilnosti, pač pa tudi po
sorazmerno majhnih zaostankih. Rezultati na Okrajnih sodiščih v
Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem, pa bi bili še veliko boljši, če
bi sredi leta 1997 lahko zaposlili dodatne zemljiškoknjižne referente
in strojepiske, kar pa ni bilo storjeno, zaradi omejenih finančnih
sredstev.
,

4226 - OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU

S sredstvi, zagotovljenimi z rebalansom proračuna, smo pokrili
najnujnejše materialne potrebe. Pri tem smo dosledno pazili, da
se je poraba gibala le v okviru razpoložljivih sredstev.

Glede na vaš dopis številka 401-20/98, z dne 25.02.1998 vam
pošiljamo obrazložitev izvrševanja proračuna za leto 1997. V
skladu z 12. členom Navodila o enotnem vodenju poslovnih knjig
za proračun in proračunske uporabnike in Navodila o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije Uradni list RS št. 1, z dne
09.01.1998, smo vam dne 24.02.1998 že posredovali obrazce:

Na proračunski postavki 3188 - drugi osebni odhodki • so ostala
neporabljena sredstva v znesku 2.335.817,00 SIT, ker zaradi
bolezenskih odsotnosti ni bil izplačan celotni regres za prehrano.
Upokojitve, ki so bile planirane za leto 1997, pa bodo realizirane v
letu 1998.

- Prihodki in odhodki med letom - bilanca prihodkov in odhodkov
od 1. januarja do 31. decembra 1997 in
- Bilanca stanja na dan 31. decembra 1997.
Zaradi začasnega financiranja potreb iz proračuna, ki je bilo v
veljavi skozi celo leto 1997, smo imeli težave s poravnavanjem
obveznosti za materialne stroške. Sredstva za plače je v letu
1997 planiralo Ministrstvo za finance.

4223 - OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM
Financiranje Okrožnega sodišča v Krškem ter Okrajnih sodišč v
Brežicah, Krškem in Sevnici poteka preko Okrožnega sodišča v
Krškem. Glavni cilj vsakega sodišča je reševati toliko zadev, da
ne pride do skoraj neobvladljivih zaostankov. V letu 1997 je bilo
izvoljenih 6 novih sodnikov. Tako so popolno kadrovsko zasedena
s sodniki tri sodišča, razen Okrajnega sodišča v Brežicah, kjer je
prosto še eno sodniško mesto. Takšna zasedba sodniških mest
se je kazala tudi v povečanih izdatkih na materialnih stroških, s
katerimi se zagotavlja finančne pogoje za sodno delo. Več sodnikov
28. julij 1998

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je pričelo v skladu z Zakonom
o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) poslovati s 01.01.1995, tako,
da je leto 1997 že tretje leto njegovega delovanja. Deluje na območju
desetih novo ustanovljenih občin. Isto krajevno območje pokriva
tudi Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, ki posluje v isti sodni
zgradbi kot Okrožno sodišče Slovenj Gradec na Kidričevi 1.
V letu 1997 smo si zastavili program še večjega reševanja zadev,
ki pa ga nismo mogli v celoti uresničiti zaradi nepravočasne
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neporabljen zaradi planirane odpravnine ob odhodu v pokoj, ki
pa je bila izplačana 5.1.1998, torej iz sredstev leta 1998.
3. Postavka 3277 - Prispevki delodajalca
Prispevki delodajalca so bili izplačani v skladu z veljavnimi
zakoni, v višini 23.755.397 sit.

izvolitve vseh sodnikov in daljše odsotnosti ene sodnice zaradi
bolniškega staleža.
Na podlagi Uredbe o začasnem financiranju potreb iz proračuna
RS v prvem polletju lota 1997 smo imeli na proračunski postavki
5670 - Materialni stroški na razpolago 24.200.000 sit.Teh sredstev
nam je zmanjkalo v začetku maja 1997, nato skoraj tri mesece
nismo mogli poravnavati obveznosti za materialne stroške, odredb
za plačilo odvetnikov, sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev,
potnih nalogov... Posledica tega so bili številni opomini in obračuni
zamudnih obresti. Na žiro računu smo držali minimalna finančna
sredstva za kritje poštnih stroškov, pa še ta bi se bila ustavila, če
13. junija 1997 ne bi dobili iz proračunske rezerve 2.000.000 sit
za kritje predvsem poštnih stroškov.

III. SKUPNA PORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU
1997 JE BILA 156.189.535,90SIT.

4412 - VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU
Delovne naloge Višjega državnega tožilstva v Celju se ne
spreminjajo in so določene predvsem z Zakonom o kazenskem
postopku in z Zakonom o državnem tožilstvu. Vse delo, ki ga je
opravilo Višje državno tožilstvo v Celju v letu 1997 je bilo opravljeno
ažurno in brez vsakega zaostanka. V zadevah kazenskega
pritožbenega postopka smo tekoče podajali predloge pritožbenemu sodišču in se v primerih, ko to zahteva zakon udeleževali
pritožbenih sej. Po pismenih zaprosilih ali tudi ustno izraženih
željah smo okrožnim državnim tožilcem Okrožnega državnega
tožilstva v Celju vključno z Zunanjim oddelkom v Velenju
posredovali pravna mnenja o posameznih zadevah, ki so jih
reševali. Ustreznost dela okrožnih državnih tožilcev smo
spremljali ob delu v pritožbenem postopku, o opaženih
pomanjkljivostih pa sestavili evidenčne liste in končno poročilo.
Opravili smo pregled dela Okrožnega državnega tožilstva v Celju
vključno z Zunanjim oddelkom v Velenju, poročilo o tem pregledu
pa skupaj s prej omenjenim poročilom obravnavali na skupnem
sestanku z okrožnimi državnimi tožilci. Po zahtevi Zakona o
državnem tožilstvu smo poročilo o pregledu dela Okrožnega
državnega tožilstva v Celju vključno z Zunanjim oddelkom v
Velenju poslali generalnemu državnemu tožilcu Republike Slovenije
in ministru za pravosodje. V zadevah, v katerih je po našem
mnenju prišlo v sodnih odločbah do kršitev zakona smo
Državnemu tožilstvu Republike Slovenije posredovali pobude za
vložitev zahtev za varstvo zakonitosti. Kot že navedeno, so bile
opravljene vse delovne naloge, ki smo jih imeli v obravnavanem
obdobju, opravili pa smo jih v celoti ažurno.

Ko je bilo začasno financiranje podaljšano, smo poravnali še ostale
zapadle obveznosti iz meseca maja in junija 1997. Finančna
sredstva, ki so nam bila oddobrena v podaljšanem začasnem
financiranju od januarja do septembra 1997 v višini 38.514.000 sit
smo porabili za najnujnejša plačila, in sicer: pošta, telefon,
komunalne storitve, mestno zemljišče, električna energija..., preko
5.000.000 sit ostalih obveznosti, kot so: odvetniki, izvedenci,
cenilci, refundacije plač..., pa je ostalo neporavnanih.
Za nujno potrebnih dodatnih 5.000.000 sit smo vložili zahtevek za
kritje iz proračunske rezerve, o težavah smo obvestili Sodni svet,
vendar smo ta dodatna sredstva uspeli dobiti šele s proračunskim
memurandumom konec leta 1997.
Skupna sredstva za proračunsko postavko 5670 - Materialni
stroški, so v proračunu za leto 1997 znašala 60.800.000 sit.
Po zaključnem računu na dan 31.12.1997 smo ugotovili, da
znašajo materialni stroški, ki se nanašajo na leto 1997
60.720.078,85 sit. Razliko v višini 79.921,15 sit smo dne 27.
februarja 1998 vrnili v proračun na žiro račun številka: 50100630-10014.

44-TOŽILSTVA

Med letom 1997 nismo izvršili nobenih sprememb med postavkami
proračuna. Poraba je bila izključno v njegovem okviru, po našem
sporočilu o njegovi višini pa ste že prerazporedili presežek
odobrenih sredstev za materialne izdatke.

44VL-_DRŽAVNOTOŽ|L$TVQ REPUBLIKE SLOVENIJE
V zvezi z vašim dopisom štev. 401-20/98 z dne 25.02.1998 vam
sporočamo obseg odobrenih sredstev v letu 1997 ter njihovo
porabo:

4413 - VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU
I. Materialni stroški - Postavka 3378
Na postavki 3378 je bilo odobrenih 20.100.000,00 sit sredstev.
V letu 1997 smo za potrebe materiala, strokovne literature,
kotizacij, poštnin, telefonskih storitev, dnevnic, zavarovanj,
tiskanja obrazcev, reprezentance, vezav, storitev Agencije
za PP, cestnin, kilometrin itd. porabili 20.095.982,90 sit.
Skozi vse leto smo se trudili poslovati čimbolj gospodarno,
vendar nam je zaradi podaljšanja proračunskega leta do
31.01.1998 zmanjkalo 451.152,30 sit, ki smo jih pokrili iz
sredstev za leto 1998.
II. Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke
so bila porabljena v naslednjih zneskih:
1. Postavka 3054 - Plače
Plače so bile izplačane v skladu z Zakonom o plačah v državnih
organih in Zakonom o tožilstvu ter v planiranem obsegu
106.569.489,00 sit.
2. Postavka 3169 - Drugi osebni prejemki
Na postavki Drugi osebni prejemki smo planirali 6.986.000,00
sit. Porabljeno je bilo 5.768.667,00 sit. Del sredstev je ostal
poročevalec, št. 49/1

V zvezi z vašim dopisom štev: - 401 - 20/98 z dne 15.2.1998 vam
pošiljamo vsebinsko obrazložitev izvrševanja proračuna našega
državnega tožilstva za leto 1997:
- Cilji državnega tožilstva so praviloma določeni z zakonom in
zato posameznim državnim tožilstvom ostaja le malo
manevskega prostora za njihovo samostojno določanje.
Pripomniti velja le, da pripad iz leta v leto narašča in da smo v
letu 1997, ko je pričel z delom še en državni tožilec, pričeli
izvrševati tudi nadzor nad delom okrožnih državnih tožilstev,
česar v prejšnjem obdobju zaradi dejstva, da sem bil podpisani
edini državni tožilec na Višjem državnem tožilstvu v Kopru,
nismo uspeli opravljati.
- Za izvedbo programov našega državnega tožilstva veljajo
navedbe gornje alinee.
- Odstopanj med postavkami našega proračuna za leto 1997
takorekoč ni bilo, saj je le pri postavki "materialni stroški" prišlo
310
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2. Osebni dohodki

do manjšega odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom
v višini 200.000,00 SIT, kar pa je glede na porast cen materiala
in storitev popolnoma razumljivo in menimo, da s tem v zvezi ni
potrebno dajati nobenih dodatnih pojasnil.

V letu 1997 smo izplačevali osebne dohodke v skladu z Zakonom
o državnem tožilstvu ter Zakonom o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. I.
RS, št. 18/94) in Pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih,
v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek
o prekrških (Ur. I. RS, št. 41/94), sredstva, ki so bila odobrena s
finančnim načrtom nismo prekoračili.

4414-VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI
V zvezi z vašim dopisom štev. 401-20/98 z dne 25.02.1998 vam
sporočamo obseg odobrenih sredstev v letu 1997 ter njihovo
porabo:

4416 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU
I. Materialni stroški - Postavka 3385
Na postavki 3385 je bilo odobrenih 2.940.000 sit sredstev.
V letu 1997 smo za potrebe materiala, strokovne literature,
kotizacij, poštnin, telefonskih storitev, dnevnic, zavarovanj,
tiskanja obrazcev, reprezentance, vezav, storitev Agencije
za PP, cestnin, kilometrin, garažnin itd. porabili 2.515.885,41
sit, torej 85,57 % planiranih sredstev.
Skozi vse leto smo se trudili poslovati čimbolj gospodarno, del
sredstev pa je ostal neporabljen tudi zaradi manjšega obsega
izobraževanja zaposlenih od planiranega.

V zvezi z vašim dopisom 401 -20/98 z dne 23.3.1998 vam pošiljam
kratko obrazložitev izvrševanja proračuna v delu, ki je bil
namenjen za financiranje Okrožnega državnega tožilstva v Celju.
Okrožno državno tožilstvo je v celoti opravilo vse naloge, ki
zadevajo njegovo osnovno dejavnost in je poročilo o delu z obširno
obrazložitvijo poslalo Ministrstvu za pravosodje. Delo je bilo
opravljeno s približno 2-mesečnim zaostankom pri reševanju
zadev. Tožilstvo je celoten obseg dela opravilo z enako kadrovsko
zasedbo kot leto poprej zato se je pri porabi sredstev za osebne
dohodke držalo v okviru zagotovljenih sredstev. Odstopanja so
bila le pri materialnih stroških in sicer predvsem na račun
povečanja najemnin zaradi pridobitve treh novih prostorov in s
tem povezanih dodatnih stroškov deloma pa tudi zaradi povečanja
obveznosti, ki so nastale zaradi sprememb kazenske zakonodaje
in s tem povečanega obsega stroškov namenjenih za udeležbe
na glavnih obravnavah, hrambo zaseženih stvari in povečanih
komunalnih storitev. Sredstva za materialne stroške so bila
korigirana navzgor ob koncu preteklega leta. Zaradi tega tožilstvo
ob koncu ni imelo neporavnanih obveznosti.

II. Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke
so bila porabljena v naslednjih zneskih:
1. Postavka 3061 - Plače
Plače so bile izplačane v skladu z Zakonom o plačah v državnih
organih in Zakonom o tožilstvu ter v planiranem obsegu
69.051.365,00 sit.
2 Postavka 3169 - Drugi osebni prejemki
Na postavki Drugi osebni prejemki smo planirali 5.438.000,00
sit. Porabljeno je bilo 2.919.410,00 sit, ali 65,78 % planiranih
sredstev. Del sredstev je ostal neporabljen zaradi planirane,
vendar neizplačane odpravnine ob odhodu v pokoj.
3. Postavka 3277 - Prispevki delodajalca
Prispevki delodajalca so bili izplačani v skladu z veljavnimi
zakoni, v višini 15.533.028,00 sit ali 99,99% planiranih sredstev.

4417 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU
Posredujemo vam vsebinsko obrazloženo izvrševanje proračuna
za naše tožilstvo za leto 1997:
- tožilstvo si ne more zastaviti ciljev, ker je obseg našega dela
nepredvidljiv in je odvisen od števila zadev, ki jih dobimo v reševanje. Načelno bi lahko bil naš zastavljen cilj rešiti čimveč zadev,
ki smo jih prejeli v reševanje, ob tem pa naj omenim, da smo v
letu 1997 v reševanje prejeli več zadev kot leto poprej, številčno
smo bili šibkejši, število rešenih zadev pa je bilo večje kot v letu
1996. V kolikor bi to lahko opredelili kot zastavljene cilje, moramo
ugotoviti, da so bili vsekakor doseženi in tudi preseženi.

4415 -JMŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU
V zvezi z vašim dopisom vam posredujemo vsebinsko
obrazložitev zaključnega računa za leto 1997.
1. Materialni stroški
Na postavki št. 3386 materialni stroški smo v letu 1997 iz
proračuna prejeli sredstva v znesku 2.300.000,00 SIT. Sredstva
smo porabili za:
400 - pis. mat., strok, lit
401 - energija
402 - telefon, kom. str.
403 - nepriz. str. - vzdrž. posl. prost.
405 - reprezentanca
411 - provizija APP
413 - zavarovalne premije
414 - dnevnice
418 - drugi str.

- enako velja tudi za "zastavljene programe".

364.041,20
450.984,20
338.870,00
764.599,00
48.656,00
48.920,13
120.003,40
139.739,00
16.102,00

- do občutljivejših odstopanj oz. sprememb med postavkami je
prišlo pri:
drugi osebni odhodki (prejemki) zaradi števila zaposlenih, saj sta
v letu 1997 odšla dva funkcionarja, pri administrativno-tehničnih
delavcih pa nismo zaposlili strokovnega sodelavca, čeprav smo
sredstva zanj predvideli v proračunu za leto 1997.
materialni stroški - do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom je prišlo zaradi plačevanja najemnine za poslovne prostore
Okrožnega državnega tožilstva Koper, vendar ker najemnino še
vedno plačuje Ministrstvo, za pravosodje, smo o tem obvestili
Ministrstvo za finance (gospo Božičevo), ki je potem sredstva v
višini 4,000.000,00 SIT dodelila drugim uporabnikom proračunskih
sredstev.

Iz prikazanega sledi, da je največja postavka porabe vzdrževanje
poslovnih prostorov in osnovni stroški kot so: telefon, energija,
osnovni pisarniški material in potrebna strokovna literatura.
Glede na to, da je bilo podaljšano proračunsko leto do 15.01.1998
in smo dejansko imeli 13 mesecev za obračun materialnih stroškov
nam sredstva, ki ste jih odobrili niso zadoščala, zato smo račune
za katere nismo imeli kritja knjižili v naslednje leto.
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osebnih dohodkov plač zaposlenih, prispevkov delodajalcev,
drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Neporabljena
so ostala le sredstva za druge osebne prejemke - in sicer za
odpravnino, ki je bila izplačana ob decembrski plači, to je 5.1.1998.

4418 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU
Odobrena proračunska sredstva za poslovanje Okrožnega
državnega tožilstva v Kranju so zadoščala za pokrivanje bruto

PREGLED PORABE SREDSTEV GLEDE NA VELJAVNI PRORAČUN 1997

Plače
Drugi oseb. prejemki
Prispevki dolodajal.
Materialni stroški

Veljavni proračun 1997
'93.914.605,00
7.616.000,00
20.008.374,00
5.700.000,00

Realizacija 1997
93.913.776,50
5.896.479,00
20.007.562,00
5.700.000,00

Razlika
828,50
1.719.521,00
812,00

127.238.979,00

125.517.817,50

1.721.161,50

Skupaj

Okrožno državno tožilstvo Kranj je v letu 1997 zaposlovalo vodjo
ODT, 11 državnih tožilstev, eno pomočnico, eno strokovno
sodelavko in 8 administrativnih sodelavcev, skupaj 22 zaposlenih.

variabilnih stroških. Predvsem smo varčevali pri obsegu izvajanja
strokovnega izobraževanja (stroški v zvezi z udeležbo na
seminarjih doma in v tujini), nabavi strokovne literature, pa tudi na
vzdrževanju poslovnih prostorov in pri nekaterih drugih variabilnih
stroških. Zaradi upada števila zaposlenih (in ne povečanja, kot je
bilo predvideno), so bili manjši tudi tisti stroški, ki so odvisni od
števila zaposlenih (poraba pisarniškega materiala in podobno).
Do manjše porabe od načrtovane pa je prišlo tudi iz razloga, ker
se je strošek najemnin za dodatno pridobljene poslovne prostore
za sedež tožilstva pojavil kasneje kot je bilo sprva predvideno
(zaradi kasnejših datumov uveljavitve najemnih pogodb).
Najemnine pa predstavljajo v celokupnem obsegu materialnih
stroškov pomemben delež teh stroškov. Enako velja glede
stroškov fizičnega varovanja prostorov sedeža tožilstva, ki se v
letu 1997 v nasprotju s predvidevanji tudi niso bistveno povečali,
razlog pa je najti v tem, da v letu 1997 še ni prišlo do uporabe
dodatno pridobljenih prostorov za sedež tožilstva, ker še ni bila
dobavljena potrebna oprema in izvedene najnujnejše telekomunikacijske povezave. Je pa izostanek teh stroškov v letu 1997
upoštevati kot dodatne stroške v proračunu za leto 1998.

Materialni stroški v višini 5.700.000 SIT predstavljajo poleg fiksnih
stroškov (naročnine, elektrika, telefon, zavarovalne premije,
storitve v plačilnem prometu), stroški za vzdrževanje poslovne
zgradbe, strokovno literaturo, pisarniški material, prevajanje tujih
listih, zdravstvene storitve, strokovno izpopolnjevanje tožilcev
na tožilskih dnevih.

4419 - OKROŽNO PRŽAVNOTOŽILSIVOV
LJUBLJANI
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani v letu 1997 še vedno ni
poslovalo v polni kadrovski zasedbi glede na potrebe in
sistemizacijo delovnih mest, saj je ugotoviti, da je bilo na dan
31.12.1997 zasedenih 36 funkcionarskih mest (sistemizacija 52
funkcionarskih mest, Ur. I. RS št. 83/94) in 31 administrativnih,
tehničnih, strokovnih in drugih delavcev (sistemizacija 33 tovrstnih
delavcev, Ur. I. RS št. 20/95 in 68/96).
Razlogi za to, da sistemizirana delovna mesta niso mogla biti
zasedena (prostorska stiska na sedežu tožilstva), so koncem
leta 1997 odpadli, saj so bili za sedež tožilstva pridobljeni v najem
dodatni prostori, ki jih je potrebno le še operacionalizirati, tako da
je kadrovsko izpopolnitev, vsaj v večjem obsegu, predvideti v
letu 1998.

4420 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V
MARIBORU
V zvezi z vašim dopisom vam posredujemo vsebinsko
obrazložitev zaključnega računa za leto 1997.
Materialni stroški
Na postavki številka 3409 materialni stroški smo v letu 1997 iz
proračuna prejeli sredstva v znesku 9,100.000,00 SIT. Vsa
sredstva smo porabili za:

Kljub temu pa je ugotoviti, da so bila sredstva za plače, druge
osebne prejemke in prispevke delodajalca, ki jih je v letu 1997
planiralo Ministrstvo za finance, porabljena skoraj 100 % (99,30
%), kar pomeni, da v kolikor bi bilo mogoče že v letu 1997 uresničiti
program kadrovske izpopolnitve in v kolikor med letom ne bi
prišlo do okoliščin, ki so zmanjšale obseg potreb sredstev za
plače (dva funkcionarja sta odšla na druge delovne dolžnosti,
dve delavki pa sta se pretežni del lota nahajali na porodniškem
dopustu) odobrena sredstva za potrebe tožilstva ne bi zadoščala.

400 - pisarniški material
401 - energija
402 - telefon kom. str....
403 - stroški poslov, prost.
405 - reprezentanca
408 - kotizacije
411 - provizija APP
413 - zavarovalne premije
4{4 - dnevnice
418 - ostali stroški

Kar pa zadeva postavko materialnih in drugih stroškov, kjer znaša
realizacijja le 81,45 % (neporabljenih je ostalo 6.381.019,08
tolarjev) pa je povedati, da je do tega prišlo v prvi vrsti zaradi zelo
pozne odobritve dodatnih sredstev, zaradi česar smo bili na
tožilstvu med letom prisiljeni skrajno varčevati pri tako imenovanih
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1,450.229,20
1,687.657,60
1,330.584,00
3,238.323,40
60.943,00
75.880,00
105.921,77
615.250,10
394.582,00
131.362,00
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3087-prispevki in davek iz bruto plač december 1997 2,190.740.00 SIT
3303 - prispevki delodajalca december 1997 1.000.286,40 SIT
3195 - drugi osebni prejemki december 1997 214.987,00 SIT

Iz prikazanega sledi, da je največja postavka porabe vzdrževanja
poslovnih prostorov. Upravitelj zgradbe Major Domus mesečno
izstavi račun cca. 330.000,00 SIT za vzdrževanje poslovnih
prostorov in za plačilo stroškov električne energije in kurjave v
skupnih prostorih. Stroški kurjave in električne energije v poslovnih
prostorih plačujemo posebej. Glede na to, da je bilo podaljšano
proračunsko leto do 15.1.1998 in smo dejansko imeli 13 mesecev
za obračun materialnih stroškov, nam sredstva, ki ste nam jih
odobrili niso zadostovala, zato smo račune za katere nismo imeli
kritja, knjižili v naslednje leto.

4423 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVEM
MESTU
Pri poslovanju v letu 1997 smo se držali sprejetega proračuna.
Sredstva smo imeli odobrena na postavkah:
- plače,
- drugi osebni prejemki,
- prispevki delodajalca in
- materialni stroški
Pri porabi sredstev ni bilo bistvenih odstopanj od sprejetega
proračuna. Na nobeni postavki nismo porabili več sredstev, kot je
bilo sprejeto s proračunom. Nekaj večje odstopanje (manjša poraba
sredstev) je bilo na postavkah sredstev za druge osebne prejemke
in sredstev za materialne stroške (določene fakture niso prispele
pravočasno, kot smo načrtovali).

Osebni dohodki
V letu 1997 smo izplačevali osebne dohodke v skladu z Zakonom
o državnem tožilstvu ter Zakonom o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Ur. I.
RS, št. 18/94) in Pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih,
v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek
o prekrških (Ur. I. RS, št. 41/94), sredstva, ki so bila odobrena s
finančnim načrtom nismo prekoračili.

4421 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI
SOBOTI
4424 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM
Na osnovi vašega dopisa št. 401-2098 z dne 23.3.98 vam
pošiljamo vsebinsko obrazložitev izvedbe zastavljenih
proračunskih ciljev na posameznem področju in sicer:

Tudi v letu 1997 so bila proračunska sredstva določena po
ustaljenem načinu. Višina sredstev za plače določa ministrstvo,
tožilstvo je lahko vplivalo le na višino proračunskih sredstev za
materialne stroške, žal pa niso bile upoštevane planirana opravila
v tožilskih poslovnih prostorih, niti novonastali stroški z
vzdrževanjem prostorov v Krškem (cca 330 kvadratnih metrov),
avtomobila ter drugih tehničnih sredstev, ki smo jih prejeli v času
samostojnega delovanja tožilstva. Tako nastali dodatni stroški so
prisilili organ v racionalno koriščenje razpoložljivih proračunskih
sredstev tudi na račun izobraževanja zaposlenih, ter drugih krčenj
sicer nujno potrebnih izdatkov.

1. Plače
Po finančno ovrednotenem načrtu tožilstva za leto 1997, ki je bil
izdelan na podlagi Zakona o tožilstvu in navodilih Ministrstva za
finance ter veljavnih predpisih in prejetih razpoložljivih sredstvih
smo obračunali in izplačali plače brez posebnosti. Odstopanj nismo
imeli, razen na novo dodatka za dvojezičnost. Nekaj več je bilo
boleznin nad 30 dni, za kar so nam razpoložljiva sredstva za
plače zadostovala. Novih zaposlitev ni bilo.

Ker nam je bilo v obdobju začasnega financiranja dodeljeno
premalo sredstev za tekoče pokrivanje materialnih stroškov, smo
dvakrat uspešno zaprosili za dodatna sredstva iz proračunskih
rezerv in poslovno leto zaključili s prekoračitvijo veljavnega
proračuna za 143.938,10 SIT in ob upoštevanju presežka
prihodkov v zaključnem računu za leto I996, zaključili poslovno
leto s presežkom prihodkov v višini 33.896.13 SIT.

2. Drugi osebni prejemki
V letu 1997 smo neplanirano odstopali zaradi nenadne upokojitve
delavke. Tudi to smo pokrili.
3. Materialni odhodki
Z razpoložljivimi sredstvi, ki so nam bila dodeljena smo gospodarno
trošili in pokrivali vse materialne izdatke, ki so nastali. Poraba je
bila 100%.

Na višino sredstev za plače Okrožno državno tožilstvo v Krškem
ni imelo vpliva in smo sredstva porabili v višini kot so prikazana v
prilogi dopisa št. 401 -20/98.
4422 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI
GORICI
44?5 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU

V zvezi z vašim dopisom št. 401 -20/98 z dne 25.2.1998, podajamo
naslednjo obrazložitev proračunskih postavk:

Na podlagi vašega dopisa št. 401-20/98 z dne 25.2.1998, vam
pošiljamo kratko obrazložitev izvrševanja proračuna za leto 1997.

3087 - sredstva za plače - višek sredstev predstavljajo sredstva
refundiranih bolniških in smo jih v januarju vrnili v proračun

1. Sredstva za plače
Na postavki sredstev za plače smo ob koncu leta izkazali
ostanek sredstev v višini 96.079,20 SIT in sicer iz naslova
refundacij za boleznine nad 90 dni. Ta sredstva smo prenesli
med sredstva za plače za leto 1998.

3195 - drugi osebni prejemki - višek sredstev SIT 507.68I je
nastal zaradi daljših odsotnosti zaradi bolovanja. Sredstva smo z
odobritvijo proračuna prenesli na postavko materialni stroški.
3411 - materialni stroški - primankljaj SIT 507.681 smo pokrili iz
sredstev za druge osebne prejemke. Na tej postavki nam že
vrsto let primankuje sredstev zaradi omejitev pri planiranju.

2. Sredstva za materialne stroške
Od planiranih sredstev za materialne stroške za leto 1997 v
višini 6.039.000,00 SIT nam je bilo odobrenih 5.300.000,00
SIT. Poslovali smo v okviru odobrenih sredstev in poravnali
vse obveznosti za leto 1997 ter izkazali ostanek sredstev v
višini 8,97 SIT, ki pa smo jih vrnili v proračun RS.

Pregled obveznosti za leto 1997, ki niso bile poravnane v tekočem
letu:
3087 - neto obračunane plače za december 1997 2.551.374,90 SIT
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313

poročevalec, št. 49/1

delavcev v letu 1997, ki je objavljeno v Poročevalcu Državnega
zbora Republike Slovenije št. 19/98 z dne 9. 3. 1998.

Naša največja postavka porabe sredstev za materialne stroške
je najemnina poslovnih prostorov s čiščenjem, kar je znašalo v
letu 1997 3.145.716,20 SIT. Planirali smo pridobiti dodaten poslovni
prostor v izmeri 25 m2 za novozaposlenega okrožnega
državnega tožilca, vendar nam to ni uspelo. V primeru najema
dodatnega poslovnega prostora nam odobrena sredstva za leto
1997 ne bi zadostovala.
Sicer pa je iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 1997 razvidno,
da smo se v primerjavi z letom 1996 pri porabi sredstev za
materialne stroške, varčno obnašali (npr. manjša poraba
pisarniškega materiala, energije, dnevnice za službena potovanja,
seminarji, ....).

Pri vseh aktivnostih v letu 1997 je bilo materialno poslovanje
skrajno racionalizirano. Na postavki materialni stroški je ostalo,
glede na veljavni proračun za leto 1997, neporabljeno 139.187,81
SIT.Ta znesek nam s strani proračuna tudi ni bil nakazan. Sredstva
za plače, prispevke delodajalca in za osebne prejemke, pa so
bila na podlagi podatkov Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije glede dejanske kadrovske zasedbe, planirana v
Ministrstvu za finance. Nekoliko več sredstev je ostalo
neporabljenih na postavki osebni prejemki in sicer 1,979.381 SIT,
ker smo planirali tri odpravnine zaradi upokojitve, je pa bila dejansko
izplačana le ena odpravnina.

4426 - OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ
GRADCU

4514 - DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE
SLOVENIJE

V zvezi z vašim dopisom št. 401 - 20/98 z dne 23.3.1998 vam
posredujemo željeno obrazložitev:

V zvezi z vašim cit.dopisom vam sporočamo, da je po poročilu
službe za statistiko Državnega pravobranilstva, Državno
pravobranilstvo v letu 1997 obravnavalo skupaj 25.593 zadev.
Omenjeni obseg zadev je opravljalo 26 državnih pravobranilcev,
5 višjih strokovnih sodelavcev, 4 strokovni sodelavci in 34
administrativnih delavcev. Upoštevajoč priznane normative število
zadev, ki se je obravnavalo v letu 1997 pomeni 200 % redne
obremenitve.
Državno pravobranilstvo je v letu 1997 zaprosilo za imenovanje
6 državnih pravobranilcev in 9 pomočnikov, s čemer bi bila delno
zasedena prosta delovna mesta na podlagi odobrene sistemizacije, v zvezi z novo uveljavljenim Zakonom o državnem
pravobranilstvu (Ur.l.RS,št.20/97), ki je stopil v veljavo 25.4.1997.
Državno pravobranilstvo s svojo osnovno funkcijo, t j.
zastopanjem države in njenih organov pred sodišči in upravnimi
organi, skrbi za državni proračun. Vrednost tožbenih zahtevkov,
naperjenih zoper državo je v letu 1997 znašala cca 134 milijard
SIT.
Vrednost odškodninskih zahtevkov zaradi nemožnosti vrnitve
premoženja v naravi in zahtevkov iz naslova izgubljenega dobička
in iz naslova nematerialnih škod, na podlagi Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, je znašala skupaj preko 69 milijard SIT.
Vrednost zahtevkov države zoper druge subjekte je znašala
preko 11 milijard SIT.
Državno pravobranilstvo izvaja tudi funkcijo pravnega svetovanja
pri sklepanju pogodb, s katerimi za te subjekte nastajajo
premoženjske pravice in obveznosti pri sklepanju pogodb, s
katerimi se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice
na nepremičninah ter pri reševanju drugih premoženjskih vprašanj.
Izrazita je svetovalna vloga pri izvajanju Zakona o varstvu okolja,
ki sistemsko ureja status naravnih dobrin. V okviru teh, so zanimive
mineralne surovine, (gradbeni kamen, pesek, itd.). Te dobrine se
v veliki meri izkoriščajo tudi "na črno", v posledici česar gre mimo
proračuna vsaj 350 milijonov DEM letno.
Državno pravobranilstvo se aktivno vključuje tudi v postopke
pred mednarodnimi sodišči v Strassburgu ter pred tujimi sodišči.
Državno pravobranilstvo nastopa tudi kot zastopnik javnega
interesa v upravnem sporu. Dejavnost se bo izvajala na podlagi
Zakona o upravnih sporih (Ur.l.RS.št. 50/97). Vrhovno sodišče
Republike Slovenije je novemu Upravnemu sodišču odstopilo v
delo preko 3000 zadev, katere bo moralo Državno pravobranilstvo
obdelati v okviru svoje pristojnosti.
Poleg omenjenih sklopov je Državno pravobranilstvo poglobljeno
pristopilo k problematiki t.i. ekološke rente (številni spori v zvezi z
gradnjo avtocest).
Pomembno je število zadev, ki se nanašajo na kapitalske vložke
države v posameznih delniških družbah.
Državno pravobranilstvo ugotavlja, da je na postavki 3376 materialni stroški ostalo neporabljenih 2,042.271,95 SIT.

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je v letu 1997 porabilo
za plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca vsa
odobrena sredstva iz proračuna. Ostanki na postavkah so bili
zanemarljivi - vsega skupaj je na omenjenih postavkah ostalo
1.797,70 SIT, kar predstavlja 0,01 % teh sredstev.
Drugače je bilo na postavki materialnih stroškov, kjer je imelo
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 8.500.000,00 SIT
odobrenih sredstev. Od tega je bilo porabljenih sredstev le
8.040.549,40 SIT oz. 94,59 %.Tako je dejansko ostalo v proračunu
za leto 1997 459.450,60 SIT neporabljenega denarja.
Plače in drugi osebni prejemki so se izplačevali na podlagi veljavne
zakonodaje, pri materialnih stroških pa smo pazili, da bi bili ti čim
nižji, kar se je konec leta pokazalo tudi pri pregledu realizacije.
Omenjena razlika izhaja tudi iz tega, da v letu 1997 ni bilo večjega
števila prevodov spisov in da smo pri izvedbi narokov po členu
162 ZKP naložili plačila stroškov za oškodovance vsakokratnemu
osumljencu in jih torej nismo poravnali s sredstvi iz proračuna.

4512 - DRUŽBENI PRAVOBRANILEC REPUBLIKE
SLOVENIJE
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije ne pripravlja
programa dela za proračunsko leto. Naloge Družbenega pravobranilca Republike Slovenije so določene z zakoni in sicer: z
Zakonom o Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, z
Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, z Zakonom o
delovnih razmerjih, z Zakonom o javnih gospodarskih službah in
v drugih. Poglavitni del dejavnosti Družbenega pravobranilca
Republike Slovenije predstavlja varstvo družbene lastnine in
varstvo pravic delavcev. Pri varstvu družbene lastnine predstavlja
osrednji del dejavnosti obdelava revizijskih poročil, ki jih in kakor
jih Družbeni pravobranilec Republike Slovenije dobiva s strani
Agencije RS za plačilni promet oz. njene pravne naslednice
Agencije RS za revidiranje in ukrepanje na tej podlagi, ko so
podane domneve o oškodovanju družbene lastnine po 49. čl.
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Družbeni
pravobranilec Republike Slovenije je spremljal in ukrepal tudi za
izvajanje drugih zakonov, kot npr. zakon o javnih gospodarskih
službah, ki določajo posebne postopke in ravnanja v procesu
lastninjenja anonimnega družbenega kapitala. Število aktivnosti
glede varstva pravic delavcev pa je odvisno od števila pobudnikov
za ukrepanje. Sicer pa je Družbeni pravobranilec Republike
Slovenije že izdelal podrobnejše poročilo o stanju, pojavih in
problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic
poročevalec, št. 49/1
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pokoj. Zato so bile v tem letu izplačane štiri sodniške odpravnine.

Pojasnjujemo, da se ta znesek zmanjša za 243.818,00 SIT, ker
so posamezni računi prispeli v računovodstvo po 15.1.1998.
Neporabljena sredstva v višini 1,799.453,00 SIT gredo predvsem
na račun neudeležbe na seminarjih. Upoštevali smo kritično
proračunsko finančno situacijo.
Razen tega se seminarjev nismo udeleževali v polni meri tudi
zaradi preobremenjenosti delavcev v Državnem pravobranilstvu.
Omenili smo že, da odobrena sistemizirana delovna mesta
Državnemu pravobranilstvu niso bila odobrena.
Pričakujemo povečanje števila delovnih mest v okviru odobrene
sistemizacije, v posledici česar bodo tudi materialni stroški v
bodoče realizirani v celoti.

Tako je bilo v letu 1997 za plače zaposlenih planirano sredstev v
višini 147.977.130,00 SIT.
Realizacija sredstev za plače pa je dejansko 146.308.622,00
SIT.
II.
Sredstva za materialne stroške po veljavnem proračunu so
znašala 6.500.000,00 SIT. Realizacija in dejanska poraba
materialnih stroškov je 5.210.456,85 SIT, kar je 80,16 % porabe.
PREGLED PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV OD 02.01.
dO 31.12.1997

4911 - SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE
SLOVENIJE
V zvezi z vašim dopisom št. 401-20/98 z dne 25.02.1998 vam
posredujemo obrazložitev zaključnega računa za leto 1997.

Plače
Material. Stroški

Proračun

Odhodki

Ostanek

147.977.130

146.308.622

1.668.508

6.500.000

5.210.456,85 1.289.543,15

Sredstva za osebne dohodke zaposlenih (17 sodnikov, ena
strokovna sodelavka in devet administrativnih delavcev) so bila
porabljena v skladu z zakonom o razmerjih plač v državnih organih,
javnih zavodih in v organih lokalnih skupnosti.

skupaj

Senat za prekrške Republike Slovenije je pristojen za vodenje
postopka o prekršku na drugi stopnji. Iz statističnih podatkov
izhaja, da se pripad pritožbenih zadev v primerjavi z letom 1996
ni zmanjšal in je Senat za prekrške obravnaval poleg nerešenih
8.596 zadev iz preteklega obdobja že 9.431 novih pritožbenih
zadev.

Novo sprejeti zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških Senatu za prekrške nalaga nove pristojnosti, tako glede
vodenja skupne evidence o številu kazenskih točk za posamezne
storilce prekrškov, kot tudi glede vodenia finančno materialnega
poslovanja preko enotnega računa za vseh 55. prvostopnih
sodnikov za prekrške v Republiki Sloveniji, kar so do sedaj kot
nekdanji Občinski sodniki za prekrške opravljali samostojno. Za
izvedbo teh nalog bo potrebno zaposliti še šest strokovnih oziroma
administrativno tehničnih delavcev.

Iz zgoraj navedenih podatkov je razvidno, da smo racionalno
predvideli porabo sredstev ter ni bistvenih odstopanj.

V zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o prekrških (Ur.
I. RS, št. 35/97), ki je pričel veljati dne 28. junija 1997 so na podlagi
258. j. člena tega zakona štirje sodniki Senata za prekrške odšli v

5011 - VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V
LJUBLJANI

gram dela uspešno uresničilo in delo sodne uprave ter
administrativnega sodnega osebja je bilo tekoče opravljeno. Šele
v zadnjih mesecih leta 1997 je bila sistemizacija sodniških mest
razširjena za eno mesto, vendar postopek nastavitve novega
sodnika v letu 1997 še ni bil dokončan. Tako računamo, da se bo
v letu 1998 nekoliko povečal obseg reševanja sodnih zadev, kar
bo posledično pomenilo tudi nekoliko povečane stroške za plače
in za materialne izdatke.

Višje delovno in socialno sodišče je predvideni obseg reševanja
sodnih zadev glede na pričakovano, z merili določeno delo,
izvršilo, vendar se je pripad zadev v letu I997 povečal tako, da se
je število nerešenih zadev na koncu leta povečalo, kar pomeni,
da z obstoječo sodniško zasedbo sodišče ni moglo povečati
obsega del v skladu s povečanim pripadom. Zaradi nezasedbe
delovnega mesta strokovnega sodelavca pa je zaostalo delo na
računalniški podpori sodniškega dela. Sicer je sodišče svoj pro-

proračunska postavka

154.477.130,00 151.519.078,85 2.958.051,15

Višje delovno in socialno sodišče je imelo na proračunskih
postavkah za leto 1997 naslednja sredstva:

sprejeti proračun

spremembe za leto 1997

4100 plače
4101 drugi os. prejemki
4102 prispevki delod.
Skupaj plače

102.966.000,00
9.794.000,00
21.951.000,00
134.711.000,00

102.966.000,00
9.794.000,00
22.018.000,00
134.778.000,00

4103 materialni stroški
Skupaj VDSS

14.524.000,00
149.235.000,00

14.514.000,00
149.302.000,00
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Prihodki Višjega delovnega in socialnega sodišča oz. realizacija
za leto 1997 pa so sledeči:
znesek SIT

% porabe

4100 plače
4101 drugi osebni prejemki
4102 prispevki delodajalca
Skupaj plače

102.529.698,00
9.230.232,62
22.017.989,40
133.777.920,02

99,58
94,24
100,00
99,26

4103 materialni stroški
Skupaj VDSS

13.030.178,67
146.808.098,69

89,71
98,33

proračunska postavka

Za proračunske postavke 4100 - plače, 4101 - drugi osebni
prejemki in 4102 - prispevki delodajalca je sredstva za leto 1997
planiralo in zagotavljalo Ministrstvo za finance, odstopanja od
sprejetega proračuna za leto 1997 in veljavnega proračuna za
leto 1997 pa so minimalna. Odstotek porabe sredstev za plače
skupaj znaša 99,26.

Ocenjujem, da je izvajanje restriktivne politike zaposlovanja brez
predhodne ugotovitve dejanskega stanja pri posameznih
proračunskih uporabnikih nesprejemljivo.
Naše sodišče zaposluje le minimalno število administrativnih
delavcev -1,5 adm. delavca/sodnika, medtem ko je to povprečje
na okrajnih sodiščih 4 adm. delavci/sodnika in na okrožnih sodiščih
3 adm. delavci/sodnika (Sodna statistika III/97 RS Ministrstvo za
pravosodje), podatki o razmerju administrativni delavec/strokovni
delavec v drugih organih pa sploh niso objavljeni.

Realizacija porabe sredstev za materialne stroške pa je nekoliko
manjša od sredstev sprejetega proračuna za leto 1997 in
veljavnega proračuna za leto 1997. Višje delovno in socialno
sodišče je za materialne stroške planiralo več sredstev, ki pa
niso bila porabljena predvsem zaradi nepopolne kadrovske
zasedbe in s tem zmanjšane porabe materiala. Sodišče skoraj
vse leto 1997 ni imelo zasedenega delovnega mesta strokovnega
sodelavca in vse leto nezasedeno delovno mesto strojepiske.
Odstotek porabe materialnih sredstev znaša 89,71. Količnik
realizacije materialnih stroškov v letu 1997 v primerjavi z letom
1996 pa znaša 109,59, kar pomeni sorazmerno manjšo porabo
kot v letu 1996, saj je poraba kljub večji kadrovski zasedbi v
primerjavi z letom 1996 in povečanju poslovnih prostorov v
primerjavi z letom 1996, povečana le za % povečanja cen.

Le individualna presoja bo zagotovila pričakovane pozitivne
rezultate, nasprotno pa vztrajanje pri generalnih restrikcijah vsaj
naše sodišče postavlja v brezizhoden pložaj: ko se bodo zaostanki
tudi zaradi pomanjkanja sodnikov in njim ustrezne administrativne
podpore povečali.

§013_-_DELQVNQ $QPI$$E V KOPRU
V prilogi vam pošiljamo Poročilo o delu Delovnega sodišča v Kopru
za leto 1997 iz katerega je razvidno v kakšni meri so bili doseženi
zastavljeni cilji na področju, ki ga pokrivamo ter v kakšnem obsegu
so bili izvedeni posamezni programi, katerih nosilec smo, v
primerjavi s tistimi, ki so bili zastavljeni ob sprejemanju proračuna.

5012 PELOVNO SODIŠČE V CELJU
Delovno sodišče v Celju kot specializirano sodišče (Zakon o
delovnih in socialnih sodiščih - Ur. list RS št. 19/94) izvršuje sodrio
oblast s področja individualnih in kolektivnih delovnih sporov in si
zaradi narave sodnega dela posebnih ciljev ne more določati.

Glede odstopanja oziroma sprememb med postavkami našega
proračuna, moramo poudariti, da je financiranje teklo nemotoma,
razen pri materialnih izdatkih, pri katerih imamo vsa zadnja leta
precejšnje težave. S sredstvi, ki so nam bila dodeljena po
proračunu za leto 1997, za materialne stroške v višini 14.463.000
smo pokrili tiste stroške, ki so nam potrebni za normalno
poslovanje tukajšnjega sodišča. Po zaključnem računu za leto
I997 nam je ostala nepokrita obveznost do Mestne občine Nova
Gorica za najemnino za poslovni prostor za mesec december
I997 v višini 159.991,08 SIT.

Stalni cilj pa je zmanjševanje zaostankov pri reševanju zadev;
realizacija le-tega je odvisna predvsem od obsega novega pripada
in na drugi strani od pogojev dela na sodišču.
Cilj ni bil realiziran, ker se pripad novih zadev v letu 1997 ni
bistveno zmanjšal in tudi iz razloga vezanega na proračun, saj
kljub pisno izraženim potrebam in predhodni pridobitvi soglasja
Kadrovske komisije Vlade RS za nove zaposlitve sodišču niso
bila zagotovljena potrebna sredstva za nove zaposlitve: okrožni
sodnik (1), strokovni (1) in administrativno tehnična delavca (2).

Na postavki Drugi osebni prejemki smo planirali odpravnino ob
odhodu v pokoj sodnice tukajšnjega sodišča za kar so bila tudi
zagotovljena sredstva po Proračunu za leto I997. Ker pa je prišlo
do upokojitve omenjene sodnice šele ob koncu leta, odpravnina
ni bila izplačana v letu I997, zato smo imeli ostanek sredstev na
postavki Drugi osebni prejemki v višini SIT 1.542.418,60.

V letu 1997 nam je iz naslova plač uspelo pridobiti le dodatna
denarna sredstva za pokrivanje plače ene novozaposlene
delavke. Tako je končna realizacija denarnih sredstev iz naslova
plač v letu 1997 znašala 45 820.565,00 SIT, kar je za 1.329 565 00
SIT več sredstev kot pa je predvideval sprejeti proračun za leto
1997.
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Na podlagi Plače smo imeli ostanek sredstev po proračunu za
leto I997 v višini SIT 777.259,20, kar je posledica ene sodnice na
porodniškem dopustu in ene delavke v daljšem bolniškem staležu.
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5014 - DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V
LJUBLJANI
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sedežem na Resljevi 14,
izvaja sodno funkcijo s področja delovnega prava za sodna
okrožja: Kranj, Krško, Ljubljana in Novo mesto ter s področja
varstva socialnih pravic za področje celotne Republike Slovenije.
Sodno funkcijo izvaja na sedežu sodišča ter zunanjih oddelkih, in
to:
- na sedežu sodišča izvaja sodno funkcijo s področja delovnega
prava za sodno okrožje Ljubljane;
- na zunanjem oddelku v Kranju izvaja sodno funkcijo s področja
delovnega prava za sodne okraje Jesenice, Kranj, Radovljica,
Škofja Loka in Tržič;
- na zunanjem oddelku v Brežicah izvaja sodno funkcijo s področja
delovnega prava za sodne okraje Brežice, Krško in Sevnica;
št. mest
na sedežu
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu
socialno sodišče

19
5
2
2
6

Skupaj

34

Sodišče ima od 34 sistematiziranih sodniških mest zasedenih 23,
kar predstavlja 67% zasedenost.
Podatki o kadrovski zasedenosti sodišča koncem leta 1997 v
primerjavi s podatki za december 1996 kažejo, da sodišče ni
dodatno zaposlovalo novih sodnikov, so pa v postopku
imenovanja tri kandidature, in sicer za sodnico na oddelku v
Brežicah (upokojitev sodnika Jankoviča), sodnika na sedežu
sodišča (imenovanje sodnika Žužka za sodnika Višjega delovnega
in socialnega sodišča) in novo sodniško mesto na socialnem
sodišču. Sodišče še vedno pestijo problemi, ki jih pogojujejo
kadrovske spremembe, saj je sodišče v letih od 1993 do 1997
prestalo popolno kadrovsko prenovo. Tako podatki za sodnike
na dan 31.12.1997 izkazujejo manj kot 5 let izkušenj pri aktivnem
delu sodnika. Kadrovska prenova pa se po oddelkih odraža
približno tako: 13 sodnikov na sedežu sodišča ima povprečno 4
leta izkušenj; 3 sodnice na odd. v Kranju imajo povprečno 11 let
izkušenj; sodnik v odd. v Brežicah ima 3 leta izkušenj; sodnik v
odd. v Novem mestu 16 let izkušenj in 5 sodnikov na socialnem
sodišču ima povprečno 2.5 let izkušenj.
Glede na nezasedena sodniška mesta, velik zaostanek n"a
posameznih oddelkih in nenazadnje glede na prostorske možnosti
se sodišče nahaja pred odločitvijo, ali z dodatnimi kadri poseči v
zatečeno stanje, ali poseči v število nerešenih zadev z drugačno
organizacijo dela. To pa je obdelano v zaključku poročila.

- na zunanjem oddelku v Novem mestu izvaja sodno funkcijo s
področja delovnega prava za sodne okraje: Črnomelj, Metlika,
Novo mesto in Trebnje;
- na socialnem oddelku izvaja sodno funkcijo s področja varstva
socialnih pravic za področje celotne Republike Slovenije.
Skladno z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih, Ur. list RS št.
19/94, sodišče odloča o individualnih delovnih sporih, o sporih iz
področij socialne varnosti ter o kolektivnih delovnih sporih, kot to
opredeljujejo 4., 5. in 6. člen navedenega zakona.
KADRI
Na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je bilo na dan
31.12.1997 zaposlenih 23 sodnikov in sodnic, glede na fluktuacijo
in dolgotrajnejše opravičljive odsotnosti (brez letnega dopusta)
pa v povprečju 20 in to:
št sodnikov na koncu
1.1996
1997
14
13
3
3
2
1
2
1
3
5
24

23

povprečne
prisotnost
11,20
2,83
1,17
0,94
4,49
20,65

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE JE V LETU 1997 PREJELO
V OBRAVNAVO 8851 NOVIH ZADEV, MED LETOM ZAKLJUČILO 7028 ZADEV IN KOLEDARSKO LETO 1997 KONČALO
S 16.883 NEREŠENIMI ZADEVAMI.
Navedeni podatki so sodišče primorali, da je začelo z analizo
stanja zadev, saj brez slednje ni mogoče razmišljati o tem, kako
zmanjšati zaostanke. Pri pripravi pregleda stanja zadev smo se
permanento soočali s problemom ročno vodenih vpisnikov,
različnega načina zbiranja podatkov o strukturi pripadlih zadev v
preteklosti, ki med seboj niso v celoti primerljivi, s problemi
različnega evidentiranja zadev glede na datum vložitve tožbe
oziroma leto vpisa v vpisnik ter nenazadnje z odsotnostjo podatkov
o vsebini zaključenih zadev in njihovem deležu v skupnem številu
rešenih zadev. Podatki, ki jih nizamo v nadaljevanju (razen
podatkov o letnem pripadu, številu zaključenih zadev v letu in
številu nerešenih zadev) je potrebno obravnavati kot oceno
sodišča.
ŠTEVILO NEREŠENIH ZADEV NA ZAČETKU KOLEDARSKEGA LETA, PRIPAD IN ŠTEVILO NEREŠENIH ZADEV NA
KONCU LETA
I. Število nerešenih zadev na začetku koledarskega leta
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je leto 1996 zaključilo s
15.314 nerešenimi individualnimi, kolektivnimi in socialnimi spori.
Glede na posamezen oddelek so zaostanki razvrščeni:
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oddelek

št.nerešenih
zadev

od tega št. zadev
starejših od 5/3* let

10.320
1.585
335
189
2.885

1.369
61
4
9
248*

sedež sod.
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu
socialno sod.

Glede na izkazan podatek o izredno velikem zaostanku, ki ga
beležimo na sedežu sodišča in socialnem sodišču, menimo, da je
potrebno podrobneje pojasniti, od kdaj se zaostanek veča in kaj
so bili razlogi. V ta namen je sodišče analiziralo prlpad zadev
na sedežu sodišča (prej Sodišče združenega dela v Ljubljani) v
zadnjih 10 letih in prlpad zadev na socialnem sodišču v zadnjih
treh letih.
1) Zaostanki na sedežu sodišča

Podatki kažejo, da so zaostanki največji prav na sedežu sodišča
(83% od vseh nerešenih individualnih in kolektivnih sporov) ter
na socialnem sodišču. Zaostanki so posledica preteklih obdobij,
ko je sodišče prejelo v obravnavo bistveno večje število zadev,
kot pa jih je lahko dejansko obravnavalo in zaključilo.

V zvezi z zaostanki na področju individualnih delovnih sporov je
sodišče, kot izhodišče za izkaz povečanja pripada upoštevalo
letni pripad 2054 zadev v letu 1988.

Pripad zadev na sedežu sodišča in večanje zaostankov:
Leto

pripad

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

2.054
2.072
1.528
2.219
4.600
3.580
6.528
1.923
3.176
5.734

%
glede na
pripad
1988

štev.
zadev
v obr

štev.
konč.
zadev

štev.
nerešenih
zadev
na koncu
leta

%
nerešenih
glede
na leto
1988

101%
74%
108%
224%
174%
318%
94%
155%
279%

3.555
3.253
3.822
6.832
8.713
13.481
13.661
14.872
16.054

1.902
1.830
1.650
1.544
1.674
1.760
1.604
1.965
3.744
4.854

1.483
1.725
1.603
2.232
5.133
6.953
11.738
11.696
10.320
10.967

+ 116%
+ 108%
+ 150%
+ 365%
+ 469%
+ 791%
+ 788%
+ 695%
+ 739%

Podatke o pripadu zadev je potrebno objektivizirati še s podatkom
o pripadu istovrstnih sporov oz. množičnih, ki pa se pred letom
1992 niso pojavljali.

določala KP dejavnosti. Tožena stranka je ob aktivnem delovanju
sindikata vtoževane zneske tekom postopka v pretežni meri
poravnala že v letu 1996, zato so se zadeve v letu 1997 zaključile
s poravnavo (1200 zadev) - odprtih je samo še 197 zadev.

Tako je sodišče prejelo v obravnavo leta 1992 2300 zadev zoper
tožene stranke iz dejavnosti zdravstva. Za ta množični spor je
značilno, da se tožbe razlikujejo po temelju. Beležili smo zahteve
za izplačilo razlike v plači do višine KP dejavnosti, presojo
zakonitosti pogodbe o zaposlitvi po 135. členu ZDR in to glede na
razporeditev oz. razvrstitev v tarifni razred; v okviru določanja
višine plače v pogodbi o zaposlitvi pa zahteve po priznavanju
pravic do dodatka k plači iz naslova težjih pogojev dela, praviloma
vse z zahtevami po izplačilu dejansko nastale razlike v plači in
zahteve po priznanju dodatnih dni letnega dopusta, zaradi težjih
pogojev dela. Ker gre za vrsto različnih okoliščin, ki vplivajo na
dosojo posamične pravice, se zadeve obravnavajo še vedno
individualno in ugotavljamo, da je koncem leta 1997 še vedno
nerazrešenih 264 zadev.

Zadnji množični spor pred letom 1997 beležimo v letu 1994 - 4000
zadev, ki se vse nanašajo le na eno toženo stranko zaradi izplačila
razlike v plači do višine, kot sta jo določala Zakon o delavcih v
državnih organih in Zakon o funkcionarjih v državnih organih ter
izplačilu zamudnih obresti. Stranke v postopku so v pretežni meri
sklenile poravnavo o glavni stvari, o povračilu stroškov postopka
pa je odločalo sodišče. Ocenjujemo, da je ostalo še nerešenih
340 zadev, za katere domnevamo, da stranke niso sklenile
poravnave.
Prlpad In zaostanki do 1996 glede na vsebino sporov
Zaradi drugačnega statističnega zajema podatkov o številu in
načinih rešitve sporov ter strukturi pripada, lahko posredujemo le
podatke za zadnja tri leta, ki pa kažejo, da se delež zadev, ki so
se nanašale na prenehanje delovnega razmerja, giblje v povprečju
med 250 do 300 zadev letno, dasiravno se je glede na celoletni
pripad zmanjševal.

V letu 1993 je sodišče prejelo v obravnavo 1800 istovrstnih zadev
zoper toženo stranko s področja dejavnosti bančništva. Za ta
množičen spor je značilno, da se nanaša na eno toženo stranko
in je pravni temelj enak - izplačilo razlike v plači do višine, kot jo je

• pri končanih zadevah niso upoštevane zadeve, odstopljene drugim sodiščem
poročevalec, št. 49/1

318

28. julij 1998

zasedbi sodniških mest. Sem nesporno sodi dve letno
prizadevanje tedanjega Sodišča združenega dela v Ljubljani za
povečanje števila sistematiziranih sodniških mest, kar je bilo
sprejeto v Odloku o povečanju sodniških mest šele koncem leta
1991 (Ur.l.RS 3/92), pa nadaljne skoraj dve leti trajajoče
zavzemanje za imenovanje novih sodnikov, kar je bilo razrešeno
šele s sprejemom Zakona o sodniških plačah in drugih prejemkih,
ki je prenesel z občinskih skupščin pooblastila za imenovanje
sodnikov dotedanjih sodišč združenega dela na Republiško
skupščino (Ur.l. RS 10/93). Na podlagi navedene spremembe
zakona je sodišče v letu 1993 (pretežno v drugi polovici leta)
pridobilo 4 nove sodnike.

Prenehanja delovnega razmerja
Na začetku leta 1997 je ostal nerazrešen zaostanek zadev iz
tega naslova v letih od 1990 do vključno 1994, v višini 300 zadev.
V letu 1995 smo prejeli v obravnavo 379 zadev, od tega 268
zadev zaradi razveljavitve disciplinskega ukrepa prenehanja
delovnega razmerja; v letu 1996 407 zadev, od tega 199 zaradi
razveljavitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega
razmerja. V letu 1997 je sodišče na sedežu prejelo 260 zadev iz
naslova prenehanja delovnega razmerja in to 135 zadev zaradi
razveljavitve disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega
razmerja.
Ob zaključku koledarskega leta 1997 je iz naslova prenehanja
delovnega razmerja še vedno nerešenih 195 zadev, vloženih do
konca leta 1994, 138 zadev vloženih v letu 1995, 249 zadev
vloženih v letu 1996 in 228 zadev vloženih v letu 1997. Skupaj
torej 810 zadev.

Opisane kadrovske težave seveda ne pomenijo, da zaostanka v
letu 1997 sodišče ne bi izkazovalo, bil bi pa zagotovo manjši.
Pomembnejše pa je dejstvo, da bi številčnejši sodni zbor situacijo
laže obvladoval ter lažje in popolneje ohranjal pregled nad stanjem
zadev in njihovo vsebino. Navedeno pa se kot negativna posledica
odraža še danes.

Premoženjske pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
ter ostale zadeve
Na sedežu sodišča je ostalo nerešenih 2400 zadev, vloženih do
konca leta 1994, od tega 800 množičnih zadev, 1056 zadev
pripadlih v letu 1995 (brez pripada množičnih) ter 1994 zadev
pripadlih v letu 1996, od tega 617 množičnih zadev. Torej skupaj
5450 zadev, od tega 1417 množičnih.

Podatki o učinkovitosti sodišča skozi število zaključenih zadev
namreč kažejo, da je sodišče od leta 1994, ko se je izvršila
reorganizacija, vsako leto zaključilo večje število zadev. Število
končanih zadev gre delno šteti na račun opisanih množičnih
sporov, v zadnjem letu pa na račun sistematičnega spremljanja
reševanja zadev po vsebini in predvsem odgovornega dela
sodnikov na starejših zadevah.

Razlogi za zaostanke na sedežu sodišča

2. Stanje na socialnem sodišču

Na večanje števila nerešenih zadev je vplivalo več dejavnikov. V
prvi vrsti zagotovo nepopolna zasedba sodniških mest in
nerazumno počasno odzivanje države na zahteve sodišča po

Nič manj kritično kot stanje zadev v individualnih delovnih sporih
na sedežu sodišča ni stanje zadev na socialnem sodišču.

Pripad in število nerešenih zadev:
leto

pripad

št. obr
zadev

1992
1993
1994
1995
1996
1997

1143
1250
1233
1567
1670
1433

1579
1758
1932
2625
3499
4318

št.
zaključ.
zadev
1071
1059
874
796
614
832

št. nereš.
na koncu I.

% nereš.
glede na
leto 1992

508
699
1058
1829
2885
3486

137%
197%
360%
568%
686%

V zvezi s pregledom pripada po strukturi velja poudariti, da socialno
sodišče do reorganizacije v letu 1994 ni statistično izkazovalo
pripada po strukturi, ni pa mogoče zaobiti dejstva, da je bilo sodišče

sredi leta 1994 vključeno v reorganizacijo delovnih in socialnih
sodišč, ki je razširila stvarno pristojnost socialnega sodišča.

Struktura pripadlih zadev v posameznem letu:

Podatki o strukturi pripada za zadnje 3 leta kažejo, da se še
vedno večina prejetih zadev nanaša na spore, ki so bili pred
reorganizacijo sodišča v pristojnosti Sodišča združenega dela
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Socialno sodišče pa
je od 13.5.1994 poleg zadev iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, pristojno reševati zadeve iz zdravstvenega
zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, družinske
in socialne prejemke, med katere pa zaradi nedorečenosti, kaj so
socialni prejemki, štejejo vse zadeve, ki imajo kakršenkoli socialen
element, pa čeprav ne gre za socialne prejemke v ožjem smislu.
S 13.5.1994 se je torej pristojnost socialnega sodišča razširila,
kar je nedvomno vplivalo na povečan pripad zadev, na pripad
zadev pa je vplivala tudi obstoječa družbena situacija (povečano
število brezposelnih..).

Leto

št. zadev v letu in % glede na letni pripad
1995
1996
1997
št.
%
št.
%
št.

Vrsta zadeve:
- Pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje
1160
- Zdravstveno
zavarovanje
85
• Zav. za primer
brezposelnosti 110
- Družinsko
socialni
prejemki
21
-Ostalo
191

%

74%

1188

71%

872 60%

5%

76

5%

118

8%

7%

58

3%

86

6%

1%
12%

17
331

1%
20%

27 2%
327 23%
319
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izplačilo razlike v plači do višine, kot jo določa KP dejavnosti, so
bili praviloma vloženi skoraj dobesedno zadnji dan pred iztekom
petletnega zastaralnega roka za denarne terjatve, skupno pa jim
je tudi to, da zastopajo tožnike pooblaščenci sindikatov, ki so
vložili tožbe za skoraj vse zaposlene v posamezni pravni osebi.
Te spore vodimo kot množične, saj je ena tožena stranka v
postopku večkrat, pravni temelj in obdobje, na katero se glasi
tožba, pa so praviloma enaki. Ocenjujemo, da smo v letu 1997
prejeli od skupno 7418 individualnih in kolektivnih delovnih sporov
4880 istovrstnih sporov (šteti tudi drugi - nad 20 zadev zoper 1
toženo stranko), ali kot jih sami imenujemo množičnih. Tako je
sodišče po oddelkih v letu 1997 prejelo:

Leto 1994 je zato za socialno sodišče prelomno glede pripada
zadev in povečanega obsega dela. Prelomno pa je tudi zaradi
povečanega zaostanka nerešenih zadev, na kar pa ni vplival le
večji pripad novih zadev, temveč tudi odhodi izkušenejših sodnikov
in nezasedenost prostih sodniških mest. V povprečju so bili v letih
1994 do 1996 na socialnem sodišču zaposleni trije sodniki, pripad
pa je dejansko terjal delo vsaj 7 sodnikov. Opisana kadrovska
zasedba pa je močno vplivala na število rešenih zadev, zaradi
velikega pripada novih zadev pa tudi kot negativni dejavnik na
porast nerešenih zadev oziroma zaostanka. Do take situacije je
prišlo kljub temu, da so sodniki brez izjeme dosegali in presegali
pričakovani obseg sodnikovega dela.

pripad
II. PRIPAD NOVIH ZADEV V LETU 1997

sedež sod.
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu
Skupaj

Absolutno število novih zadev
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v letu 1997 vpisalo 8851
zadev, od tega individualnih delovnih sporov 7409, 9 kolektivnih
delovnih sporov in 1433 socialnih sporov. Po oddelkih je bil pripad
sledeč:

5740
839
542
297
7418

št.istovrstnih št.toženih
zadev
strank
3918
9
487
4
375
2
100
2
4880
17

Ocena št. posamičnih zadev
sedež sodišča
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu
Socialno sodišče

individualni
spori
5734
838
540
297

kolektivni
spori
6
1
2
0

skupaj
Izhajajoč iz slednjih podatkov in ob upoštevanju podatkov o pripadu
zadev v letu 1997 lahko zaključimo, da je sodišče prejelo v
obravnavo 2538 posamičnih individualnih delovnih sporov oz. po
oddelkih, kot sledi:

5740
839
542
297
1433

sedež sodišča
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu

Pripad istovrstnih - "množičnih" sporov
Tako kot v letu 1996 so tožniki tudi v letu 1997 najpogosteje
vlagali tožbe v zvezi s premoženjskimi pravicami, ki izvirajo iz
delovnega razmerja. To so po vsebini spori, ki se nanašajo na
izplačilo razlike v plači od 1991 leta dalje, izplačilo jubilejnih nagrad,
odpravnin in podobno, kot tudi spori v zvezi z ugotovitvijo obstoja
upniške terjatve v primeru stečaja tožene stranke.

1822
352
167
197

72%
14%
6%
8%

Ponovno vrnjene v delo na sod. I stopnje
Pripad zadev zaradi razveljavljenih odločb sodišča I. stopnje in
vrnitve v ponovno odločanje je bil sprejemljiv. Sodišče je (podatki
VDSS) po obravnavi pritožb na VDSS v skupnem številu 753
zadev v letu 1997 ponovno vpisalo 152 zadev in to, 101 na sedežu
sodišča, 13 v odd. v Kranju, 22 zadev v odd. v Novem mestu in 16
zadev v oddelku v Brežicah.

Med navedenimi spori sodišče izkazuje "množičen spor" tožnikov,
zaposlenih v dejavnosti energetike. Ti spori, ki se nanašajo na

Uspeh posameznega oddelka pa se kaže:
št. zadev
št. in % od vseh obr. zadev
II stop.
potrjeno
razvelj.
št.
št.
%
št.
%
sedež sodišča
481
261
54%
107
22%
o. v Kranju
111
67
60%
20
18%
o. vBrež.
74
37
50%
20
27%
o. v Nov.mestu
87
45
52%
27
31%
socialno sod.
166
117
70%
33
20%

spremenj.
št.
%
94
20%
21
19%
13
18%
11
13%
11
7%

** v tabeli niso upoštevane zavržene in umaknjene pritožbe ter zadeve rešene na drug način, izkazane pa so zadeve vložene v zvezi z
ZO, ki jih sodišče po razveljavitvi ne vpiše ponovno.

ki se nanašajo na premoženjske pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem ter 324 zadev, ki se
nanašajo na spore v zvezi s razporejanjem delavcev, suspenzi,
presojo pogodbe o zaposlitvi, razrešitve poslovodnega organa in
podobno.

Pripad po strukturi
Po strukturi pripada je sodišče v celoti iz naslova individualnih
delovnih sporov vpisalo 433 zadev, ki se po vsebini nanašajo na
sklenitev, obstoj in prenehanje delovnega razmerja, 6652 zadev,
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Izredno povečan pripad zadev v preteklosti je sodišču predvsem
pa sodnikom onemogočil spremljanje zadev po vsebini, nikakor
pa ni več dopuščal obravnavanja zadev glede na datum vložitve
tožbe. Zaradi navedenega je bilo sodišče že v letu 1996 primorano
sprejeti prednostni vrstni red obravnavanja zadev, ki pa se je
brez bistvenih sprememb izvajal tudi v letu 1997. Sodišče je kot
prioritetne zadeve obravnavalo vsa prenehanja delovnega
razmerja, zadeve v zvezi z ugotavljanjem obstoja upniške terjatve,
zadeve, ki so bile po razveljavitveni sodbi sod. II stopnje vrnjene
v ponovno odločanje in zadeve starejše od 5 let itd.

III. ŠTEVILO REŠENIH ZADEV IN NJIHOVA VSEBINA
Sodišče je v letu 1997 zaključilo 7028 individualnih in kolektivnih
delovnih sporov ter socialnih sporov po oddelkih kot sledi:
individualni

kolektivni
spori
10
0
3
1

4854
877
216
251

sedež sodišča
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu
socialno sodišče

socialni

Tako kot podatki o zaostankih na posameznem oddelku, tudi
podatki o številu rešenih zadev, glede na letnico vpisa v vpisniku
(ne glede na datum vložitve tožbe) izkazujejo, da je stanje na
oddelkih zelo različno.

816

Število nerešenih zadev koncem leta 1997 glede na leto vpisa v vpisnik in število rešenih zadev:
oddelek:

Vpisano v vpisnik leta:
do

89

90

91

92

93

94

95

96

97

sedež sod.
Stresenih:
Št. nereš:

30
57

10
39

40
69

576 1539
548 539

2054
1116

326
1056

316
1994

5549

odd.v
Kranju
Št. rešenih:
Št. Nereš:

0

1

2
3

49
6

70
16

160
124

145
148

233
628

610

odd.v
Brežicah
Št. rešenih:
Št nereš:

0
0

0
0

0
0

1
3

0
6

6
11

74
8

59
164

461

odd.v
Novem mestu
Št. rešenih:
Št nereš:

0

0
2

2
0

3
2

4
0

19
4

28
25

74
25

173

socialno
sodišče
Št. rešenih:
Št.nereš:

0
0

0
0

1
5

1
20

6
15

125
75

406
649

218
1364

1358

Učinki izvajanja prednostnega vrstnega reda se izkazujejo v
številu končanih prioritetnih zadev. Sodišče je v letu 1997 zaključilo
715 zadev, vpisanih v vpisnike do konca 1992 (neupoštevaje
vsebine spora), oziroma 623 zadev iz naslova prenehanja
delovnega razmerja (ne glede na datum vložitve tožbe).
Zaključene prioritetne zadeve glede na leto pripada v vpisnik:
Zaključene prioritetne zadeve glede na vsebino spora:
po vsebini:
oddelek:
sedež sodišča
odd. v Kranju
odd, v Brežicah
odd. v Novem mestu

preneh
DR
424
129
29
41

vpisano v vpisnik leta
do 1992
93-94

stečaji
in ostala
prioriteta
570"
4
43
60

oddelek:
sedež sodišča
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v Novem mestu
Socialno sodišče

656
51
1
5
2

3593
230
6
23
131

"to je le ocena, ki vsebuje tudi podatek o rešenih zadevah, vloženih do
konca 1992
28. julij 1998
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Kljub izredno intenzivnem delu vseh sodnikov ostaja na sedežu
sodišča še vedno nerešenih 730 zadev, vpisanih v vpisnik do
konca leta 1992, katerim sledi še 561 zadev, vpisanih v vpisnik
do konca leta 1993 (vse prioriteta v letu 1998 - spisi starejši od 5
let). V skupnem številu se skriva tudi še 264 nerešenih "množičnih"
zadev iz leta 1992, in iz leta 1993 197 zadev.

sedež sodišča
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v NM

Ob podatku o številu starejših zadev velja poudariti, da le na
sedežu sodišča beležimo zadeve, ki so starejše od 10 let. Na
začetku leta smo izkazali 30 zadev, med letom rešili 13 zadev in
koledarsko leto zaključili s 35 nerešenimi zadevami. Ocenjujemo,
da desetletnikom sledi še 25 zadev, ki so bile vložene pred devetimi
leti.

Odgovor na vprašanje, kako v prihodnosti odpraviti zaostanke,
ni le v novem postopkovniku za DSS, ali novem ZDR, kot tudi ne
spremenjenem zakonu o taksah, povečanem številu sodnikov,
novih prostorih in podobno, temveč je vse to skupaj povezano v
celoto s korenito spremenjenim razumevanjem sodnikovega dela
in v posledici spremenjeno notranjo organizacijo dela sodišč.
Med kratkoročne ukrepe, ki bi le deloma spremenili stanje števila
nerešenih zadev na sodišču, je pa prav gotovo mogoče šteti
kadrovsko zasedenost posameznih mest na sodišču. Opisane
izkušnje iz preteklosti in sedanji problemi nas namreč opozarjajo,
da sodišča, tako kot DSS v Ljubljani, administrativnega omejevanja
zaposlovanja ne prenesejo ter se negativne posledice takšnega
ravnanja direktno odražajo na številu nerešenih zadev.

Sodišče je na podlagi 3542 izdanih sklepov in 2167 izdanih sodb
ter 265 izdanih sklepov o začasni odredbi prejelo 936 pritožb
zoper izdane sodne odločbe.
Sodni zbor DSS v Lj je v letu 1997 deloval zelo dobro, glede
na pogoje dela pa dosegel optimalne rezultate, ki jih ne
merimo po številu zaključenih zadev, temveč po vsebini in
načinu zaključka posamezne zadeve.

Večje število obravnavanih in zaključenih zadev je mogoče doseči
le ob razbremenitvi sodnikov nepotrebnega administrativno
tehničnega dela. Sodnikovo delo se mora dopolnjevati s strokovno
tehničnim delom, ki ga izvaja strokovni sodelavec (predpriprava
gradiva do razpisa glavne obravnave), vse skupaj pa mora
spremljati delovanje strojepiske.

4. NEREŠENE ZADEVE NA KONCU KOLEDARSKEGA LETA
Sodišče je koledarsko leto 1997 zaključilo s 16.883 nerešenimi
individualnimi, kolektivnimi in socialnimi spori. Če to poimenujemo
zaostanek, je le-ta po oddelkih razporejen:

10.974
1.537
655
231
3.486

65%
9%
4%
1%
11%

Realnost na I. stopnji je bistveno drugačna, sodniku je naložena
vrsta tehničnih opravil (kot na primer najosnovnejše: vroči tožbo,
pozove stranko, da dostavi sledeča dokazila.../ v letu 1997 takšnih
in podobnih odredb le na sedežu več kot 30.000 /) Zaradi zastojev
v informatizaciji sodišča, sodnik ne more poseči po računalniško
pripravljeni ažurni informaciji, ki bi se nanašala na stališče ob
posameznem pravnem vprašanju, ki ga obravnava. Pri svojem
delu se lahko le omejeno poslužuje računalnikov in mora
upoštevati, da so administrativnemu kadru na razpolago praviloma
le pisalni stroji (in piše sodbe sam). In nenazadnje je sodnik,
ravno na sedežu sodišča, prepogosto soočen z dejstvom, da si
deli strojepisko s sodelavcem. Na sedežu sodišča namreč
beležimo izredno visok delež izostankov z dela med administrativnim kadrom (bolniške) in to kar za 4 delavke permanentno
skozi celo leto od 13 zaposlenih.

% od indiv.
sporov
82%
11%
5%
2%

Že ob analizi podatkov o pripadu individualnih delovnih sporov
smo izkazali, da je sodišče prejelo v obravnavo istovrstne oz.
"množične spore", ki pa so bili prisotni tudi v preteklih letih.
Ocenjujemo, da je iz naslova Množičnih sporov med 13.387
nerešenimi individualnimi delovnimi spori cca 7.000 zadev po
oddelkih, kot sledi:
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5467
696
149
171

II. IN KAKO DALJE

Tako kot na področju obravnavanja individualnih delovnih sporov
je sodišče tudi za socialne spore določilo prednostni vrstni red
obravnavanja zadev. Posebej je potrebno poudariti, da ga je
spremenilo in dopolnilo šele sredi leta 1997 in sicer tako, da je za
prioritetno zadevo določilo, med ostalim vse zadeve, starejše od
treh let. Izvajanje prednostnega vrstnega reda se je delno odrazilo
že v letu 1997.

sedež sodišča
odd. v Kranju
odd. v Brežicah
odd. v NM
socailo sodišče

razlika

Vodje oddelkov poročajo, da se zadeve obravnavajo tekoče in
večjih zaostankov v sojenju ne beležijo. Zadeve, ki so ostale
nerešene iz 1990 leta do 1993, pa so le posamični primeri (na
treh odd. skupaj 39), v katerih so postopki prekinjeni, ker so v
obravnavi disciplinske kršitve, ki imajo znake kaznivega dejanja,
ali se nanašajo na nesreče pri delu in se tožniki ne nahajajo v RS
oz. se nanašajo na denarne zahtevke, pa je bil tekom postopka
uveden stečajni postopek nad toženo stranko. Zadeve iz naslova
prenehanja delovnega razmerja pa se na oddelkih praviloma
obravnavajo v istem letu, kot so vložene, torej tekoče.

Stanja zadev na področju reševanja kolektivnih delovnih sporov
ne izkazujemo posebej, saj jih je malo in se rešujejo prioritetno.
Nerešeni iz preteklih let pa ostajajo izključno zaradi interesa in
dogovora strank v postopku, ki sporna razmerja razrešujejo s
pogajanji, ki še tečejo.

%od celote

št.množičnih
zadev
5500
840
504
60

Iz dosedaj podanih podatkov izhaja, da je stanje zadev kritično le
na sedežu sodišča in na socialnem sodišču (vsebina in razlogi že
pojasnjeni), stanje zadev na zunanjih oddelkih pa je nekritično.

Stanje na področju reševanja zadev iz naslova prenehanja
delovnega razmerja na sedežu sodišča ni nič boljše. Kljub dejstvu,
da je sodišče na sedežu zaključilo 424 zadev, ostaja nerešenih
zadev še 810 in to 582 vloženih zadev do 31.12.1996 ter 228
zadev, vloženih v letu 1997.

št.

št.nerešenih
zadev
10.967
1.536
653
231

V primeru, da bi sodišče zaposlilo tri nove sodnike (dva že v
zaključni fazi izbire), tri (od 8 sistematiziranih in nazesedenih
mest) že zahtevane strokovne sodelavce in zahtevano število
administrativno tehničnih delavcev, lahko še v letu 1998 na sedežu
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sodišča, aktivneje poseže po nerešenih zadevah - zaostankih
na področju individualnih delovnih sporov iz naslova prenehanja
delovnega razmerja, to je 582 zadev vloženih do konca leta 1996
in se tako čakalna doba iz doslej 5 let skrajša na dve leti. Na
področju reševanja ostalih individualnih delovnih sporov pa je cilj,
da se razreši maksimalno število zadev, vloženih do konca leta
1993, to je 1249 zadev ter da se s posamičnimi "vzorčnimi"
sodbami odloči v posameznih množičnih zadevah, prispelih na
sodišče od 1994 leta dalje, kar bi lahko v letih, ki sledijo, stranke
privedlo do mirne rešitve sporov. Ter nenazadnje obravnava in
zaključek zadev starejših od devet in deset let (skupaj 60 zadev).
Drugi ukrep pa se nanaša na določila tako zakona o sodiščih,
kakor tudi Sodnega red in sicer v delu, ki določa dodelitev zadev
oziroma ureja način organizacije sodniškega dela. Določila so
pretoga in ne dopuščajo hitrega in učinkovitega odzivanja sodišča,
glede na potrebe v posameznem letu. Skozi celotno poročilo smo
izkazovali, da so razmere na oddelkih različne. Sodišče je že v
letu 1997 poskušalo poseči na število nerešenih zadev na sedežu
sodišča s kadrovskimi razporeditvami sodnikov, vendar je zaradi
objektivnih okoliščin (dolgotrajna bolniška odsotnost in nato
prehod na višje sodišče in upokojitev na drugi strani) sodišče
zabeležilo manjše rezultate od pričakovanih. Lanskoletna izkušnja
je pokazala, da je v primeru prehoda sodnika potrebno zagotoviti
tako prostor, kot administrativno podporo. Rešitve je potrebno
iskati v tem, da sodišče po predhodno odrejenem ključu dodeli v
nadaljne delo določeno število naključno izbranih zadev na oddelke
in to v obsegu, ki ne povzroči zastoja v obravnavah zadev oddelka.
Drugačne rešitve se pa nakazujejo na področju reševanja
socialnih sporov, ki so v obravnavi za področje celotne republike
Slovenije. Menimo, da je smotrno na dosedanjih izkušnjah presoditi,
ali je podana oblika organiziranja socialnega sodišča ustrezna.
Odpirajo se namreč tri možnosti in to:
- socialno sodišče organizirati kot samostojno sodišče z
zunanjimi oddelki po vzoru Upravnega sodišča
- ohraniti organizacijsko obliko organiziranosti socialnega sodišča
v okviru DSS v Ljubljani ter ga kadrovsko okrepiti s predvidoma
novima dvema sodnikoma (skupaj 8)
- na vseh delovnih sodiščih v republiki organizirati socialni oddelek
oziroma socialno sodišče, ki je krajevno pristojno za sodna
okrožja oz. okraje, kot jih pokrivajo delovna sodišča.
Pripad zadev po regijah za leto 1997 namreč kaže, da je sodišče
prejelo v obravnavo v letu 1997:
468 zadev tožnikov iz Ljubljane;
128 zadev tožnikov iz Kranja in okolice (Gorenjska);
54 zadev tožnikov iz Novega mesta;
50 zadev tožnikov iz Brežic;
231 zadev tožnikov iz Maribora;
68 zadev tožnikov iz Raven na Koroškem;
75 zadev tožnikov iz Murske sobote
161 zadev tožnikov iz Celja;
62 zadev tožnikov iz Kopra;
33 zadev tožnikov iz Nove gorice in
101 zadevo vezano na pravice tožnikov z bivališčem v tujini.

z vprašanji absolutnih in relativnih kršitev, povezanih s predhodnim
postopkom pri delodajalcu. Prav tako ugotavljamo, da se stranke
možnih oblik mirnega reševanja sporov sploh ne poslužujejo, še
več zato niso izpolnjene niti minimalne predpostavke - imenovanje
članov komisij za pomirjanje, ali članov arbitražnih svetov, kot jih
določajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti. Sodišče se
je v letu 1997 soočalo po nepotrebnem z vprašanji, kako
obravnavati tožbe tožnikov proti državi, če predhodno niso o
svoji zahtevi seznanili Državno pravobranilstvo (14 člen ZDPra),
na kateri naslov državnega pravobranilstva nasloviti sodna
pisanja, kako obravnavati zahteve tožnikov po izplačilu odpravnin
zaradi stečaja podjetja, kar dosedanja delovna zakonodaja ni
opredeljevala (Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji); zaznalo pa še ne
obravnavalo problem, kako izvajati določila Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah v zvezi
s pravico do zavarovalne dobe s povečanjem, izhajajoč iz dejstva,
da so bile te pravice urejene v posamičnih pogodbah o zaposlitvi
delavcev (99.člen ZNZ-F) in ugotovilo, da navedenega problema
osnutek zakona o policiji v 114 členu ne odpravlja. V zvezi s
pravicami, ki gredo bivšim zaposlenim iz jamstvenega sklada, je
ostalo nedorečeno vprašanje stvarne pristojnosti - socialni ali
delovni spor. Takšnih in podobnih problemov bi lahko nanizali še
nekaj. Nedorečenim in neusklajenim zakonom pa je skupno
predvsem to, da po nepotrebnem inicirajo sodne postopke, sam
postopek oblikovanja pravnega stališča pa je praviloma bistveno
daljši.
Na področju reševanja zadev v zvezi s socialnimi pravicami pa bi
morali pristopiti še z drugimi ukrepi. Pri spremljanju problematike
ugotavljamo, da se še vedno stranke poslužujejo prepogosto
sodnega varstva zaradi neuspešno uveljavljenih pravic v
predhodnem postopku, zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja, le v izjemnih primerih pa zaradi nepravilne uporabe
materialnega predpisa. Izhajati je potrebno iz dejstva, da imajo
stranke v invalidskih zadevah možnost vsakih 6 mesecev vložiti
nov zahtevek in začeti nov postopek pri Zavodu za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije ter v okviru le-tega pridobiti
novo zdravstveno dokumentacijo. Zato se v interesu strank in
zaradi številnih zadev in posledično dolgotrajnih postopkov na
sodišču postavlja vprašanje, ali je smotrno dopuščati brez omejitev
take zahtevke ob možnosti, da stranka vloži pri pristojnem Zavodu
nov zahtevek. Glede na tako možnost pa se postavlja celo
vprašanje o utemeljenosti, smotrnosti in racionalnosti sodnega
varstva oziroma presojanje zadeve kar na štirih stopnjah (dve
stopnji v predhodnem postopku in dve stopnji na sodišču). Za
drugačno ureditev je zato potrebna zakonska sprememba, kar bi
bilo z vidika sodišča ugodnejše zaradi manjšega pripada zadev
iz invalidskega zavarovanja, ki so bile najštevilčnejše v vseh
letih, za stranke pa bi odpadli dolgotrajni postopki, ne bi pa s tem
izgubile pravico do uveljavljanja nadaljnjih oziroma novih pravic.

Zadnja nakazana rešitev ima za prednost, da se oddelek v
Ljubljani razbremeni, delovna sodišča pa oblikujejo oddelek, na
katerega razporedijo enega ali več sodnikov glede na letne
potrebe. Prednost takšnega reševanja vidimo v tem, da se sodišče
ažurneje odziva, da se približa stranki (glede na strukturo sporov
to ni nepomembno) zmanjšajo se obremenitve sodnikov, ki
razpravljajo izven sedeža in nenazadnje zmanjšajo se stroški
postopka.

Ob iskanju načinov, kako razrešiti zaostanke na sodišču, pa ne
gre spregledati novih problemov, ki se že nakazujejo. Strokovna
javnost, kot tudi sodstvo, se bo v letu 1999 in 2000 soočila z
novim ZDR, novo pokojninsko zakonodajo, kar vse bo odprlo
vrsto vprašanj in povzročilo v nadaljnih letih lahko tudi povečane
pripade. Zastavlja se vprašanje, ali za postopek pred delovnimi in
socialnim sodiščem urediti v okviru Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih oz. ohraniti dosedanjo obliko. V vsakem primeru pa je
potrebno na zastavljeno vprašanje odgovoriti čimpreje, ob
sprejemu novega Zakona o delovnih razmerjih. Drugo pa je
vprašanje, kako sodišča pripraviti na to obdobje ob uveljavitvi
zakona, kako zagotoviti ažurno odločanje (ob znanih zaostankih)
in s tem soustvarjanje pravne države.

Dinamika dela sodišča in sodnikov pa je odvisna tudi od dobre,
dorečene in med seboj usklajene zakonodaje. Sodišče prve
stopnje se je namreč v postopkih sojenja vse prepogosto srečevalo

Izobraževanja sodnikov in nagrajevanja dobro opravljenega dela
tako sodnikov kot tudi administrativno tehničnega kadra prav
tako ne gre zanemariti, saj je pozitivni pristop k tem vprašanjem

28. julij 1998

edino zagotovilo, da se bo učinkovitost sodišč povečala.

III.Pobude Varuha človekovih pravic in nadzorstvene pritožbe

In nenazadnje, tako kot smo poročali v letu 1996 (stanje se
namreč ni bistveno spremenilo): za boljše delo sodišča so nujno
potrebni ustrezni prostori in sodobnejša oprema - računalniki.
Čas ročno vodenega vpisnika in pisanja sodb na pisalni stroj, je
neminovno minil. Računalnik mora biti dostopen tako administrativnemu kadru, kot sodnikom. Delo je potrebno organizirati tako, da
se izkoristijo vsi že obstoječi programi ter da se specifične (Pd
vpisnik) izdela. Trenutno stanje opremljenosti sodišča je takšno,
da beležimo sicer 65% pokritje potreb, ki pa so neenakomerno
porazdeljene po oddelkih. Trenutno na sedežu sodišča beležimo
le 50% zasedenost potreb (25 računalnikov), na socialnem
sodišču le 46% zasedenost potreb, od katerih je več kot polovica
manjše zmogljivosti (286) in niso sposobni izvajati programov v
Windovs okolju. Sedež sodišča in socialno sodišče razpravnih
dvoran nima opremljenih z računalniki v celoti. Za boljšo
organizacijo dela je potrebno sodišče I. stopnje v Ljubljani
organizirati na enem mestu, kar bi imelo za posledico drugačno
organizacijo administrativno tehničnega kadra (vpisniki), določena
delovna mesta bi se lahko združevala (vodenje pisarna, vložišče,
arhiv, kurir...), zagotavljala bi se ustrezna varnost sodnikov,
povezanost sodnikov in pretočnost informacij bi bila večja.

Glede na veliko število nerešenih zadev je sodišče prejelo
razmeroma malo pobud varuha človekovih pravic in nadzorstvenih pritožb skupaj 31 in to s področja delovnih sporov 18 in
13 s področja socialnih sporov. Praviloma so se tako pobude kot
nadzorstvene pritožbe nanašale na zadeve, ki jih sodišče ni
obravnavalo kot prioritetne, saj so bile zadeve novejšega datuma
in po vsebini denarne terjatve. Sodišče je reagiralo na zahteve
tekoče, prav tako pa odgovarjalo tudi strankam, ki so se obračale
direktno na sodišče.
IV. Zagotavljanje sredstev za delo sodišča
Sodišču je bilo v proračunu za leto 1997 odmerjenih 56.000.000,00
tolarjev, kar je glede na realizacijo v letu 1996 predstavljalo 3 %
povečanje. Sodišče je že tekom leta pristojno ministrstvo opozarjalo,
da odmerjena sredstva ne bodo zadoščala za pokritje stroškov
dela sodišča, saj je dejanska realizacija pokazala, da je sodišče
potrebovalo za 13 % sredstev več, kot leta 1996. Že med letom
smo opozarjali, da se je delež potrebnih sredstev za pokritje
stroškov PTT storitev povečal za 57% in je v strukturi stroškov
iz 14% od celotne realizacije v letu 1996 narasel na 27 % v letu
1997, prav tako so se potrebna sredstva za izplačilo sodnikov
porotnikov povečala za 41%, glede na leto 1996 v strukturi
stroškov pa so se povečala iz 15% v letu 1996 na 27% v letu
1997. Mimo želja in planiranih sredstev za pokritje materialnih
stroškov delovanja sodišča so se v preteklem letu tako podražile
vse proizvodne storitve, kot tudi neproizvodne storitve, na kar
sodišče ni imelo vpliva. Sodišče je koledarsko leto 1997 zaključilo
s približno 3 milj nekritih računov. Finančna slika, ki se obeta za
leto 1998, je še slabša. Iz plana sredstev je razvidno, da je
povečanje predvideno le v višini 4,68 % glede na odobrena
proračunska sredstva v letu 1997 oz. je celo za 1 % manj
odobrenih sredstev v letu 1998, kot je bila dejanska realizacija v
letu 1997. Ob tem pa ne gre spregledati, da ni planiranih sredstev
za nove nujno potrebne zaposlitve. V kolikor se način in višina
zagotavljanja finančnih sredstev za delo sodišča ne bosta
prilagodila dejanskim potrebam sodišča, bo tako kot v letu 1997
ostalo nerealiziranih vrsto zadev, ki bi lahko vplivale na obseg in
kvaliteto dela sodišča. Sodišče ne bo imelo sredstev za boljšo
organizacijo dela ob uporabi računalniških programov, ne bo
denarja za izobraževanje sodnikov, ne bo prepotrebne strokovne
literature.. . Vse navedeno bo imelo dolgoročne posledice tudi na
sodno delo.

Ostali problemi v zvezi z vodenjem sodnih postopkov
Oddelki sicer ne poročajo o posebnih problemih v zvezi z
vročanjem sodnih pisanj strankam. Je pa sodišče na sedežu
opravilo v 298 zadevah nadomestno vročitev. Skoraj tretjina
nadomestnih vročitev je bila opravljena na naslovih stalnih bivališč
tožnikov. Vročanje pisanj in vabil na narok tožnikom, ki se nahajajo
v republikah bivše Jugoslavije - po diplomatski poti pa praviloma
trajajo predolgo, tako da se je nemalokrat primerilo, da je narok
zaradi neizkazane vročitve odpadel.
Poseben problem predstavlja izterjava plačila zapadlih sodbnih
taks tožnikov, ki nimajo stalnega bivališča in zaposlitve v RS
oziroma toženih, nad katerimi je bil tekom postopka na II. stopnji
uveden stečajni postopek. V zvezi s tožniki se nam je zastavljalo
vprašanje smotrnosti nadomestnega vračanja, glede na nizke
zneske sodne takse oz. vračanja po diplomatski pošti zaradi
nezmožnosti izterjave.
Pri razpisu senatov - sodnikov porotnikov se praviloma na sedežu
sodišča srečujemo s problemom, da sodniki porotniki le dan
pred obravnavo opravičijo svoj izostanek, kar ima za posledico
neenakomerno obremenitev ostalih sodnikov porotnikov.
Ocenjujemo, da je bilo tovrstnih opravičil med 10 do 20% mesečno.
Se pa je zgodilo, da sodnik porotnik ni opravičil izostanka, kar je
imelo za posledico, da sodišče ni izvedlo razpisanih obravnav v
celoti. Soočamo se s problemom, da stranke v postopku
negodujejo in pričakujejo povrnitev stroškov, ki so jih imele s
pristopom na sodišče. V kolikor bo do takšnih zadev še prihajalo
ostaja odprto vprašanje, iz katerih virov zagotoviti sredstva za
kritje stroškov strank v postopku.

5015 DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU
Delovno sodišče v Mariboru, ki je bilo ustanovljeno z zakonom o
delovnih in socialnih sodiščih (Ur. I. RS, št. 19/94) deluje za območje
štirih sodnih okrožij, in sicer za območje okrožij Maribora, Murske
Sobote, Ptuja in Slovenj Gradca.
V letu 1997 nam je uspelo zapolniti vsa prosta mesta sodnikov
(sistematiziranih 13 sodnikov). V letu 1997 je pričel z delom na
novo ustanovljen tretji zunanji oddelek na Ptuju. Pa tudi sicer je v
1. tretjini leta 1997 pričela na sedežu sodišča delati nova sodnica.
Povečano število zaposlenih sodnikov je imelo za posledico več
rešenih spornih zadev in tudi to je ob siceršnjem preseganju
normativov prispevalo k temu, da se število nerešenih spornih
zadev ni povečalo. Seveda pa je večje število sodnikov, ki so tudi
vsi presegali predvidena merila pričakovanega obsega dela,
prispevalo k povečani porabi sredstev za materialne stroške.
Prav tako smo morali v začetku leta 1997 najeti dodatne poslovne

Prav tako bo potrebno sistemsko razrešiti vprašanje potrebnih
finančnih sredstev za delo plačilo izvedencev in tolmačev. Sodišče
si je zadnji dve leti prizadevalo, da bi država v proračunskih
sredstvih odmerila del le teh za izvajanje dokazov po uradni
dolžnosti. Žal ne leta 1997 in kot kaže tudi v letu 1998 ne bomo
uspeli s finančnimi zahtevki. Delo na tem področju zaradi tega
problema bistveno ne zastaja, povzroča pa sodišču vrsto težav,
ga sili v nenamensko izrabo sredstev in nenazadnje posega v
sredstva, ki so odmerjena za funkcioniranje sodišča in neizvajanje
sodne funkcije.

poročevalec, št. 49/1

324

28. julij 1998

upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih
ravneh (Uradni list RS, št. 65/97), zagotovljena sredstva v višini
2.593.616.000.00 SIT. Višina odobrenih sredstev je bila v primerjavi
z letom 1996 v absolutnem znesku za 1,6% povečana,
upoštevajoč inflacijo pa realno zmanjšana za cca 6,5%.

prostore za opravljanje svoje dejavnosti, za kar pa plačujemo,
kakor tudi za vse ostale poslovne prostore ekonomsko najemnino.
Sicer pa je tudi pripad novih zadev v letu 1997 bil znatno večji kot
v letu 1996; prav tako pa je bilo število rešenih zadev v letu 1997
za preko 20 % večje kot v letu 1996. Ob tem zato ni potrebno
poudarjati, da so iz navedenih razlogov porasli tudi materialni
stroški; v okviru le teh pa na večji del tako in tako nimamo vpliva
(najemnina, poštnina, porotniki...).

Posebej treba opozoriti na to, da se je obseg dela v upravnih
enotah v letu 1997 zelo povečal, o čemer kaže primerjava števila
upravnih zadev z letom 1996, kot tudi porast stroškov nabave
obrazcev, tiskovin, registrskih tablic, kolekov v primerjavi z letom
1996. Na račun povečanega obsega dela in posledično povečano
porabo materiala za poslovanje in zaradi povišanih cen npr.
energije, PTT storitev ter zaradi realno zmanjšanih dodeljenih
sredstev je bilo delovanje upravnih enot skozi vse leto 1997 zelo
oteženo. Na račun tako povečanih stroškov so upravne enote
bile prisiljene zmanjševati porabo na drugih postavkah, predvsem
na pogodbah o delu, ki se sklepajo v večini za izvajanje
denacionalizacijskih zadev.

Sicer pa v letu 1997 ni bilo težav s sredstvi za izplačilo plač in
drugih osebnih prejemkov, ker je Vlada sproti usklajevala potrebna
sredstva, mi pa smo tudi trošili sredstva za navedene namene po
navodilih in sklepih Vlade RS, pri zaposlovanju pa smo se ravnali
skrajno racionalno.
Imeli pa smo kar nekaj težav s sredstvi za materialne stroške.
Ker smo skozi vse leto poslovali v okviru začasnega financiranja,
ki je bilo za 6 % manjše kot v letu 1996 (za 1. polletje je bilo
dodeljeno 9.500.000,00 SIT sredstev), pa čeprav se je naš obseg
opravljenega dela, t.j. za preko 20 % povečal napram letu 1996 in
s tem tudi materialni stroški.
Zato smo morali že 21.3.1997 zaprositi za dodatna sredstva v
znesku 5.631.011,00 SIT, in jih v mesecu juniju tudi dobili.
V devetem mesecu leta 1997 smo ponovno zaprosili za dodatna
sredstva, kajti proračun še ni bil sprejet. Ker smo dodatna sredstva
zaprošena v devetem mesecu, dobili komaj ob sprejetju
proračuna za leto 1997, smo bili prisiljeni vse fakture, ki so se
nanašale na materialne stroške zadržati in to že v desetem
mesecu, da smo s preostankom sredstev za materialne stroške
lahko plačevali tekočo poštnino, telefon in električno energijo. V
primeru, da ne bi ažurno zasledovali gibanje materialnih stroškov
in pa odobrenih sredstev za materialne stroške bi ostali brez
vseh sredstev za materialne stroške in bi morali prekiniti z delom,
kajti naše poslovanje si ne moremo predstavljati brez pisarniškega
materiala in pisemskih pošiljk (poštnine).

Poraba sredstev za materialno poslovanje upravnih enot v letu
1997 je znašala 2,582.156.029,00 SIT, t.j. 99,56 % porabo.
Od tega je bilo kar 31 % sredstev porabljenih za nabavo obrazcev,
tiskovin, registrskih tablic in kolekov. V primerjavi z letom 1996 je
poraba obrazcev, tiskovin, registrskih tablic procentualno narasla
za 15,5%. Za poravnavo fiksnih obveznosti (kot so elektrika,
ogrevanje, PTT storitve, obratovalni stroški občini, komunalne
storitve ipd.) je bilo porabljenih 21 % vseh sredstev. Pri tem je
treba poudariti, da so se pogodbena razmerja med upravnimi
enotami in občinami ponekod še reševala koncem leta 1997, kar
pomeni, da bo poravnava sorazmernega dela obratovalnih
stroškov in poračuni teh za leto 1997 nekaterih upravnih enot
prenesena v leto 1998.
7,5 % porabljenih sredstev je bilo namenjenih za poravnavo
obveznosti pogodb o delu in pomeni v primerjavi z letom 1996
zmanjšanje za cca 1%. Tu je potrebno posebej poudariti, da je v
okviru teh pogodb cca 40% pogodb sklenjenih za potrebe izvajanja
denacionalizacije in je zmanjšanje sredstev vplival tudi na obseg
reševanje zadev s tega področja. Zaradi pomanjkanja kadrov,
predvsem strokovnih delavcev in omejevanja zaposlovanja v
državni upravi so upravne enote bile in bodo tudi v letu 1998
prisiljene sklepati pogodbe o delu z zunanjimi sodelavci za
izvajanje nalog na področju denacionalizacije, vojne zakonodaje,
sklepanja zakonskih zvez, izpitnih komisij ipd..

5211 - UPRAVNE ENOTE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
UPRAVA ZA SISTEM IN DELOVANJE DRŽAVNE UPRAVE
Upravnim enotam je bilo v obdobjih začasnega financiranja
dodeljeno v primerjavi z letom 1996 le 92% sredstev in šele s
sprejetjem proračuna za leto 1997 konec leta 1997, so bila v
proračunu za materialne stroške upravnih enot, in sicer za
namene, ki so opredeljeni v 9. členu Navodila o finančnem
poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so

V višini 5,5 % sredstev je bilo porabljenih za stroške tekočih
popravil prostorov in opreme in pomeni v primerjavi z letom 1996
3% manjšo porabo, kljub temu, da proces prostorske ureditve
upravnih enot še ni zaključen v zadovoljivi meri.

Nadaljevanje v Poročevalcu št. 49/II
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