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Vlada Republike Slovenije je na 119. korespondenčni seji dne
30/11-1998 določila besedilo:
- DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETO 1999,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 219. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja tudi mnenje Vlade Republike Slovenije na
amandmaje poslancev k predlogu proračuna za leto 1999.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance
- Marjan PODOBNIK, minister brez resorja, ki nadomešča
predsednika vlade in koordinira državnotvorna ministrstva
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze
- Igor BAVČAR, minister brez resorja, odgovoren za evropske
zadeve,
- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti
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-

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve
dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor
dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport
mag. Božo GRAFENAUER, minister brez resorja, odgovoren
za področje lokalne samouprave
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo
-Janko KUŠAR, minister brez resorja, odgovoren za
koordiniranje delovnih teles s področja socialnega varstva
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje
- Janko RAZGORŠEK, minister za malo gospodarstvo in
turizem
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo
- Borut ŠUKLJE, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije
- mag. Andrej PAGON, namestnik generalnega sekretarja Vlade
RS
- državni sekretarji vseh ministrstev
- predstojniki vladnih ministrstev
- Marija KRIŽAN, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance
- Andrej ENGELMAN, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve.

*
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plač in predvidenih sprememb na področju plač, nujno zagotoviti.
Sredstva se bodo medletno razporejala po proračunskih
uporabnikih na podlagi sprejetih predpisov in dejanskih odločb
zaposlenim.

I. MNENJE VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE NA AMANDMAJE K
PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO
1999

Skupni učinek navedenih amandmajev na zniževanje sredstev
tekoče proračunske rezerve, ki je v predlogu proračuna za leto
1999 predvidena v višini 4.660.057 tisoč tolarjev, je v višini
19.581.914 tisoč SIT, kar pomeni več kot trikratno znižanje.

1. SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije je, v skladu z 219. členom Poslovnika
Državnega zbora prejela v mnenje amandmaje na predlog
proračuna za leto 1999, ki so bili vloženi v skladu z 217. členom
poslovnika.

Vlada RS je od navedenih amandmajev v dopolnjenem predlogu
proračuna kot amandma vlade vsebinsko povzela naslednje štiri
amandmaje:

Pri pripravi mnenja na posredovane amandmaje je Vlada RS
izhajala iz naslednjih izhodišč:

1611 - Ministrstvo za finance - 4091 (amandma št. 1), ki predlaga
povečanje sredstev rezerve Republike Slovenije za naravne
nesreče.

- Določb Zakona o financiranje javne porabe, Zakona o izvrševanju
proračuna, Poslovnika državnega zbora in vseh zakonov in
programov, ki so vplivali na oblikovanje predloga proračuna za
leto 1999.

1611 - Ministrstvo za finance - 4300 (amandma št. 1 in amandma
št. 2), ki predlaga povečanje sredstev za investicije v
občinah.
1811 - Ministrstvo za zunanje zadeve - 4202 (amandma št. 1), ki
predlaga povečanje sredstev za harmonizacijo vizne
politike.

- Splošne razprave ob predlogu proračuna za leto 1999 v Državnem
zboru in posameznih razprav v delovnih telesih Državnega zbora,
tako pri predstavitvi predloga proračuna, kot tudi pri obravnavi
vloženih amandmajev na predlog proračuna za posamezno
področje, ki ga pokrivajo pristojna delovna telesa.

Učinek navedenih amandmajev na povečanje odhodkov proračuna
je v višini 3.250.000 tisoč tolarjev.

- Pregleda in vsebinske obravnave vloženih amandmajev z
obrazložitvami, ki so bili posredovani v mnenje Vladi Republike
Slovenije.

3. V okviru podprtih amandmajev je 9 amandmajev, ki kot vir
sredstev navajajo drugo proračunsko postavko znotraj proračuna
posameznega proračunskega uporabnika in 21 amandmajev,
ki znižujejo sredstva drugega proračunskega uporabnika.

Na podlagi navedenih izhodišč, se je oblikovalo posredovano
mnenje Vlade RS, ki ga v nadaljevanju podajamo:

Vlada od navedenih amandmajev ni podprla 29, ker predlagani vir
sredstev znotraj proračunskega uporabnika ali pri drugem
proračunskem uporabniku pomeni znižavanje potrebnih sredstev
za obveznosti, ki so fiksno določene (obveznosti do mednarodnih
institucij oz. obveznosti iz naslova sukcesije), sredstev, ki jih je
Vlada RS v dopolnjenem predlogu proračuna namenila za sanacijo
posledic neurja in poplav ter za investicije v občinah (predvsem
Ministrstva za obrambo in Slovensko obveščevalne službe) ali pa
znižujejo sredstva na programih, kjer so že s pogodbo prevzete
obveznosti (investicije, najemnine).

1. V mnenje je bilo posredovanih 203 amandmajev (3 amandmaji
na splošni del predloga proračuna in 200 amandmajev na
posebni del predloga proračuna). Od tega je 81 amandmajev
podprtih v pristojnih delovnih telesih Državnega zbora, ki so
posamezne amandmaje obravnavali.
2. Od vseh podprtih amandmajev je bilo 51 amandmajev, ki kot
vir sredstev navajajo sredstva tekoče proračunske rezerve.
•Navedeni amandmaji s strani Vlade Republike Slovenije niso
podprti.

V dopolnjen predlog proračuna je vključen naslednji amandma:

Sredstva tekoče proračunske rezerve so po določilih 22. člena
zakona o izvrševanju proračuna namenjena za pokrivanje
nepredvidenih odhodkov, ki nastanejo med letom pri izvrševanju
proračuna in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti ter
za zagotavljanje sredstev za nove zaposlitve ter delovno dobo in
napredovanja, ki jih je potrebno, na podlagi zakona o razmerjih
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2521 - Uprava RS za varstvo narave - NPK (amandma št. 1), ki
predlaga zagotovitev sredstev za sofinanciranje plovila
morske biološke postaje iz sredstev za ciljne raziskovalne
projekte pri Ministrstvu za okolje in prostor.
Navedeni amandma nima učinka na odhodke proračuna.
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Tudi vlada je na tak način v fazi usklajevanja med ministrstvi,
torej linearno, vsem ministrstvom zmanjševala njihove zahteve
za leto 1999.
Že v izhodišču niso bile izvedene primerjalne analize in ocene
dejanskih potreb po postavkah. Težko je oceniti, kje bi bilo
potrebno sredstva povečati in kje je poraba predimenzionirana
že v preteklih letih. Istočasno pa vemo, da nekaterih zakonskih
obveznosti vlada v celoti ne pokriva s svojim predlogom
proračuna. Proračun torej sploh ne predstavlja realnega
finančnega načrta za porabo sredstev. Kljub novemu načinu
prikazovanja postavk, so le te neprimerljive, nepregledne in
zato predstavljajo le oceno, ne pa dejanskih potreb po sredstvih.
Predlog proračuna predvideva kar za 11,3 % povečanje
odhodkov proračuna in kar za 11,9% povečanje prihodkov
proračuna.
Vlada v obrazložitvi proračuna navaja:
"Ključna cilja gospodarske politike Vlade Republike Slovenije
v naslednjem obdobju sta doseganje višje gospodarske rasti
in zniževanje inflacije na evropsko raven. Uresničevanju obeh
ključnih ciljev so prilagojene ključne narodno-gospodarske
politike, t.j. politika deviznega tečaja, fiskalna in proračunske
politike, dohodkovna in denarna politika. Znižanju inflacije in
spodbujanju gospodarske rasti so podrejene fiskalne in
proračunske politike.
Za uresničitev gornjih ciljev mora politika javnih financ zaustaviti
trend preteklih let z zmanjšanjem proračunskega primanjkljaja
in zmanjšanjem deleža javnih financ v bruto družbenem
proizvodu. Vlada je ob določitvi usmeritev politike javnih financ
preučila spontani makro-fiskalni scenarij glavnih narodnogospodarskih spremenljivk, ki je pokazal na nesprejemljivo
povečevanje javnofinančnega deficita v naslednjih dveh letih
in se odločila, da zaustavi negativni trend z oblikovanjem
predloga proračuna Republike Slovenije, ki omogoča
uresničitev ključnega cilja fiskalno-proračunske politike
maksimalni deficit državnega proračuna v višini 0.8% BDP v
letu 1999 in maksimalno 0.5% deficit v letu 2000."

2. PREGLED MNENJA VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE K
POSAMEZNIM AMANDMAJEM
0 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
1. V Splošnem delu proračuna (stran 6) se skupni znesek
odhodkov zmanjša za 29.780.000.000,00 SIT, tako da znaša
po novem 928.800.000.000,00 SIT.
Predlagatelj: SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
Vloženo:
12.11.98
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bomo zagotovili uravnotežen
proračun in preprečili, da bi Republika Slovenija že tretjič
zapored sprejela proračun, ki bo pokril primanjklaj z
zadolževanjem. Obenem bomo znižali realno rast odhodkov
proračuna.
Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira
2. 1)
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (Por.št.59, stran 6) se spremeni
tako, da se določi:
I. Proračun Republike Slovenije se določa v naslednjih zneskih:
Postavka:
II. Skupaj odhodki se zmanjša, tako da nova postavka znaša:
928.800.000.000 SIT
III.PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ

0

Menimo, da je potrebno proračun uravnovesiti že letos, ne
odlašati na leto 2001, ker gospodarstvo ne zmore več tako
visokih obremenitev in se ne bo sposobno pravočasno pripraviti
na konkurenčni boj na poti na evropski trg.
Glede na predvideno realno povečanje proračuna menimo, da
porabniki ne bodo kritično prizadeti.
Iz vseh naštetih razlogov zato predlagamo linearno zmanjšanje
odhodkov do skupne višine pokritja proračunskega primanjkljaja.

2)
II. 5. POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH ODHODKI PRORAČUNA (Por.št.59,stran 15) se spremeni
tako, da se:
1. Pri vseh navedenih porabnikih proračuna se odhodki linearno
zmanjšajo do skupnega zneska primanjkljaja proračuna, to je
za 3,1 %
2. Proračunski odhodki se zmanjšajo in znašajo po novem
928.800.000.000 SIT
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira

SKD - Poslanska skupina Slovenskih
krščanskih demokratov
11.11.98

1 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Obrazložitev:
Proračunska postavka "ODHODKI" se zmanjša za celotni
znesek postavke "PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ". Zato se
linearno znižajo tudi vsi odhodki po posameznih postavkah
porabnikov v istem odstotku.

1. V Bilanci prihodkov in odhodkov (stran 10) se skupni znesek
odhodkov zmanjša za 29.780.000.000,00 SIT, tako da znaša
po novem 928.800.000.000,00 SIT.
Zaradi tega se zmanjšajo vsi konti linearno za 3,29242%.
Predlagatelj:
Vloženo:

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem k Splošnemu
delu proračuna. S predlaganim amandmajem bomo zagotovili
Opomba: PDT - pristojno delovno telo Državnega zbora
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uravnotežen proračun in preprečili, da bi Republika Slovenija
že tretjič zapored sprejela proračun, ki bo pokril primanjklaj z
zadolževanjem. Obenem bomo znižali realno rast odhodkov
proračuna.

konto 4202 Nakup opreme poveča za

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira

Za skupni znesek v višini 529.014 SIT se zmanjša proračunska
postavka 7608
Tekoča proračunska rezerva pri proračunskem uporabniku 1611
Ministrstvo za finance, konto 4090.

1211 Državni zbor (4000)

Predlagatelj:

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
88.908
poveča za

Vloženo:

1. Pri proračunskem uporabniku 1211 Državni zbor (poročevalec
59, stran 21) se:

208.514

konto 4001 Regres za letni dopust poveča za

9.282

konto 4002 Povračila in nadomestila poveča za

4.107

konto 4003 Sredstva za delovno uspešnost poveča
za

3.802

konto 4004 Nadurno delo poveča za

7.067

konto 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje poveča za

19.416

konto 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
poveča za

15.116

konto 4012 Prispevek za zaposlovanje poveča za

131

konto 4013 Prispevek za porodniško varstvo poveča
za

219

konto 4029 Drugi operativni odhodki poveča za

03 - Komisija za volitve imenovanja in
administrativne zadeve
19.11.98

Obrazložitev:
Državni zbor Republike Slovenije je, kot nevladni proračunski
porabnik, Vladi Republike Slovenije posredoval finančni načrt
za leto 1999, ki je bil usklajen na kolegiju predsednika
Državnega zbora. Pri tem je, tako kot v preteklih letih, upošteval
varčevalno naravnanost proračuna Republike Slovenije za leto
1999. Pri načrtovanju potrebnih sredstev je izhajal iz usmeritev
Vlade Republike Slovenije oz. ministrstva za finance, ki so bile
posredovane vsem proračunskim porabnikom, razen v tistem
delu, ko le-te niso bile skladne z veljavno zakonodajo. V tem
primeru je načrtoval sredstva za plače poslancev v skladu z
veljavno zakonodajo in sicer tako, da se do 30.6.1999 upošteva
kot izhodišče zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (Ur.l.RS,
št. 40/97 in 9/96), od tega obdobja dalje pa po zakonu o
poslancih ter na podlagi tega zakona sprejeti sklepi Komisije
Državnega zbora za volitve imenovanja in administrativne
zadeve.

1. v okviru proračunske postavke 3001 Plače v 000 SIT
konto 4000 Plače in dodatki poveča za

45.000

Vlada Republike Slovenije je tudi v letošnjem letu pripravila
predlog proračuna tako, da ni omogočila nevladnim
proračunskim porabnikom nikakršnega sodelovanja oziroma
usklajevanja. Odločitve Vlade Republike Slovenije pri pripravi
predloga proračuna pa bi bile lahko smotrnejše in ekonomsko
bolj utemeljene, če bi pri pripravi predloga izhajala iz utemeljene
obrazložitve posameznih postavk nevladnih proračunskih
porabnikov in ne iz indeksiranja posameznih postavk brez
upoštevanja realnega stanja.

77.152

2. v okviru proračunske postavke 3325 Materialni stroški
konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
poveča za

10.000

konto 4021 Posebni material in storitve poveča za

300

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in
komunikacije poveča za

Glede na to, da Vlada Republike Slovenije finančnega načrta
Državnega zbora ni v celoti upoštevala, predlagani amandma
upošteva načrtovana sredstva Državnega zbora za leto 1999,
ki so neobhodna za uresničevanje njegovih nalog, v višini in
po namenih kot so bila predlagana k predlogu proračuna za
leto 1999 in potrjena na kolegiju predsednika Državnega zbora.
Sredstva naj se zagotovijo iz postavke proračunska rezerva.

10.000
Opomba:

3. v okviru proračunske postavke 3649 Drugi odhodki za delo na
drugih področjih
konto 4024 Izdatki za službena potovanja poveča
za

Predlog finančnega načrta Državnega zbora Republike
Slovenije za leto 1999, razen pojasnila, objavljenega v
Poročevalcu št. 59/V str. 798, ni bil objavljen, zato je potrebno
upoštevati naslednje spremembe v odnosu do objavljenega
besedila:

10.000

Pri proračunskem uporabniku 1211 Državni zbor Republike
Slovenije se v okviru postavke 3001 Plače (Poročevalec št.59/
II - stran 423; Poročevalec št. 59/V - stran 799) zmanjšajo
vrednosti pri navedenih kontih in za navedene vrednosti v
kontih, kot sledi:

4. v okviru proračunske postavke 2817 Investicije in investicijsko
vzdrževanje
konto 4200 Nakup zgradb in prostorov poveča za
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v 000 SIT
konto 4000 Plače in dodatki se zmanjša za

Odločitev PDT: Komisija za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

143.342

konto 4010 Prispevki za in pokojninsko in invalidsko
zavarovanje se zmanjša za
12.685
konto 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje
se zmanjša za
konto 4012 Prispevki za zaposlovanje se zmanjša za
konto 4013 Prispevki za porodniško varstvo se
zmanjša za

1515 Urad za žensko politiko (4140)
9.876
1. Pri uporabniku 1515 Urad za žensko politiko se v okviru
postavke 5595 EU Vključitev v programe Evropske unije za
enake možnosti poveča konto 4140 Tekoči trensferi
mednarodnim institucijam za 3.700.000 SIT (stran 39).

86
144

Za isti znesek se zmanjša konto 4140 Tekoči trensferi
mednarodnim institucijam na postavki 4147 Donacija skladu
svetovne banke (GEF) pri uporabniku 1611 Ministrstva za finance (stran 72).

konto 4029 Drugi operativni odhodki se zmanjša za 21.502
in sočasno postavka skupaj 1211 Državni zbor - kolona 4 za
znesek 187.635 SIT. Veljavni podatek v koloni 4 za 1211 Državni
zbor skupaj je 4.825.005 in ne 5.012.640, kot je navedeno.

Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

08 - Komisija za politiko enakih možnosti
19.11.98

Obrazložitev:
Svet evropske skupnosti je 22. decembra 1995 sprejel na
področju socialne politike srednjeročni akcijski program za
enake možnosti žensk in moških, in sicer za obdobje 1996 2000. Program je namenjen vključitvi načela enakih možnosti
žensk in moških v proces priprave izvajanja in spremljanja vseh
politik in dejavnosti Evropske unije, njenih članic ter izpolnitvi
pravnih in drugih pogojev za sodelovanje. Sodelovanje Urada
za žensko politiko pri teh projektih v okviru EU pogojuje plačilo
v višini 6.600.000 SIT.

Obrazložitev:
Vlada RS je pripravila predlog proračuna na področju plač po
veljavni zakonodaji in podzakonskih predpisih. Za predvidene
spremembe na področju plač so zagotovljena določena
sredstva za ta namen v tekoči proračunski rezervi in se bo v
postopku priprave sprememb zakona določal potrebni obseg
sredstev za ta namen.
1211 Državni zbor (NPK)

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

1. Pri uporabniku 1211 Državni zbor se odpre nova postavka in
nov konto - Sofinanciranje TV programa za neposredne
prenose sej Državnega zbora RS v znesku 100 mio SIT (str.
22).

Obrazložitev:
Vir sredstev je postavka, namenjena za obvezno plačilo
donacije mednarodni instituciji.

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in
prostorov na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (str. 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

1518 Urad vlade za Informiranje (4021)
1. Pri uporabniku 3611 MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM v okviru konta (Por.št.59/l, str.350)
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se na
postavki 5699 Turistični radio zmanjšajo sredstva za celotni
znesek to je 150 mio sit tako, da je novo stanje 0.
Sredstva se prenesejo na postavke pri uporabniku 1518 Urad
vlade za informiranje (Por.št.59, str.45).

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bomo zagotovili sredstva za
sofinanciranje neposrednega prenosa sej državnega zbora na
programu TV Slovenija. Tako bomo zagotovili potrebna finančna
sredstva za celovito, enakopravno in nepristransko seznanjanje
državljanov oziroma ljudstva z delom državnega zbora, z delom
poslancev oziroma predstavnikov ljudstva. Zmanjšali bomo
možnost za manipulativno ali enostransko poročanje o poteku
sej državnega zbora in pomembnejših sej državnega sveta.

5285 Slovenska tiskovna agencija
70 mio sit
na kontu 4021 Posebni material in storitve kjer se odpre novi
podkonto ...Turistične oddaje in promocija Slovenije ter na novo
postavko .... RADIO Slovenija
70 mio sit
2. Preostala sredstva se prenesejo na novo postavko v okviru
2311 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ...Društvo za zaščito Lipicancev
10 mio sit
na kontu 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Z neposrednim prenosom sej državnega zbora se bo krepila
demokratičnost odločanja, kar je še posebej pomembno za
Slovenijo, ki nima demokratične tradicije. Preprečili bomo tudi
nadaljnjo arbitrarno odločanje o (ne)prenosu posamezne seje
na Televiziji Slovenija. S tem bomo odpravili možnost zlorabe
politične moči za izvajanje nedopustnega pritiska na vodstvo
javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Slovenija se bo tako
uvrstila v skupino naprednih zahodnoevropskih držav, ki
omogočajo svojim državljanom celovito in nepristransko
informiranje o delu svojih nacionalnih parlamentov.
poročevalec, št. 74

Predlagatelj:
Vloženo:

Rejc Izidor, Peterle Alojz
11.11.98

Obrazložitev:
1. Nesmiselno in neracionalno je ustanavljati nov radio. Sredstva
bodo bolj učinkovito uporabljena, če bodo namenjena že
ustanovljenim nacionalnim medijem, ki pokrivajo celo državo,
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Predlagatelj:
Vloženo:

zamejsko področje in celo sosednje države. S tem zagotavljamo
nepristransko in bolj učinkovito poročanje in promocijo
Slovenije.

Obrazložitev:
Za leto 1999 je bilo v okviru proračuna planirano na Servisu
skupnih služb Vlade RS 402,855.000 SIT za nadaljevanje
adaptacije in rekonstrukcije večjega dela objekta bivše kasarne
na Roški cesti za potrebe Arhiva RS. V predlogu proračuna za
leto 1999 niso planirana nobena finančna sredstva za
omenjeno adaptacijo.

2. Prav je, da država preko proračuna podpre dejavnost društva,
ki je pravočasno in učinkovito opozorilo na problem priznanja
vzreje Lipicancev in s to svojo dejavnostjo preprečilo tujcem,
da si prisvojijo vzrejo slovenskih konj. S tem je društvo tudi
promoviralo Slovenijo v Evropi in širše v svetu.
Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Arhiv Republike Slovenije nujno potrebuje nove prostore za
skladišča arhivskega gradiva, konservacijo in restavracijo letega, Slovenski filmski arhiv in druge upravne prostore. Na
manjšem delu objekta na Roški cesti trenutno potekajo
zaključna dela za potrebe Restavratorskega centra RS (javni
zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS), ki jih financira Ministrstvo
za kulturo iz svojih programskih sredstev za investicije, ostali
večji del objekta pa propada. Zaradi teh razlogov predlagamo,
da se v letu 1999 zagotovijo nujno potrebna sredstva za
sanacijo strehe v višini 70,880.000 SIT. S tem bo objekt vsaj
delno zaščiten in bo omogočeno v naslednjih letih nadaljevanje
adaptacije in rekonstrukcije objekta za potrebe Arhiva RS.

1518 Urad vlade za informiranje (NPK)
1. Pri uporabniku 1518 Urad vlade za informiranje se odpre nova
postavka in nov konto - Pluralizacija slovenskih sredstev
javnega obveščanja v znesku 500 mio SIT (str. 47).

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in
prostorov na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (str. 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

2. V okviru proračunskih postavk 15 Vladne službe, Servisa
skupnih služb Vlade RS 1520 naj se v okviru proračunske
postavke Skupaj 1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov
poveča postavka za 70,880.207,00 SIT - Adaptacija objekta
na Roški cesti, s tem da se v okviru te postavke odpre nov
konto za ta namen (stran 50).

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bomo zagotovili sredstva za
pluralizacijo slovenskih sredstev javnega obveščanja. Tako
bomo zagotovili potrebna finančna sredstva za celovito,
enakopravno in pluralno seznanjanje državljanov oziroma
ljudstva z razmerami v naši državi. Zmanjšali bomo možnost
za manipulativno ali enostransko poročanje.
Z pluralizacijo slovenskih sredstev javnega obveščanja se bo
krepila demokratičnost družbe, kar je še posebej pomembno
za Slovenijo, ki nima demokratične tradicije. S tem bomo
zmanjšali možnost za uveljavitev enostranskega poročanja o
aktualnih političnih in gospodarskih problemih v naši državi.
Slovenija se bo tako uvrstila v skupino naprednih zahodnoevropskih držav, ki omogočajo svojim državljanom celovito in
nepristransko informiranje prav na podlagi pluralnega
medijskega prostora.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Možgan Jože
13.11.98

Obrazložitev:
Za leto 1999 je bilo v okviru proračuna planirano na Servisu
skupnih služb Vlade RS 402,885.000,00 SIT za nadaljevanje
adaptacije in rekonstrukcije večjega dela objekta bivše
domobranske kasarne na Roški cesti za potrebe Arhiva RS. V
predlogu proračuna za leto 1999 niso planirana nobena
finančna sredstva za omenjeno adaptacijo.

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira

Arhiv RS nujno potrebuje nove prostore za skladišča arhivskega
gradiva, konservacijo in restavracijo le-tega, Slovenski filmski
arhiv in druge upravne prostore. Na manjšem delu objekta na
Roški trenutno potekajo zaključna dela za potrebe Restavratorskega centra RS (javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS), ki
jih financira Ministrstvo za kulturo iz svojih programskih sredstev
za investicije, ostali večji del objekta pa propada. Zaradi teh
razlogov predlagamo, da se v letu 1999 zagotovijo nujno
potrebna sredstva za sanacijo strehe v višini 70,880.207,00
SIT. S tem bo objekt vsaj delno zaščiten in bo omogočeno v
naslednjih letih nadaljevanje adaptacije in rekonstrukcije
objekta za potrebe Arhiva RS.

1520 Servis skupnih služb vlade (NPK)
1. Pri proračunskem uporabniku 1520 - Vladne službe - Servis
skupnih služb Vlade, se v okviru proračunske postavke 2837
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov odpre
nov konto - Adaptacija objekta na Roški cesti (za potrebe Arhiva
Republike Slovenije) v višini 70,880.000 SIT (stran 51).
Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).
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skupina poslancev (Mežan Janez)
13.11.98

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira
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Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance.

1611 Ministrstvo za finance (4091)
1. Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru postavke
7640 Rezerva Republike Slovenije poveča konto 4091 Rezerva
za naravne nesreče za 1.500.000.000 SIT (str. 73).

Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki
7608 Tekoča proračunska rezerva pri uporabniku 1611
Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

21 - Odbor za kulturo šolstvo in šport
19.11.98

Obrazložitev:
V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin bi bilo
potrebno pripraviti program investicij v lokalnih skupnostih, ki
jih bo sofinancirala država iz sredstev državnega proračuna v
skladu z zakonskimi kriteriji.

Rupar Pavel
12.11.98

Vlada ni predložila programa možnih investicij, ki bi bile
sofinancirane v letu 1999 iz republiškega proračuna. Iz
dostopnih podatkov je možno ugotoviti, da glede na predloženi
proračun za investicije, ki so že v teku, primanjkuje samo na
področju investicij v osnovnošolske prostore in prostore za
potrebe otroškega varstva cca 1000 mio SIT. Za že sprejete
nove obveznosti na področju investicij na različnih področjih
pa je potrebno zagotoviti še najmanj 500 mio SIT.

Obrazložitev:
Izkušnje iz zadnjih let kažejo, da je premalo sredstev na
postavki rezerva za naravne nesreče. S tem amandmajem se
poveča preglednost proračuna in poveča verjetnost, da se
sredstva porabijo res namensko.
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.

Obrazložitev:
Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.
1611 Ministrstvo za finance (4300)
1711 Ministrstvo za notranje zadeve (4204)

1. Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru postavke
2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije
poveča konto 4300 Investicijski transferji drugim ravnem države
za 1.500 mio SIT.

1. Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
postavke 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije za 15 mio SIT (stran 85).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance.
Predlagatelj:
Vloženo:

Povečanje konta 4204 se nameni za odprtje novega podkonta
420402 Rekonstrukcije in adaptacije *** PP Radlje ob Dravi.

07 - Komisija za lokalno samoupravo
17.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Obrazložitev:
V skladu s 26. členom Zakona o financiranju občin bi bilo
potrebno pripraviti program investicij v lokalnih skupnostih, ki
jih bo sofinancirala država iz sredstev državnega proračuna v
skladu z zakonskimi kriteriji.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Policijska postaja Radlje, ki je sedaj v občinski stavbi, ima zelo
omejene prostorske možnosti in skoraj nobenih parkirišč za
službena vozila. Na sedanji lokaciji ni mogoče zagotoviti
dodatnih prostorov, so pa na voljo ustrezni prostori v dvorcu
Radlje, ki je v upravljanju Ministrstva za kulturo in jih je to
ministrstvo pripravljeno odstopiti za potrebe policije. Predlagana
sredstva z novega podkonta so potrebna za prilagoditve
prostorov, predvsem za ureditev zvez.

Vlada Republike Slovenije ni predložila predloga programa
možnih investicij, ki naj bi bile sofinancirane s sredstvi
državnega proračuna v proračunskem letu 1999. Iz dostopnih
podatkov je možno ugotoviti, da glede na predloženi proračun
za investicije, ki so že v teku, primanjkuje samo na področju
investicij v osnovnošolske prostore in prostore za potrebe
otroškega varstva cca 1.000 mio SIT. Za že sprejete nove
obveznosti na področju investicij na različnih področjih je
potrebno zagotoviti dodatno še najmanj 500 mio SIT.

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

2. Pri uporabniku 1711 Ministrstvo za notranje zadeve se v okviru
postavke 7429 Investicije in investicijsko vzdrževanje poveča
konto 4204 Novogradnje, rakonstrukcije in adaptacije za 60
mio SIT (stran 85).

Obrazložitev:
Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.
2. Pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance se v okviru postavke
2475 - Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije
poveča konto 4300 - Investicijski transferi drugim ravnem države
za 1.500 mio SIT.

poročevalec, št. 74

Tomažič Herman
13.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4026 Najemnine in zakupnine
na postavki 3431 Materialni stroški pri uporabniku 1711
Ministrstvo za notranje zadeve (stran 82).
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Predlagatelj:
Vloženo:

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve (4029)

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

1. Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se na
postavki 2541 EU Materialni stroški DKP poveča konto 4029
Drugi operativni odhodki za znesek 57.500.000,00 SIT in na
postavki 2542 EU Najemnine in druge pogodbene obveznosti
DKP konto 4026 Najemnine in zakupnine za znesek
84.000.000,00 SIT (str. 93).

Obrazložitev:
Amandma se nanaša na podkonto 420402 7421 PP Maribor,
Vošnjakova - rekonstrukcija. Sedaj predvidena sredstva ne
zadoščajo za nujne potrebe.
Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za vsoto teh zneskov 141.500.000,00 SIT se zmanjša konto
4090 Tekoča proračunska rezerva na postavki 7608 Tekoča
proračunska rezerva pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance
(str. 73).

1714 Policija <41001
Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri uporabniku 1714 Policija se v postavki 5583 - Republiški
družbeni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
poveča konto 4100 - Subvencije javnim podjetjem za 5 mio
SIT (stran 91).

Obrazložitev:
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

16 - Odbor za mednarodne odnose
20.11.98

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Mežan Janez
10.11.98

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve (4202)

Obrazložitev:
Povečanje je preskromno, ker je ugotovljeno, da je predvsem
vzgoja otrok in mladih voznikov tista, ki bo zmanjšala morije
na naših cestah. Mladi vozniki pa so vse pogosteje med
udeleženci in povzročitelji prometnih nesreč.

1. Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se na
postavki 7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov poveča konto 4202 Nakup opreme za znesek
250.000.000,00 SIT (str.94).

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve (4000)
1. Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se postavka
2499 Plače DKP poveča za znesek 77.700.000,00 SIT in sicer:

16 - Odbor za mednarodne odnose
20.11.98

Obrazložitev:

konto 4000 Plače in dodatki
za 71.000.000,00 SIT
konto 4001 Regres za letni dopust
za 827.100,00 SIT
konto 4009 Drugi izd. zaposlenim
za 272.900,00 SIT
konto 4010 Prispevki za pok. in
inv. zavar.
za 5.600.000,00 SIT (str. 92).

Obrazložitev:
Amandma je vsebinsko povzet v vladnem amandmaju.

Za vsoto 77.700.000 SIT se zmanjša konto 4090 Tekoča
proračunska rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska
rezerva pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
(4120)

Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

16 - Odbor za mednarodne odnose
20.11.98

1. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se v okviru postavke 4750 Svetovni slovenski kongres
poveča konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam za 23,5 mio SIT (str. 95).

Obrazložitev:
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4142 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam v tujini na postavki 6212 Ustavne
obveznosti - Podpora Slovencem po svetu pri uporabniku 1812
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (str. 96).

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
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Predlagatelj:
Vloženo:
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ner Slovencem po svetu tudi najbolj primerne. Z združitvijo
sredstev za različne institucije obstoji resna nevarnost, da bi
prišlo do poenotenja ali celo zmanjšanja pluralnosti politike do
Slovencev po svetu.

Obrazložitev:
1. Amandma ne vpliva na povečanje proračuna odhodkov,
temveč le zagotavlja preglednejšo in namensko porabo
proračunskih sredstev. Združitev sredstev, ki so bile v proračunu
za leto 1998 in v predhodnih letih namenjene samostojnim
postavkam, kot so 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu,
4750 Svetovni slovenski kongres in 4975 Slovenska izseljenska
matica, pomeni slabšo preglednost nad uporabo proračunskih
sredstev, kot tudi nepreglednost delovanja institucij. Zato je z
vidika transparentnosti javnih financ nujno potrebno še naprej
samostojno in točno določeno financiranje teh institucij.
2. Slovenska izseljenska matica, kot tudi ostale institucije imajo
svoje organe vodenja in upravljanja in so kot institucije civilne
družbe v slovenski državi nujno potrebne in predvsem kot partner Slovencem po svetu najbolj primerne. Z združitvijo sredstev
za različne institucije obstoji resna nevarnost, da bi prišlo do
poenotenja ali celo zmanjšanja pluralnosti politike do Slovencev
po svetu.

Bistveni predpogoji za dodelitev sredstev iz projekta "Ustavne
obveznosti - podpora Slovencem po svetu" bi morali biti pisno
določeni in sprejeti kriteriji, oziroma merila kot podlaga za
morebitni javni razpis. Ker le-ti še niso znani, je nedopustno
združevanje dosedaj namenskih sredstev za delovanje
dosedanjih treh institucij v en podkonto.
Delovanje tako Slovenske izseljenske matice kot ostalih dveh
organizacij ni zgolj samo projektno organizirano. Za financiranje
posameznih projektov se omenjene institucije tako in tako
prijavljajo na razpise ustreznih ministrstev. Preko Urada za
Slovence po svetu si te institucije zagotavljajo sredstva za
delovanje (plače in materialni stroški zaposlenih) samih institucij
- društev.

3. Bistveni predpogoj za dodelitev sredstev iz projekta »Ustavne
obveznosti - podpora Slovencev po svetu« bi morali biti pisno
določeni in sprejeti kriteriji, oziroma merila kot podlaga za
morebitni javni razpis. Ker le-ti še niso znani, je ne dopustno
združevanje do sedaj namenskih sredstev za delovanje
dosedanjih treh institucij v en podkonto.

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira in ga povzema v svojem
amandmaju
Odbor za mednarodne odnose: podpira
Vlada:
ne podpira

4. Delovanje tako SIM kot ostalih dveh organizacij ni zgolj samo
projektno organizirano. Za financiranje posameznih projektov
se omenjene institucije tako in tako prijavljajo na razpise
ustreznih ministrstev. Preko Urada za Slovence po svetu si te
institucije zagotavljajo sredstva za delovanje (plače in materialni
stroški zaposlenih) za delovanje samih institucij-društev.

Obrazložitev:
Zahteve mednarodnih institucij v zvezi s prikazi proračuna, ki
se objavi kot uradni dokument pomenijo prikazovanje celovitih
programov posameznih uporabnikov proračuna. V smeri te
zahteve je predlog proračuna tudi oblikovan. Finančni načrt
proračunskega uporabnika ter financiranje programov v
proračunskem obdobju pa morajo izhajati iz najbolj podrobnih
podatkov in prikazov posameznih podprogramov.

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za mednarodne odnose: ne podpira
Vlada:
ne podpira

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
<4142)

2. Pri proračunskem uporabniku 1812 - Urad RS z Slovence v
zamejstvu in po svetu se v okviru proračunske postavke 4975
- Slovenska izseljenska matica, konto 4120 - tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam vnese znesek
48.548.000 SIT, namesto 0, kot je navedeno v predlogu
Proračuna (str 95, P. št. 59).

1. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se v okviru postavke 4398 Izseljensko društvo Slovenija
v svetu poveča konto 4142 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam v tujini v znesku 20 mio SIT (str.95).
Za isti znesek se zmanjša konto 4142 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam v tujini na postavki 6212 Ustavne
obveznosti - Podpora Slovencem po svetu pri uporabniku 1812
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Za isti znesek se zmanjša konto 4142 - Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam v tujini, na postavki 6212 - Ustavne
obveznosti - podpora Slovencem po svetu, pri uporabniku 1812
- Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, (stran 96, P.št.
59).
Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

Bevk Samo
12.11.98

Obrazložitev:
1. Amandma ne vpliva na povečanje proračuna odhodkov,
temveč le zagotavlja preglednejšo in namensko porabo
proračunskih sredstev. Združitev sredstev, ki so bile v proračunu
za leto 1998 in v predhodnih letih namenjene samostojnim
postavkam, kot so 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu,
4750 Svetovni slovenski kongres in 4975 Slovenska izseljenska
matica, pomeni slabšo preglednost nad uporabo proračunskih
sredstev, kot tudi nepreglednost delovanja institucij. Zato je z
vidika transparentnosti javnih financ nujno potrebno še naprej
samostojno in točno določeno financiranje teh institucij.

Obrazložitev:
Amandma ne vpliva na povečanje proračuna odhodkov, temveč
le zagotavlja preglednejšo in namensko porabo proračunskih
sredstev. Združitev sredstev, ki so bile v proračunu za leto 1998
in v predhodnih letih namenjene samostojnim postavkam, kot
so 4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 4750 Svetovni
slovenski kongres in 4975 Slovenska izseljenska matica,
pomeni slabšo preglednost nad uporabo proračunskih sredstev,
kot tudi nepreglednost delovanja institucij. Zato je iz vidika
transparentnosti javnih financ nujno potrebno še naprej
samostojno in točno določeno financiranje teh institucij.

2. Slovenska izseljenska matica, kot tudi ostale institucije imajo
svoje organe vodenja in upravljanja in so kot institucije civilne
družbe v slovenski državi nujno potrebne in predvsem kot partner Slovencem po svetu najbolj primerne. Z združitvijo sredstev
za različne institucije obstoji resna nevarnost, da bi prišlo do

Slovenska izseljenska matica, kot tudi ostale institucije imajo
svoje organe vodenja in upravljanja in so kot institucije civilne
družbe v slovenski državi nujno potrebne in predvsem kot partporočevalec, št. 74

Hvalica Ivo
12.11.98
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Za isti znesek (64.048.000 SIT) se zmanjša konto 4142 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam v tujini na postavki 6212
Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu pri
uporabniku 1812 Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
(str. 96).

poenotenja ali celo zmanjšanja pluralnosti politike do Slovencev
po svetu.
3. Bistveni predpogoj za dodelitev sredstev iz projekta »Ustavne
obveznosti - podpora Slovencev po svetu« bi morali biti pisno
določeni in sprejeti kriteriji, oziroma merila kot podlaga za
morebitni javni razpis. Ker le-ti še niso znani, je ne dopustno
združevanje do sedaj namenskih sredstev za delovanje
dosedanjih treh institucij v en podkonto.

Predlagatelj:
Vloženo:

4. Delovanje tako SIM kot ostalih dveh organizacij ni zgolj samo
projektno organizirano. Za financiranje posameznih projektov
se omenjene institucije tako in tako prijavljajo na razpise
ustreznih ministrstev. Preko Urada za Slovence po svetu si te
institucije zagotavljajo sredstva za delovanje (plače in materialni
stroški zaposlenih) za delovanje samih institucij-društev.

Obrazložitev:
Decidirana navedba vseh treh institucij: 4398 Izseljensko
društvo Slovenija v svetu, 4750 Svetovni slovenski kongres in
4975 Slovenska izseljenska matica je potrebna zaradi nadaljnje
avtonomnosti institucij, ker še ni izdelana strategija do odnosov
s Slovenci po svetu in Urad za Slovence v zamejstvu in po
svetu ne razpolaga s kriteriji in merili, na osnovi katerih bi lahko
izdelal razpise oziroma natečaje za področje Slovencev po
svetu.

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za mednarodne odnose: ne podpira
Vlada:
ne podpira

S tem amandmajem se zagotovi na posebnih postavkah
financiranje navedenih organizacij oziroma materialnih
obveznosti brez programskega dela, ki je zagotovljen v skupni
postavki 6212.

2. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se v okviru postavke 6212 Ustavne obveznosti - podpora
Slovencem po svetu poveča konto 4142 Drugi tekoči transferi
neprofitnim organizacijam v tujini za 12.000.000 SIT (str. 96)

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira'

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Zahteve mednarodnih institucij v zvezi s prikazi proračuna, ki
se objavi kot uradni dokument pomenijo prikazovanje celovitih
programov posameznih uporabnikov proračuna. V smeri te
zahteve je predlog proračuna tudi oblikovan. Finančni načrt
proračunskega uporabnika ter financiranje programov v
proračunskem obdobju pa morajo izhajati iz najbolj podrobnih
podatkov in prikazov posameznih podprogramov.

26 - Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu
in po svetu
19.11.98

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se ohrani realni obseg sredstev
za postavko "Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po
svetu" na ravni prejšnjega leta. Amandma upošteva skupno
inflacijsko stopnjo in bo zagotovil nujno potrebna sredstva za
ohranitev dejavnosti Slovencev po svetu.

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
(4143)
1. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se v okviru postavke 5234 Ustavne obveznosti - podpora
slovenski narodnostni skupnosti poveča konto 4143 Drugi tekoči
transferi v tujino za 200 mio SIT (str. 96).

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 1983 Plače pri uporabniku 1524 Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (str. 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

1812. Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
(4142)

Hvalica ivo
12.11.98

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bomo ohranili sredstva za
podporo slovenski narodnostni skupnosti na realno enaki ravni
kot leta 1997, saj se je obseg sredstev v ta namen realno
zmanjšal v zadnjih dveh proračunih.

1. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se v okviru postavk:
4398 Izseljensko društvo Slovenija v svetu poveča konto 4142
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
za 6.900.000 SIT (str.95)

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za mednarodne odnose: ne podpira
Vlada:
ne podpira

4750 Svetovni slovenski kongres poveča konto 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
za 8.600.000 SIT (str. 95) in

2. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se v okviru postavke 5234 Ustavne obveznosti - podpora
slovenski narodni skupnosti poveča konto 4143 Drugi tekoči
transferi v tujino za31.000.000 SIT (str. 95).

4975 Slovenska izseljeniška matica poveča konto 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
za 48.548.000 SIT (str. 95).

4. december 1998
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in po svetu
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Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

26 - Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu
in po svetu
19.11.98

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se ohrani realni obseg sredstev
za postavko "Ustavne obveznosti - podpora slovenski
narodnostni skupnosti" na ravni zadnjih dveh let. Amandma
upošteva skupno inflacijsko stopnjo zadnjih dveh let in bo
zagotovil nujno potrebna sredstva za ohranitev slovenske
manjšine v zamejstvu.
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
(NPK)
1. Pri uporabniku 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu se odpre nova postavka in nov konto - Sofinanciranje
radijskih in TV programov za Slovence po svetu v znesku 20
mio SIT.
Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni materiali in
storitve na postavki 5573 Strelivo, plinska sredstva pri
uporabniku 1714 Policija (str. 89).
Predlagatelj:
Vloženo:

Hvalica Ivo
12.11.98

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bomo zagotovili sredstva za
sofinanciranje radijskih in TV programov za Slovence po svelu.
Preprečili bomo, da pride do popolnega zamrlja prvotne ideje
o oddajanju radijskih in TV programov zgolj zaradi pomanjkanja
denarnih sredstev.
Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Odbor za mednarodne odnose: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Vloženo:

12.11.98

Obrazložitev:
Združenje slovenskih častnikov, ki deluje kot Zveza združenj,
že vrsto let izvaja vsestransko dejavnost na vojaško strokovno
interesnem področju v delu s svojimi člani. Pri tem so ustvarjeni
tesni, kvalitetni in ustvarjalni odnosi z Ministrstvom za obrambo
in Slovensko vojsko ter močno uveljavljeno načelo "skrbi za
državljana v vojaški uniformi". Prav tako so se zelo povečale
aktivnosti častniške organizacije na mednarodnem področju,
saj je Združenje slovenskih častnikov postalo polnopravni član
Evropskega vojaškega združenja EUROMIL, združenja
častnikov držav srednje Evrope "Gamingška iniciativa", postalo
pridruženi član C.I.O.R., združenja rezervnih častnikov NATO
pakta, svetovne federacije pripadnikov gorskih enot in je v
postopku pridružitve za članstvo v AESOR, združenja rezervnih
podčastnikov NATO pakta.
Kljub povečanemu številu aktivnosti in doseženim uspehom
pri delu se v vedno večji meri soočajo s trendom upadanja
finančnih sredstev za njihove potrebe kar jim onemogoča
izvedbo načrtovanih aktivnosti in postavlja pod vprašaj članstvo
v mednarodnih asociacijah. Predlagano povečanje finančnih
sredstev za potrebe ZSČ bi tako vsaj deloma ublažilo nastale
neugodne razmere.
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
1912 Uprava RS za zaščito in reševanje (4120)
1. Pri uporabniku 1912 - Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje Ministrstva za obrambo se v okviru postavke 6309
- Sofinanciranje društev in drugih organizacij poveča konto 4120
- Tekoči transferji neprofitnim organizacijam za 120 mio SIT
(stran 116).
Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

Petan Rudolf
12.11.98

Obrazložitev:
Predlog za povečanje sredstev za sofinanciranje društev in
drugih nevladnih organizacij oziroma njihovih operativnih enot
za zaščito in reševanje je utemeljen s tem, da je za ukrepanje
ob nesrečah v cestnem prometu ter ob ekoloških nesrečah
predvideno večje število gasilskih enot ter zagotovitev osnovne
opreme tistim gasilskim enotam, ki so zadolžene za opravljanje
teh nalog, pa do sedaj niso razpolagale niti z osnovno zaščitno
in reševalno opremo.

1911 Ministrstvo za obrambo (4120)
1. Pri uporabniku 1911 - Ministrstvo za obrambo se v okviru
postavke 4740 - Sofinanciranje organizacija slovenskih
častnikov in drugih organizacij poveča konto 4120 - Tekoči
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam za 5 mio SIT
(stran 104).
Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:

Rudolf Petan

poročevalec, št. 74

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
1912 Uprava RS za zaščito in reševanje (4203)
1. Pri uporabniku 1912 - Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje Ministrstva za obrambo se v okviru postavke 4477
- Državne rezerve za zaščito in reševanje poveča konto 4203
- Nakup drugih osnovnih sredstev za 70 mio SIT (stran 115).
Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
4. december 1998

21 - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

7468 - predhodna dela TET 3 / 4204 / za 100 mio SIT in
5586 - 4102 - subvencije privat. podjet..za 50 mio SIT

Petan Rudolf
12.11.98

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Predlog za dodatna finančna sredstva se utemeljuje z nakupom
bivalnikov, bivalnih prikolic, šotorov in drugih sredstev za
začasno nastanitev ogroženih prebivalcev in izhaja iz ocen
potresne, poplavne in druge ogroženosti Republike Slovenije.
Gre za oblikovanje minimalnih državnih rezerv teh sredstev, s
katerimi bi bilo možno intervenirati ob posameznih naravnih
nesrečah. Potres v Posočju 12.4.1998 je pokazal, da bi država
kot tudi ogrožene občine morale zagotoviti vsaj minimalna
sredstva za začasno nastanitev ogroženih prebivalcev. Ob tem
potresu so bile izčrpane vse državne rezerve, občine pa jih
praktično niso imele, kljub temu pa niso zadoščale za začasno
nastanitev ogroženih prebivalcev na potresnem območju. Za
ta namen država nima zagotovljenih materialnih sredstev in
tudi ni mogoče računati, da bi ta sredstva pridobila v okviru
mednarodne pomoči.

Obrazložitev:
Celotna investicija je vredna po ocenah cca 600 mio SIT in je
z sredstvi, ki jih nameni Elektro Ljubljana le težko izvedljiva,
zlasti še, ker so potrebna velika sredstva za obnavljanje
obstoječih naprav. S temi dopolnilnimi sredstvi s strani
proračuna RS je možnost izgradnje realna. Nujna pa je iz
energetskega vidika za gospodarski razvoj regije. Drugi prav
tako pomembni razlog pa je že pridobljeno zemljišče z
lokacijsko dokumentacijo.
Odločitev PDT:Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
(4102)

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

1. Pri proračunskem uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj se v okviru postavke 8694 Subvencioniranje
izvoznih kreditov poveča konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 250.000.000 SIT (stran 147).

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (4303)
1. Pri uporabniku 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se
v okviru postavke 4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HEMariborski otok, Zbilje, Most na Soči poveča konto 4303
Investicijski transferji javnim podjetjem za 120 mio SIT (stran
130).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance, (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4043 Plačila obresti na postavki
6601 Obresti - sukcesija SFRJ-NFA pri uporabniku 1611
Ministrstvo za finance (stran 70).
Predlagatelj:
Vloženo:

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Obrazložitev:
Memorandum in obrazložitev predvidevata razširitev aktivnosti
spodbujanja izvoza. To je še posebej pomembno glede na
predviden padec konjunkture na naših najpomembnejšjih
tržiščih in zaradi še vedno velike razlike v obrestnih merah
doma in v tujini. To je pogoj za dvig konkurenčnosti. Povečuje
se podkonto 410201 (stran 2064), zmanjšuje pa podkonto
409000 (stran 3005).

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Obrazložitev:
Dolgoletno izkoriščanje naravnega potenciala rek je povzročilo
zamuljevanje in zaprodnjevanje akumulacijskih jezer hidroelektrarn. Odstranjevanje mulja je pomembno iz energetskih,
predvsem pa ekoloških razlogov.

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: podpira
Vlada:
ne podpira

Iz energetskih predvsem pa ekoloških razlogov je potrebno s
čiščenjem jezer nadaljevati.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je postavka, namenjena za obvezno plačilo
obveznosti iz naslova zadolževanja.

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
(4130)
1. Pri proračunskem uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj se v okviru postavke 6760 Vzpostavitev
regionalnih razvojnih agencij poveča konto 4130 Tekoči transferi
drugim ravnem vlade za 20.000.000 SIT (stran 148).

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (NPK)
1. Odpre se nova proračunska postavka pri 2111 - Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti - Izgradnja razdelilne transformatorske
postaje (RTP) 110 kV v Ribnici- 200 mio SIT.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Za enak znesek se zniža postavka pri 1611 - Ministrstvo za
finance postavka 7608 - konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva za 50 mio SIT.

Predlagatelj:
4. december 1998

Henigman Benjamin
13.11.98
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3. Pri proračunskem uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj se v okviru postavke 5067 Sofinanciranje
gospodarske infrastrukture poveča konto 4300 Investicijski
transferi drugim ravnem države poveča za 300.000.000 SIT
(stran 148).

Vloženo:
13.11.98
Obrazložitev:
Stanje na področju regionalnega razvoja je več kot kritično. Na
problem sredstev in (ne)organiziranosti opozarja tudi najnovejše
kritično poročilo Komisije Evropske unije. To je tudi pogoj za
pridobitev večjih sredstev od EU. Povečuje se podkonto 413002
(stran 2066), zmanjšuje pa podkonto 409000 (stran 3005).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:
2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoi
(4300)

Obrazložitev:
Analize kažejo, da so razlike v razvitosti posameznih regij
prevelike in se še naprej povečujejo. Sredstva proračuna za ta
namen so zdaleč premajhna. V letu 1998 je bil obseg potreb
po prijavah 3x večji od razpoložljivih sredstev (glej obrazložitev
k proračunu!). Memorandum in izhodišča strategije skladnejšjega regionalnega razvoja poleg drugih ukrepov predvideva
potrebna večja proračunska sredstva.To je tudi pomemben del
priprav na EU. Povečuje se podkonto 430099 (stran 2067),
zmanjšuje pa podkonto 409000 (stran 3005).

1. Pri uporabniku 2211 Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
se v okviru postavke 5067 Sofinanciranje gospodarske
infrastrukture poveča konto 4300 Investicijski transferi drugim
ravnem države za 600 mio SIT (str. 148).
Za isti znesek se zmanjša kotno 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije na postavki 7468 Predhodna dela
TET 3 pri uporabniku 2111 Ministrstva za gospodarske
dejavnosti (str. 131).
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Kelemina Branko
12.11.98

4. Pri proračunskem uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj se v okviru postavke 1958 Sofinanciranje
inicialnih razvojnih programov poveča konto 4300 Investicijski
transferi drugim ravnem države za 40.000.000 SIT(stran 148).

Obrazložitev:
Zagotavljanje sredstev za demografsko ogrožena območja v
naši državi je nujno, saj le na ta način, da ljudem zgradimo
primerno infrastrukturo preprečimo odselitev. Celo več, z
ureditvijo infrastrukture se ljudje ponovno naseljujejo na ta
območja.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Menim, daje naložba vTET 3 zgrešena, da se bodo državljani
izrekli proti TET 3 na referendumu in proti povečanju tople
grede in s tem preprečili poplave zaradi spremembe klime.

Predlagatelj:
Vloženo:

2. Pri proračunskem uporabniku 2211 - Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj se v okviru proračunske postavke 5076 sofinanciranje gospodarske infrastrukture poveča konto 4300
- investicijski transferi drugim ravnem države za 400 mio SIT(str.
148).

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - nakup zgradb in
prostorov, na postavki 2840 - investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (str. 57).

2211 Ministrstvo zg ekonomske odnose in rgzvpj
(NPIO
1. Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
se odpre nova postavka in nov konto - Sofinanciranje tečajnih
razlik izvoznikov v znesku 500 mio SIT.

Bevk Samo
13.11.98

Obrazložitev:
Sredstva za spodbujanje razvoja na demografsko ogroženih
območjih je v letih 1998 dobilo 125 občin, prijavljenih projektov
je bilo za 9,5 mlrd SIT, zaprošena sredstva za sofinanciranja
so znašala 3,6 mlrd SIT, razpoložljivih proračunskih sredstev
pa je bilo komaj 1,5 mlrd SIT. Ker tudi vladni predlog za leto
1999 ne zadostuje za pokrivanje potreb slovenskih občin, ki
so demografsko ogrožene predlagam povečanje omenjene
postavke za 400 mio SIT, tako da znaša 2,2 mlrd SIT.

Za isti znesek se zmanjša konto 4202 Nakup opreme na
postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Kelemina Branko
12.11.98

Obrazložitev:
Vedno, še posebej pa v tem trenutku je potrebno varčevati
povsod kjer je to le mogoče. Menim, da je pri nakupih opreme
za državne organe zaradi težke situacije še nekaj časa treba

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

poročevalec, št. 74

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Obrazložitev:
Stanje na področju regionalnega razvoja je več kot kritično in
se ne izboljšuje. Na problem v svojem zadnjem kritičnem
poročilu neporsredno opozarja Komisija Evropske unije.
Razvojni programi bodo tudi pogoj za pridobitev več sredstev
od EU Povečuje se podkonto 430099 (stran 2067), zmanjšuje
pa podkonto 409000 (stran 3005).

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

Horvat Franc (Feri)
13.11.98
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Predlagatelj:
Vloženo:

počakati in delati z obstoječo opremo, sredstva pa nameniti
za reševanje gospodarskih problemov. Zato predlagam,
oblikovanje novega konta - Sofinanciranje tečajnih razlik
izvoznikov, saj pretežni izvozniki v delovno intenzivnih panogah
na račun tečajnih razlik vsako leto izgubijo velik del dohodka.
Ta sredstva naj za te namene uporabi SID.

Obrazložitev:
Škoda po divjadi je na nekaterih območjih izredno velika in
ogroža normalni razvoj kmetijstva. Posebej ogrožena so
območja, kjer so kmetijske površine v zaraščanju in je zato
škoda, ki jo divjad povzroča na obdelanih kmetijskih površinah,
še toliko večja. Ker se samo z ureditvijo odstrela divjadi stanja
na teh ogroženih območjih ne da urediti, je treba obdelovalcem
zagotoviti povračilo škode v obliki rente na enoto površine.

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
se v okviru postavke 5067 Sofinanciranje gospodarske
infrastrukture uvede nov konto Izgradnja vodovoda v obrtno
industrijski coni Trnovo (Ilirska Bistrica) v višini 5,6 mio SIT
(str. 148).
i

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 urad predsednika
vlade (str. 33).
Predlagatelj:
Vloženo:

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (4102)
1. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 2248 Obnova gozdov: Obnova
gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v
naravnih ujmah poveča konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 100 mio SIT (stran 171).

Čeligoj Vladimir
12.11.98

Obrazložitev:
Industrijska cona vTrnovem je šele razvijajoča se gospodarska
cona, ki ima precejšen pomen za občino Ilirska Bistrica s 1000
brezposelnimi. Izgradnja vododvoda v obrtno industrijski coni
pomeni korak naprej v izgradnji celotne infrastrukture in celotne
obrtno industrijske cone.

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 Urad predsednika
vlade (str. 33).
Predlagatelj:

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 Urad predsednika
vlade (str. 33).

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Čeligoj Vladimir
12.11.98

Obrazložitev:
Iz dosedanje dotrajane vodarne v Ilirski Bistrici se s pitno vodo
oskrbuje celotna občina II. Bistrica ter visoki Kras do Kozine
ter Občina Matulji ter delno Občina Opatija na Hrvaškem. Za
ohranitev kvalitetne pitne vode je potrebno sanirati vodarno v
Ilirski Bistrici.

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (4130)
1. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 4178 Gozdne ceste: Popravilo
gozdnih cest v zasebnih gozdovih poveča konto 4130 Tekoči
transferi drugim ravnem vlade za 250 mio SIT (stran 169).

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 5579 Osebna oprema pri uporabniku 1714
Policija (str. 89).

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano <40271

Predlagatelj:
1. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 1403 Drugo: Odškodnine za
povzročeno škodo od zavarovane divjadi poveča konto 4027
Kazni in odškodnine za 300 mio SIT (str. 177).

Vloženo:

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
Gozdne ceste v zasebnih gozdovih so praviloma v slabem
stanju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ugotavlja, da se uporaba teh cest v javne namene povečuje,
poleg tega pa so bile močno poškodovane tudi po zadnji vodni

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
4. december 1998

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
Sanacija naravne ujme - sneg in žled - se je začela leta 1997
in nadaljevala v letu 1998, medtem ko se je obnova pričela
šele v letu 1998 in jo bo treba nadaljevati. Posledično bo treba
obnoviti površine, ki so bile poškodovane zaradi smrekovega
lubadarja, na področjih, ki jih je že tako poškodoval žled.

3. Pri uporabniku 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
se v okviru postavke 5067 Sofinanciranje gospodarske
infrastrukture uvfede nov konto Sanacija vodarne v Ilirski Bistrici
v višini 51 mio SIT (str. 148).

Predlagatelj:
Vloženo:

Špiletič Bogomir
12.11.98
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Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

ujmi. Slednje pa je treba upoštevati že v proračunu za leto
1999.
Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Vlada:
ne podpira

5. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 4179 Gozdne ceste: Popravilo
gozdnih cest v državnih gozdovih poveča konto 4130 Tekoči
transferi drugim ravnem vlade za 50 mio SIT (stran 169).

2. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 4179 Gozdne ceste: Popravilo
gozdnih cest v državnih gozdovih poveča konto 4130 Tekoči
transferi drugim ravnem vlade za 100 mio SIT (stran 169).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3033 Plače pri uporabniku 1522 Statistični urad
Republike Slovenije (str. 55.)
Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

Tomažič Herman
13.11.98

Obrazložitev:
Gre za izjemno obsežno področje gozdnih cest (ki so v resnici
javne ceste) in je za njihovo vzdrževanje (kaj šele izboljšave)
daleč premalo sredstev. Brez njihove ureditve pa si ni mogoče
predstavljati razvoja podeželja.

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
Gozdne ceste v državnih gozdovih, ki so že vseskozi v slabem
stanju, so bile močno poškodovane tudi po zadnji vodni ujmi,
zato je za njihovo popravilo treba nameniti znatno več sredstev
kot jih je predvideno v predlogu proračuna za leto 1999.

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (4300)

3. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 4177 Gozdne ceste: Popravilo
gozdnih cest, ki so predmet denacionalizacije poveča konto
4130 Tekoči transferi drugim ravnem vlade za 50 mio SIT (stran
169).

1. Pri proračunskem uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano se v okviru postavke 2470 Regionalni
razvojni projekti podeželja poveča konto 4300 Investicijski
transferi drugim ravnem države za 50.000.000 SIT (stran 178).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

TomažičHerman
13.11.98

Obrazložitev:
Za celovit hitrejši razvoj podeželja je že doslej zagotovljeno
premalo sredtev. Predlog proračuna za 1999 ohranja sredstva
na enaki ravni. Na problem izrecno opozarja Poročilo Komisije
EU. Povečanje teh sredstev je del priprav na vstop v EU in
pogoj za pridobitev večjih sredstev od EU. Povečuje se
podkonto 430099 (stran 2171), zmanjšuje pa podkonto 409000
(stran 3005).

Obrazložitev:
Gre za izjemno obsežno področje gozdnih cest (ki so v resnici
javne ceste) in je za njihovo vzdrževanje (kaj šele izboljšave)
daleč premalo sredstev. Brez njihove ureditve pa si ni mogoče
predstavljati razvoja podeželja.
Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

4. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 4178 Gozdne ceste: Popravilo
gozdnih cest v zasebnih gozdovih poveča konto 4130 Tekoči
transferi drugim ravnem vlade za 50 mio SIT (stran 169).

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (NPK)

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri uporabniku 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se v okviru postavke 1458 Urejanje podeželja in
obnova vasi uvede nov konto Revitalizacija kmetijskih območjih
v višini 500 mio SIT (str. 177).

Tomažič Herman
13.11.98

Obrazložitev:
Gre za izjemno obsežno področje gozdnih cest (ki so v resnici
javne ceste) in je za njihovo vzdrževanje (kaj šele izboljšave)
daleč premalo sredstev. Brez njihove ureditve pa si ni mogoče
predstavljati razvoja podeželja.
poročevalec, št. 74

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
20

Špiletič Bogomir
4. december 1998

Vloženo:

Za znesek 10.000.000 SIT se pri istem porabniku zmanjša
postavka 2932 Projektna dokumentacija (znižanje na 272.100
SIT) (vtisoč) (Poroč.59/1 str.193) na podkontu 420804 (Poroč.
59/XVII str. 2303).

13.11.98

Obrazložitev:
Zaradi zaostajanja nekaterih območjih v razvoju je treba
zagotoviti pogoje za enakomeren razvoj kmetijstva v regijah.
Več sredstev je treba nameniti pospešitvi razvoja kmetijstva
na teh območjih oziroma ohranjanja kmetijske proizvodnje,
obdelanosti zemlje, vračanje poseljenosti in kulturne krajine
itd.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Na kontu 4450 Nacionalni program razvoja železniške
infrastrukture se podkonto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije
poveča za 10.000 SIT z namenom rekonstrukcije proge
Jesenice-Nova Gorica-Sežana (Poroč. 59/17 str. 2304).
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture,
ki vključuje modernizacijo proge Jesenice-Nova GoricaSežana, je bil sprejet že 1996 leta (Ur. I. RS 13-609/96). Do
danes se na tej progi nacionalni program še ne izvaja. Poročilo
o porabi sredstev 10 mio SIT za projekt v letu 1998 šele
pričakujemo.

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri uporabniku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
se odpre nova postavka Vzreja plemenskih živali in odpre nov
konto Vzreja plemenskih živali v višini 50 mio SIT (stran 180).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Božič Ivan
13.11.98

Opombe:
Na postavki 4450 Nacionalni program razvoja slovenske
železniške infrastrukture v predlogu proračuna niso predvidena
sredstva za leto 1999, torej ni povečanja postavke na
20.000.000 SIT, temveč le na novo dodanih 10.000.000 SIT.

Špiletič Bogomir
12.11.98

Obrazložitev:
Zaradi močnega znižanja staleža govedi in skromnega
povečanja drobnic, se podeželje zarašča in vse bolj propada.
Brez goveda in drobnic pa ni možno ohranjati podeželja, saj je
tu pretežno travno gospodarstvo.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2411 Ministrstvo za promet in zveze (4208)

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

1. Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
postavke 2932 Projektna dokumentacija konto 4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring poveča za 550.000.000,00 SIT.

2411 Ministrstvo za promet in zveze (4025)
Za enak znesek se v okviru postavke 7608 Tekoča proračunska
rezerva zniža konto 4090Tekoča proračunska rezerva v okviru
1611 Ministrstvo za finance.

1. Pri proračunskem uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in
zveze se postavka 1675 Sprotno vzdrževanje prog - konto 4025
Tekoče vzdrževanje poveča za 2.250.000 tisoč SIT tako, da
po novem znaša skupaj 6.321.445 tisoč SIT.

Predlagatelj:
Vloženo:

Za znesek 2.250.000 tisoč SIT se zmanjša postavka 7608
Tekoča proračunska rezerva pri proračunskem uporabniku 1611
Ministrstvo za finance.
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Nadaljnji razvoj koprskega pristanišča in obalne regije je
neposredno povezan z gradnjo drugega tira železniške proge
Divača - Koper. Ob upoštevanju načrtovane rasti pretovora v
pristanišču Koper v naslednjih letih bo ta odsek namreč
predstavljal ozko grlo. V nacionalnem programu razvoja
železniške infrastrukture je z namenom, da bi se povečala
propustnost odseka Divača - Koper, predvidena gradnja
drugega tira v dolžini 45.8 km.

12 - Odbor za infrastrukturo in okolje
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Obrazložitev:
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Določena dela, ki so predpogoj za gradnjo drugega tira, so že
opravljena oziroma so v teku. Vendar pa v proračunu za leto
1999 ni predvidenih sredstev za izvedbo nadaljnjih aktivnosti
(izdelava idejnega projekta), zato z deli ne bo mogoče
nemoteno nadaljevati.To pomeni, da se bo dokončanje projekta
odmaknilo predaleč v prihodnost in bo rast prometa skozi
koprsko pristanišče prehitela razpoložljive kapacitete železniške
proge.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranja odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
2411 Ministrstvo za promet in zveze (42Q4)
1. Pri porabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze se v okviru
postavke 4450 Nacionalni program razvoja slovenske
železniške infrastrukture (Poroč. 59./1 str. 193) poveča konto:

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 10.000.000
SIT (na skupno 20.000.000 SIT)
4. december 1998

Presečnik Jakob, Terčon Davorin
13.11.98
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Skratka: največ naredimo za slovensko manjšino v zamejstvu,
če ji omogočimo gledanje programov TV Slovenija.

za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

2414 Uprava RS za telekomunikacije (4100)
1. Pri proračunskem uporabniku - 2414 Uprava RS za
telekomunikacije se odpre nova proračunska postavka - Pomoč
RTV Slovenija za odpravo vojne škode in nov proračunski konto
4100 - Subvencije javnim podjetjem v višini 286.500.000,00
tolarjev, (stran 204)

2415 Direkcija RS za ceste (4025)
1. Pri proračunskem uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se
postavka 4036 Redno vzdrževanje javnih cest - konto 4025
Tekoče vzdrževanje poveča za 1.860.000 tisoč SIT tako, da
po novem znaša skupaj 8.771.000 tisoč SIT.

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 - Posebni material in
storitve na postavki 4481 - Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 - Ministrstvo za
obrambo (stran 109).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za znesek 1.860.000 tisoč SIT se zmanjša postavka 7608
Tekoča proračunska rezerva pri proračunskem uporabniku 1611
Ministrstvo za finance.

ZLSD - Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov
13.11.98

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
V času osamosvojitvene vojne je RTV Slovenija zaradi
raketiranja oddajniških objektov utrpela za preko 10 milijonov
nemških mark škode. Ker od države ni uspela pridobiti potrebnih
sredstev za sanacijo nastale škode je škodo sanirala tudi s
pomočjo avstrijske radiotelevizije v obliki posojila, ki ga mora
začeti vračati.

Obrazložitev:
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Po pogodbi bo morala RTV Slovenije v letu 1999 vrniti del
najetega kredita v višini 3 milijone mark. Ker bi to vračanje
kredita še povečalo predvideno izgubo predlagamo, da se v
proračunu za leto 1999 predvidi potrebna sredstva v obliki
subvencije za odplačilo zapadlega kredita saj je možno v
proračunu predvideti tudi subvencije za pokrivanje izgub. S
tem bi tudi izpolnili sklep, ki ga je sprejel Državni zbor 25.
februarja 1998 s katerim je vladi predlagal naj že v proračunu
za leto 1998 zagotovi sredstva in dokončno poravna dolgove
do RTV Slovenija, ki so nastali v času vojne za samostojno
Slovenijo.

2415 Direkcija RS za ceste (4045)
1. 24 Ministrstvo za promet in zveze 2415 Direkcija RS za ceste.
Povečajo se sredstva na postavki 4045 Manjše rekonstrukcije
(modernizacije) 7774 R 373/1364 Trava - Podplanina za 90
mio SIT tako, da po novem znaša 100 mio SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek (90 mio SIT) se zmanjša pri 16 MINISTRSTVU
ZA FINANCE postavka 7608 Tekoča proračunska rezerva,
konto 4090 Tekoča proračunska rezerva.

2414 Uprava RS za telekomunikacije (NPK1

V okviru postavke 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
je na podkontih za projekt 7774 R 373/1364 Trava - Podplanina
v letu 1999 predvidenih skupaj 10 mio SIT, za leto 2000 pa
skupaj 97.839 mio SIT. (Por.št.59/17,str.2352 do 2360).

1. Pri uporabniku 2414 Uprava RS za telekomunikacije se odpre
nova postavka in nov konto - RTV-pretvorniki ob meji z Italijo
in avstrijsko Koroško v znesku 100 mio SIT (str. 205).

Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Henigman Benjamin
13.11.98

Obrazložitev:
V okviru postavke 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije)
je na podkontih za projekt 7774 R 373/1364 Trava - Podplanina
v letu 1999 predvidenih skupaj 10 mio SIT, za leto 2000 pa
skupaj 97.839 mio SIT. (Por.št.59/17,str.2352 do 2360).
Regionalna cesta Podplanina - Trava - Draga - Loški potok Bloke je pomembna obmejna povezava, ki je na navedenem
odseku od mejnega prehoda Podplanina do Trave še vedno
makadamska. Nedopustno je, da vsi ki vstopajo v RS preko
tega mejnega prehoda, predvsem pa tujci doživijo cestni šok
in si lahko po svoje razlagajo obmejno in evropsko politiko naše
države. Poseg na ta cca 3 km obmejni del je nujen, ker se brez
asfaltiranja povzroča vsakoletna dodatna materialna škoda v
težkem plazovitem področju. Za modernizacijo je bila v letu
1997 in 1998 izdelana in potrjena kompletna projektna
dokumentacija.

Hvalica Ivo
12.11.98

Obrazložitev:
Vidnost programov TV Slovenija je za slovensko manjšino v
zamejstvu izrednega pomena. Brez pretiravanja lahko celo
rečemo, da je to življenjskega pomena za obstoj sedanjega
Slovenskega kulturnega prostora.
To velja še posebej za Slovensko Benečijo, Kanalsko dolino in
Rezijo, ki so najbolj odmaknjene pokrajine, kjer še strnjeno
živi slovenski človek. Benečija ni imela nikdar v zgodovini
slovenskih šol, razen ene dvojezične (privatne) v Nadiški dolini,
ki je bila odprta pred nekaj leti.
poročevalec, št. 74
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420402 Rekonstrukcije in adaptacije *" R2-419 Smednik Kostanjevica na Krki.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 1294 Oskrba beguncev pri uporabniku 1514
Urad za priseljevanje in begunce (stran 37).

2415 Direkcija RS za ceste (4204)
1. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 65 mio SIT (stran
208).
»
Povečanje konta 4204 se nameni za odprtje novega podkonta
420402 4822 Rekonstrukcije in adaptacije "** Vresje - Sorica
(leto 1999).

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Regionalna cesta drugega reda 416 Impoljica - Zavratec Smednik - Kostanjevica na Krki je med mestom Kostanjevica
na Krki in naseljem Malence še v makadamski izvedbi. Dolžina
odseka, ki ni asfaltirana, je 640 m. Vzrok takšnega stanja je v
tem, da do sedaj ni bila znana lokacija obvoznice Kostanjevice
na Krki. Določitev trase obvoznice je zaradi spomeniškega
varstva predmet različnih študij že od leta 1981. V letošnjem
letu se zaključuje izdelava in sprejem lokacijskega načrta, kar
pomeni, da bo lokacija obvoznice z mostom določena. S tem
se izpolni tudi pogoj za izvedbo modernizacije ceste R2-416
med Kostanjevico na Krki in naseljem Malence.
Predlagam, da se obvoznica izvede že v proračunskem letu
1999 in s tem izpolni obveza do ljudi, ki so vezani na to
prometnico, saj na to čakajo že predolgo.

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 4481 Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 Ministrstvo za
obrambo (stran 109).
Predlagatelj:
Vloženo:

Lavtižar-Bebler Darja
12.11.98

Obrazložitev:
Čimprejšnje dokončanje tega odseka ceste je za Bohinj
izrednega pomena, ne v prvi vrsti zaradi smučišča na Soriški
planini, temveč predvsem zaradi boljše povezave s Primorsko
in dalje z Italijo, ki predstavljata za bohinjski turizem eno
najpomembnejših turističnih tržišč. Projekt razvoja turizma v
Bohinju, ki ga ravnokar pripravljajo v Občini Bohinj in ga
sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, daje
poudarek predvsem tem turističnim destinacijam.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira
4. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste (Ministrstvo za
promet in zveze) se v okviru postavke 4048 Rekonstrukcije
poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
za 100 mio SIT (stran 208).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4040 Ureditve cest skozi naselja poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 500 mio SIT.
•
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za financ (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Avšič Jože
12.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Obrazložitev:
Kot je razvidno iz gradiv Ministrstva za promet in zveze
(Poročevalec 59/XVII) je za rekonstrukcijo RT 929 Hoče - Areh
predvideno v letu 1999 le 80 mio SIT, potrebna sredstva pa
znašajo 180 mio SIT.

Kelemina Branko
12.11.98

Obrazložitev:
Evropska komisija zahteva od naše države, da reorganizira
državno upravo v skladu z evropskimi smernicami. S
plačevanjem nadur se to ne bo zgodilo. Menim, da državna
uprava mora svoje delo opraviti v normalnem delovnem času
in ne v nadurah.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
5. Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste
(MPZ) se v okviru postavke 4046 Novogradnje premostitvenih
objektov poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije za 56 mio SIT (stran 208).

Zaradi varnosti na naših cestah, predvsem tistih skozi naselja,
kjer je največ nesreč s smrtnim izidom, moramo zagotoviti
dovolj finančnih sredstev za obnove in rekonstrukcije teh cest.
Sploh pa ni razumljivo in dopustno, da se za zmanjševanje
primankljaja celo zmanjšujejo sredstva na teh kontih.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada.
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

3. Pri uporabniku 2415 Direkcije RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 17 mio SIT (stran
208).

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Obrazložitev:
Amandma se nanaša na izgradnjo podhoda v severnem
priključku Koroškega mostu v Mariboru, ki bi povezoval
Univerzitetno četrt z mestom.

Povečanje konta 4204 se nameni za odprtje novega podkonta
4. december 1998
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projekt št. 9073. Z deli je mogoče začeti takoj, zato predlagamo,
da se ta obnova regionalke vnese v proračun za leto 1999.
Povečuje se podkonto 420402 (stran 2376), zmanjšuje pa
podkonto 409000 (stran 3005).

Izgradnja krožišča na Gosposvetski cesti v Mariboru brez
ustreznega podhoda bo dramatično povečala ogroženost
pasantov.
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

6. Pri proračunskem uporabniku 2415 - Direkcija RS za ceste se
v okviru proračunske postavke 4052 - sanacija brežin, plazov,
obcestja poveča konto 4204 - novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije za 90 mio SIT (str. 210).

9. Pri proračunskem uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste (v
okviru Ministrstva za promet in zveze) se v okviru postavke
4048 Rekonstrukcije poveča konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije za 65.000.000 SIT za rekonstrukcijo
regionalke R-349, odsek 1293 Čakova - Okoslavci (stran 208).

Za isti znesek se zmanjša konto 4205 - investicijsko vzdrževanje
in obnove, na postavki 2837 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1520 - Servis
skupnih služb vlade (str. 52).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek naj se zmanjša konto 4043 Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem na postavki 6601 Obresti sukcesija SFRJ - NFA pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 70).

Bevk Samo
13.11.98

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
V soteski Zale (Idrija, Godovič), kjer poteka cesta G2102 (M 1010)/1034 je na celotnem odseku večje število usadov posebej
na področjih, kjer cesta ni zavarovana s podpornimi zidovi.
Ker je to edina prometna povezava Idrije in širšega zaledja, je
potrebna trajna sanacija celotnega odseka.

Obrazložitev:
Rekonstrukcija regionalke R-349 Sveti Jurij ob Ščavnici-Kuzma
se izvaja že od leta 1991. Odpravljene so bile nekatere kritične
točke. Uredila se je tudi regionalka skozi naselje Sveti Jurij ob
Ščavnici. Obnoviti pa je potrebno še 2,1 km regionalke v smeri
Radencev, t.j. odsek 1293. Projektna dokumentacija je izdelana,
opravljena je bila tudi revizija projekta. Povečuje se podkonto
420402 (stran 2365), zmanjšuje pa podkonto 404399 (stran
2999).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira
7. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste (MOZ) se v okviru
postavke 4040 Ureditve cest skozi naselja poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 90 mio SIT (stran
208).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
10. Pri 2411 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 2415
Direkcija RS za ceste se povečajo sredstva za cesto 4989
Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska Reka iz 0 na 100 mio SIT.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek (100 mio SJT) se zmanjšajo sredstva na kontih
v okviru postavke 4045 Manjše rekonstrukcije pri uporabniku
2415 Direkcija RS za ceste.

skupina poslancev (Moge Rudolf)
12.11.98

Na podkontu 420401 Novogradnje (Por.št.59/17, str.2351) v
letu 1999 ni predvidenih sredstev za nadaljevanje gradnje ceste
4989 Osilnica - Čačič - Borovec - Kočevska Reka.

Obrazložitev:
Zaradi zelo slabe prometne varnosti (bližina osnovne šole) v
območju prehoda preko potoka in križišča je potrebno pričeti
in del dokončati že v letu 1999 - rekonstrkcijo ceste in razširitev
mostu.

Predlagatelj:
Vloženo:

Amandma se nanaša na projekt 9019 R2-435 Limbuš.

8. Pri proračunskem uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste (v
okviru Ministrstva za promet in zveze) se v okviru postavke
4050 Obnove cest poveča konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije za 100.000.000 SIT za projekt
9073, odsek 1304, R3-712 Žihlava-Videm (stran 209).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Opomba:
V amandmaju niso navedeni konti v okviru postavke 4045
Manjše rekonstrukcije.

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Obrazložitev:
Za omenjeno obnovo R3-712, odsek Žihlava-Videm je izdelan
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Henigman Benjamin
13.11.98

Obrazložitev:
Na podkontu 420401 Novogradnje (Por.št.59/17, str.2351) v
letu 1999 ni predvidenih sredstev za nadaljevanje gradnje ceste
4989 Osilnica - Čačič - Borovec - Kočevska Reka. Navedena
cesta je kot novogradnja prišla po sklepu DZ v državni proračun
v letu 1994. Nerazumljivo je, da se izgradnja ne nadaljuje vsaj
tam, kjer je pripravljen projekt in pričeta dela na že obstoječi
trasi Osilnica - Čačič. Cesta ima vojaško strateški, demografski,
gospodarsko-turistični značaj, bistveno skrajša razdalje iz centra do obmejnih občin in zbližuje regijo z osrednjo Slovenijo.
Po zagotovilih, MPZ je gradnjo možno nadaljevati v 1.1999 na
celotni preostali trasi Dragarji - Čačič - Osilnica.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
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Na podkontu 420402 6794 Rekonstrukcije in adaptacije ***
320/1120 Sodražica - Žlebič v letu 1999 ni predvidenih sredstev
za gradnjo, na ostalih podkontih, pa so sredstva v skupni višini
5 mio SIT (Por.št.59/24, str. 3263).

Zelena meja (Trlično - Dobovec) sredstva v višini 342
Sredstva za gradnjo v višini 100 mio sit so planirana šele leta
2001.Vsled velikih težav, s katerimi se zaradi omejenih
nerešenih problemov vsakodnevno srečujejo občani, ki živijo
tik ob meji, je investicijo nujno potrebno realizirati v prihodnjem
letu.
Pri tem moramo tudi omeniti, da je na območju mejnega
prehoda prav tako nujno potrebno urediti želežniški prehod
preko glavne ceste II. reda, ki je trenutno varovan le z
Andrejevim križem ( glavna proga Celje-Krapina- Zagreb),
katerega rešitev je zajeta v projektu na podkontu Skupna
gradnja je zato planirana v višini 100 mio SIT.

Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

11. Pri 2411 Ministrstvo za promet in zveze 2415 Direkcija RS za
ceste, se znesek za cesto 6794 R 320/1120 Sodražica - Žlebič
poveča iz 5 mio SIT na 100 mio SIT.
Za razliko 95 mio SIT se znižajo sredstva pri uporabniku 2415Direkcija za ceste na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije v okviru postavke 4048 Rekonstrukcije.

Henigman Benjamin
13.11.98

Obrazložitev:
Na podkontu 420402 6794 Rekonstrukcije in adaptacije "*
320/1120 Sodražica - Žlebič v letu 1999 ni predvidenih sredstev
za gradnjo, na ostalih podkontih, pa so sredstva v skupni višini
5 mio SIT (Por.št.59/24, str. 3263). Rekonstrukcija regionalne
ceste se vleče že sedmo leto. Brez v proračunu določenih
sredstev ni realne osnove za nadaljevanje del na odseku Vinice
- Zamostec. Zgornji ustroj regionalne ceste je povsem dotrajan.
Projekt je izdelan, lokacijsko dovoljenje je pridobljeno. Z
zagotovitvijo predlaganih sredstev je možno nadaljevanje
izgradnje v letu 1999. Z amandmajem se ne povečujejo
proračunska sredstva, temveč sredstva samo prerazporejamo
iz skupne postavke rekonstrukcij.

13. Pri 24 Ministrstvu za promet in zveze uporabnik 2415 Direkcija
RS za ceste se v okviru postavke 4045 Manjše rekonstrukcije
povečajo sredstva na kontu (Por.št.59/1,str.208)

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za povečanje na podkontu (Por.št.59/
17,str.2352)42402 4987 Rekonstrukcije in adaptacije *** R 345/
1279 Žiče-Dramlje. Na regionalni cesti se je usul plaz in cesta
je neprevozna že eno leto. Za to cesto je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 30 mio SIT
Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 1611
Ministrstvo za finance na kontu 4090 Tekoča proračunska
rezerva, postavka 7608 Tekoča proračunska rezerva
(Por.št.59,str.73).
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
. 13.11.98

12. Pri uporabniku 2411 Ministrstvo za promet in zveze 2415
Direkcija RS za ceste se v okviru postavke 4045 Manjše
rekonstrukcije povečajo sredstva na kontu (Por. št. 59/1, str.208)

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 100 mio
SIT

14. Pri 24 Ministrstvu za promet in zveze uporabnik 2415 Direkcija
RS za ceste se v okviru postavke 4046 Novogradnje
premostitvenih objektov povečajo sredstva na kontu 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 30 mio SIT
(Por.št.59/1,str.208).

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri 1611 Ministrstvo za
finance, na kontu 4090 Tekoča proračunska rezerva, postavka
7608 Tekoča proračunska rezerva (Por. št. 59, str. 73) pri
uporabniku 16 Ministrstvo za finance.
Predlagatelj:
Vloženo:

Malovrh Jurij
13.11.98

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 1611
Ministrstvo za finance konto 4090 Tekoča proračunska rezerva,
postavka 7608 Tekoča proračunska rezerva (Por.št.59.str.73).
Predlagatelj: Malovrh Jurij
Vloženo:
13.11.98

Obrazložitev:
Nujno je že za leto 1999 planirati sredstva za projekt na
podkontu -420401 7763 Novogradnje ""Zelena meja (Trlično
-Dobovec) v višini 100 mio SIT (Por. št.59/17, str. 2351).
Kot je znano, morajo od vzpostavitve slovensko - hrvaške meje
leta 1991 prebivalci 27 gospodinjstev naselja Trlično (Občina
Rogatec) na poti domov in od doma prestopati slovenski mejni
prehod. Po nekajletnih usklajevanjih (Občina Rogatec, Vladni
servis skupnih služb, Ministrstvo za promet in zveze, Vlada
republike Slovenije) in iskanju najugodnejše rešitve je dokončno
urejena vsa potrebna dokumentacija za izgradnjo obvozne
ceste, odkupljena so zemljišča, vložena je vloga za izdajo
gardbenega dovoljenja. Ni jasno zakaj direkcija planira ta
sredstva šele zopet v letu 2000 kot sledi: na podkontu 420401
7763 Novogradnje ""Zelena meja (Trlično -Dobovec) sredstva
v višini 3.541.
V okviru konta 4206Nakup zemljišč in naravnih bogastev na
podkontu 420600 7763 Nakup zemljišč*"Zelena meja (TrfičnoDobovec) sredstva v višini 4.892.
V okviru konta 4208 Študije o izvedljivosti projektov,projekta
na podkontu 420800 7763 Študije o izvedljivosti projekta"*
4. december 1998

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za povečanje sredstev na podkontu
(Por.št.59/17,str.2361) 420401 7778 Novogradnje*" most in
nadvoz v Šentjurju za 30 mio SIT V letu 1998/99 se vrši remont
proge Šentjur- Grobelno -Ponikva. Za nadaljevanje del so nujna
dodatna sredstva, da bosta objekta zgrajena v letu 2000 in
2001.
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
15. Pri 24 Ministrstvu za promet in zveze uporabnik 2415 Direkcija
RS za ceste se v okviru postavke 4045 Manjše rekonstrukcije
povečajo sredstva na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije za 50 mio SIT.(Por.št.59/1,str.208).
Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 1611
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za leto 1999

Ministrstvo za finance konto 4090 Tekoča proračunska rezerva,
postavka 7608 Tekoča proračunska rezerva (Por.št.59,str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

- na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč.
59/XVII str. 2355) se za podkontom 420600 1585 Nakup
zemljišč *** R 345/1279 Špitalič-Kartuzija doda nov podkonto
420600 ... Nakup zemljišč *** Vresje-Sorica v vrednosti 5.000
SIT (v 1000) v proračunu za leto 1999

Malovrh Jurij
13.11.98

Obrazložitev:
Povečanje sredstev je namenjeno uvedbi projekta obnove
(preplastitve) ceste R3 687 Dole -Ponikva - Loče. Omenjena
cesta je v zelo slabem stanju kot vemo pa je v Ponikvi rojen
največji slovenski škof A.M.Slomšek, ki bo v letu 1999 razglašen
za svetnika, zato je nujno urediti cesto.

- na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2357) se za podkontom 420800 7749 Študije o izvedljivosti
projekta *** R 340a/1252 Pavličevo sedlo (Phare) doda nov
podkonto 420800 .... Študije o izvedljivosti projekta *** VresjeSorica v vrednosti 2.000 SIT (v 1.000) v proračunu latelo 1999

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

- na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2359) se za podkontom 420804 4989 Načrti in druga
projektna dokumentacija *** Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska
reka doda nov podkonto 420804 ... Načrti in druga projektna
dokumentacija *" Vresje-Sorica v vrednosti 2.000 SIT (v 1.000)
v proračunu za leto 1999.

16. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) (Por. št. 59/1 str.
208) poveča konto :
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 65.000.000
SIT (na 845.370.000 SIT)
- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 5.000.000 SIT
(na 57.865.000 SIT)
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 4.000.000 SIT (na
89.665.000 SIT)

Prerazporeditve so potrebne zaradi dokončanja modernizacije
ceste RT-909(321)C/1128 Vresje-Sorica. Cesta turistično in
gospodarsko povezuje Bled in Bohinj preko Soriške planine s
Primorsko. Samo ta del ceste še nima asfaltne prevleke. Zato
se turisti iz Bohinja vračajo na preonbremenjeno cesto
Jesenice-Ljubljana in šele preko Škofje Loke in Idrije prihajajo
v Posočje. Pri tem pa ostaja cesta Bohinj-Soriška planina Petrovo brdo - Tolmin neizkoriščena in prazna.

Za skupni znesek 74.000 SIT (v 1000) se pri porabniku 3311
Ministrstvo za šolstvo in šport zmanjša postavka 6325 Centri
za šolsko in obšolsko dejavnost (Poroč. št. 59 str. 312)

Opombe:
Pri postavki 6325 ni naveden konto

- na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
(Poroč.59/XVII str. 2355) se za podkontom 420402 6699
Rekonstrukcije in adaptacije *"* R 345/1281 Črnolica-Lesično
doda nov podkonto 420402 .... Rekonstrukcija in adaptacija
*** Vresje - Sorica v vrednosti 65.000 SIT (v 1000) v proračunu
za leto 1999

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira
17. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4040 Ureditve cest skozi naselja (Poročevalec 59/1, stran 208)
poveča konto:

- na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč.
59/XVII str. 2355) se za podkontom 420600 1585 Nakup
zemljišč *" R 345/1279 Špitalič-Kartuzija doda nov podkonto
420600 ... Nakup zemljišč *"* Vresje-Sorica v vrednosti 5.000
SIT (v 1000) v proračunu za leto 1999

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 7.485.000
SIT ( na 427.260.000 SIT)
- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 4.206.000 SIT
(na 45.436.000 SIT)
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 4.597.000 SIT (na
57.792.000 SIT).

- na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2357) se za podkontom 420800 7749 Študije o izvedljivosti
projekta *** R 340a/1252 Pavličevo sedlo (Phare) doda nov
podkonto 420800 .... Študije o izvedljivosti projekta *"* VresjeSorica v vrednosti 2.000 SIT (v 1.000) v proračunu la telo 1999

Za skupni znesek 16.288.000 SIT se pri porabniku 1611
Ministrstvo za finance zmanjša postavka 7608 konto 4090
Tekoča proračunaska rezerva (Poroč.št. 59 str.73).

- na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2359) se za podkontom 420804 4989 Načrti in druga
projektna dokumentacija **" Osilnica-Čačič-Borovec-Kočevska
reka doda nov podkonto 420804 ... Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Vresje-Sorica v vrednosti 2.000 SIT (v 1.000)
v proračunu za leto 1999.
Predlagatelj:
Vloženo:

- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Poroč.
59/XVII str. 2343)
- znesek 7.485.000 SIT se na podkonkontu 420402 9017
Rekonstrukcije in adaptacije **" R2.403 Železniki (Sveti Anton
-Trnje) iz plana za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999.

Božič Ivan
13.11.98

- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč. 59/
XVII str. 2345)
- znesek 1.957.000 SIT se na podkontu 420600 9017 Nakup
zemljišč *** R2.403 Železniki (Sveti Anton - Trnje) iz plana za
leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 5.528.000 SIT se na podkontu 420600 9016 Nakup
zemljišč *** R2..403 Dolenja vas iz plana za leto 2000
prerazporedi na plan za leto 1999

Obrazložitev:
- na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
(Poroč.59/XVII str. 2355) se za podkontom 420402 6699
Rekonstrukcije in adaptacije *** R 345/1281 Črnolica-Lesično
doda nov podkonto 420402 .... Rekonstrukcija in adaptacija
'"Vresje - Sorica v vrednosti 65.000 SIT (v 1000) v proračunu
poročevalec, št. 74
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18. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) (Poročevalec 59/
1 str. 208) poveča konto:
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 100.000
SIT (v 1000) (na 880.370 SIT)

- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč. 59/XVII
Str. 2346,2347,2348)
- znesek 342.000 SIT se na podkontu 420800 9016 Študije o
izvedljivosti projekta *** R2.403 Dolenja vas iz plana za leto
2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 342.000 SIT se na podkontu 420800 9017 Študije o
izvedljivosti projekta *** R2.403 Železniki (Sveti Anton -Trnje)
iz plana za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 2.935.000 SIT se na podkontu 420804 9016 Načrti in
druga projektna dokumentacija *** R2.403 Dolenja vas iz plana
za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 978.000 SIT se na podkontu 420805 9016 Plačilo
nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč *** R2.403
Dolenja vas iz plana za leto 2000 prerazporedi na plan za leto
1999.
Predlagatelj:
Vloženo:

Za znesek 100.000 SIT (v 1000) se pri porabniku 1611
Ministrstvo za finance zniža postavka 7608 konto 4090 Tekoča
proračunska rezerva (Por. 59 str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
- na kontu 4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacija) (Poroč.
59/XVII str. se za podkontom 420402 6699 Rekonstrukcije in
adaptacije "** R 345/1281 Črnolica-Lesično odpre nov
podkonto 420402 .... Rekonstrukcije in adaptacije R 324/1444
Brebovnica-Lučine v znesku 100.000 (v 1000) SIT za
proračunsko leto 1999.

Demšar Vincencij
13.11.98

Obrazložitev:
- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Poroč.
59/XVII str. 2343)
- znesek 7.485 se na podkonkontu 420402 9017 Rekonstrukcije
in adaptacije *** R2.403 Železniki (Sveti Anton - Trnje) iz plana
za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999.

Cesta iz Gorenje vasi proti Polhovemu Gradcu je bila na odseku
Brebovnica - Lučine že večkrat v planskih in proračunskih
gradivih. Letos je žal povsem izpadla, čeprav so projekti zanjo
narejeni in ni težav pri odkupu zemljišč. Cesta je kot regionalka
še vedno v makadamu. Na to cesto je vezan demografsko
ogrožen celoten kraj KS Lučine in še nekaj vasi in hiš iz
sosednje občine. Z boljšo cesto bomo mogoče uspeli zadržati
ljudi na osamljenih domačijah do višine 1000 m.

- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč. 59/
XVII str. 2345)
- znesek 1.957 SIT se na podkontu 420600 9017 Nakup
zemljišč *** R2.403 Železniki (Sveti Anton - Trnje) iz plana za
leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 5.528 SIT se na podkontu 420600 9016 Nakup
zemljišč **" R2..403 Dolenja vas iz plana za leto 2000
prerazporedi na plan za leto 1999

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
19. 24 Ministrstvo za promet in zveze. Pri porabniku 2415 Direkcija
RS za promet in zveze se v okviru postavke 4048 Rekonstrukcije (Poročevalec 59/1, stran 208) poveča konto:

- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč. 59/XVII
str. 2346,2347,2348)
- znesek 342 SIT se na podkontu 420800 9016 Študije o
izvedljivosti projekta *** R2.403 Dolenja vas iz plana za leto
2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 342 SIT se na podkontu 420800 9017 Študije o
izvedljivosti projekta *** R2.403 Železniki (Sveti Anton -Trnje)
iz plana za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 2.935 SIT se na podkontu 420804 9016 Načrti in
druga projektna dokumentacija **" R2.403 Dolenja vas iz plana
za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
- znesek 978 SIT se na podkontu 420805 9016 Plačilo
nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč *** R2.403
Dolenja vas iz plana za leto 2000 prerazporedi na plan za leto
1999.

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 90.500.000
SIT ( na 2.074.382.000 SIT)
- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 6.000.000 SIT
(na 186.640.000 SIT)
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 3.500.000 SIT (na
79.390.000 SIT)
>
Za skupni znesek 100.000.000 SIT se pri porabniku 1611
Ministrstvo za finance zmanjša postavka 7640 Rezerva
Republike Slovenije (Poroč.št. 59 str.73),
- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Poroč.
59/XVM str. 2364)
- znesek 90.500.000 SIT se na podkontu 420402 7297
Rekonstrukcije in adaptacije *** R 319/1111 Gorenja vas Trebija iz plana za leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999
(v znesku 21.525.000 SIT se prenese iz leta 2000 in poveča
za 68.975 SIT)

Cesta skozi Dolenjo vas v dolžini 1000 m je povsem dotrajana.
Izdelani so bili že PGD in PZI za traso skozi Dolenjo vas. Za
most čez Soro je projektna dokumentacija v izdelavi. Zemljišče
je pridobljeno. Dnevno tu pelje 4180 vozil, od lega 60 avtobusov
in 362 tovornjakov.

- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč. 59/
XVII str. 2367)
- znesek 965.000 SIT se na podkontu 420600 7297 Nakup
zemljišč *** R 319/1111 Gorenja vas - Trebija poveča za 6.000
SIT (v 1.000) na skupno 6.965.000 SIT

Cesta skozi Železnike je v proračunu za leto 1998 omenjena s
70 mio SIT, za leto 1999. Žal te ponovitve v tem proračunu ni.
Priojektna dokumentacija PZR in PZI je narejona. Pridobljena
so vsa soglasja lastnikov zemljišč. Pogodba o sofinanciranju
je bila že pred časom podpisana. Gre za dolžino 780 m.

- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč. 59/XVII
str. 2369)
- znesek 35.000 SIT se na podkontu 420800 7297 Študije o
izvedljivosti projekta *** R 319/1111 Gorenja vas - Trebija
poveča za 1.500.000 SIT na skupno 1.535.000 SIT

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
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Predlagatelj:
Vloženo:

- znesek 2.000 SIT se na podkontu 420805 72297 Plačilo
nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč *** R319/
1111 Gorenja vas - Trebija iz plana za leto 2000 prerazporedi
na plan za leto 1999 (v znesku 1.957.000 SIT se prenese iz
leta 2000 in poveča za 43.000 SIT)
Predlagatelj:
Vloženo:

Kelemina Branko
12.11.98

Obrazložitev:
Zaradi varnosti na naših cestah, predvsem tistih skozi naselje,
kjer je največ nesreč s smrtnim izidom, moramo zagotoviti
dovolj finančih sredsev za obnove in rekonstrukcije teh cest.

Demšar Vincencij
13.11.98

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Poroč.
59/XVII str. 2364)
- znesek 90.500 se na podkontu 420402 7297 Rekonstrukcije
in adaptacije *** R 319/1111 Gorenja vas - Trebija iz plana za
leto 2000 prerazporedi na plan za leto 1999 (v znesku 21.525
SIT se prenese iz leta 2000 in poveča za 68.975 SIT)

2. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4040 Ureditev cest skozi naselja poveča konto 4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove za 1.500.000.000 SIT (str.
208).

- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč. 59/
XVII str. 2367)
- znesek 965 SIT se na podkontu 420600 7297 Nakup zemljišč
*** R 319/1111 Gorenja vas - Trebija poveča za 6.000 SIT (v
1.000) na skupno 6.965 SIT

Za znesek 1.300.000.000 SIT se zmanjša konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije na postavki 2837
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov pri
uporabniku 1520 Servis skupnih služb vlade (str. 51). Za znesek
200 mio SIT se zmanjša konto 4202 Nakup opreme na postavki
2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).

- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč. 59/XVII
str. 2369)
- znesek 35 SIT se na podkontu 420800 7297 Študije o
izvedljivosti projekta *** R 319/1111 Gorenja vas - Trebija
poveča za 1.500 SIT (v 1.000) na skupno 1.535 SIT
- znesek 2.000 SIT se na podkontu 420805 72297 Plačilo
nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč "* R319/
1111 Gorenja vas - Trebija iz plana za leto 2000 prerazporedi
na plan za leto 1999 (v znesku 1.957 SIT se prenese iz leta
2000 in poveča za 43 SIT).

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Na predstavitvi kandidata pred prestojnim ministrstvom je
sedanji minister zagotovil, da bo na tem področju stanje lokalnih
cest poboljšal. Stanje lokalnih cest je katastrofalno predvsem
na demografsko ogroženih področjih in v občinah z niskim
proračunom. To stanje se bo na teh področjih še poslabšalo
zaradi slabega zakona o financiranju občin, zato je potrebno
pravočasno zagotoviti denarna sredstva.

Dokumentacija za sanacijo navedenega odseka je urejena, v
teku so odkupi zemljišč, gradbeno dovoljenje je pred izdajo.
Cesta je v izredno slabem stanju in kljub večkratnemu krpanju
asfalta razpada. Cesta je poleg tega ozka in nepregledna in
zaradi neurejenih pločnikov posebno nevarna v naseljih. Ob
vsem tem je cestni odsek Gorenja vas-Trebija sestavni del
cestne povezave, ki je v prostorskem planu definirana kot
osrednja tangencialna povezava med severno Primorsko in
Gorenjsko. Poleg povezave čfez Kladje v Cerkno je navedeni
odsek tudi edina prometna povezava celotne Občine Žiri s
Škofjo Loko. Gre torej za izredno pomembno prometno žilo s
širokim poselitvenim in gospodarskim zaledjem, ki v sedanjem
stanju predstavlja pravi prometni zamašek ter ovira hitrejši
razvoj poljanske doline.
Celoten znesek za ureditev ceste je 220 mio SIT, v letu 1999
bi rabili vsaj 100 mio SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
3. Pri proračunskem uporabniku 2415 - Direkcija RS za ceste se
v okviru proračunske postavke 4055 - sanacija opornih in
podpornih konstrukcij poveča konto 4205 - investicijsko
vzdrževanje in obnove za 30 mio SIT (str. 210).
Za isti znesek se zmanjša konto 4029 - drugi operativni odhodki,
na postavki 2838 - investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov, pri uporabniku 1521 - Center Vlade za
informatiko (str. 54).
Predlagatelj:
Vloženo:

Opomba:
V okviru postavke 7640 se nahaja konto 4091 Rezerva za
naravne nesreče.

Bevk Samo
13.11.98

Obrazložitev:
Ker je v proračunu predlagani obseg sredstev minimalen
oziroma znaša index v primerjavi z letom 1998 komaj 93 je
zaradi sanacije katastrofalnega stanja pri opornih in podpornih
konstrukcijah cest nujno povečanje te postavke. S predvidenim
povečanjem bi lahko sanirali spisek najnujnejših sanacij iz
Poročevalca na str. 2279.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2415 Direkcija RS za ceste (4205)

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

1. Pri uporabniku 2415 Direkcije RS za ceste se v postavki 4040
Ureditev cest skozi naselja poveča konto 4205 Investicijsko
vzdrževanje in obnove za 1.640.000.000 SIT (str. 208).

4. Pri proračunskem uporabniku 2415 - Direkcija RS za ceste se
v okviru proračunske postavke 4050 - obnove cest poveča konto
4205 - investicijsko vzdrževanje in obnove za 1.000 mio SIT
(str. 209).

Za isti znesek se v bilanci prihodkov in odhodkov zmanjša konto
4004 sredstva za nadurno delo na postavki 400 Plače in drugi
izdatki zaposlenim pri uporabniku 40 Tekoči dohodki (str. 10).
poročevalec, št. 74

Pukšič Franc
13.11.98
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7. V 24 MINISTRSTVU ZA PROMET IN ZVEZE pri uporabniku
2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke 4050 Obnove
cest povečajo sredstva na kontu (Por.59/1 str. 209) 4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove za 100 mio SIT.

Za isti znesek se zmanjša konto 4303 - investicijski transferi
javnim podjetjem na postavki 3982 - sredstva za izgradnjo
avtocest (DARS), pri uporabniku 2411 - Ministrstvo za promet
in zveze (str. 195).
Predlagatelj:
Vloženo:

Bevk Samo, Veber Janko
13.11.98

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 2111
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v okviru
postavke 7468 Predhodna dela - TET 3 na kontu 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ( Por.59,str. 131)

Obrazložitev:
Že vrsto let v naši držav dajemo izključno prioriteto izgradnji
avtocestnega omrežja in zanemarjamo redno obnovo lokalnih,
regionalnih in magistralnih cest. Z dolgoletnim zaostankom na
tem področju smo dosegli tisto kritično točko, kjer je potreben
razmislek oz. preusmeritev del avtocestnega tolarja. S
predvidenim povečanjem sredstev za obnovo ostalih državnih
cest bomo delno zaustavili njihovo nadaljnje propadanje. Jasno
pa je bilo tudi opozorilo predstavnikov Direkcije RS za ceste,
da je ponekod načet že osnovni ustroj cest, kar pa bo v
prihodnje terjalo še znatno večja sredstva za njihovo sanacijo.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za obnovo odseka 1304, R3 - 712
Žihlava - Videm, projekt 9073.
Za omenjeno obnovo R3 - 712, odsek Žihlava - Videm je že
izdelan projekt št. 9073. Z deli je mogoče začeti takoj, zato je
potrebno projekt vnesti v proračun za leto 1999.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

5. Pri uporabniku 2415 Direkcija Republike Slovenije za ceste se
v okviru postavke 4040 Ureditve cest skozi naselja poveča konto
4205 Investicije, vzdrževanje in obnova za 38 mio SIT (stran
208).

2415 Direkcija RS za ceste (4206)
1. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto 4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 5 mio SIT (stran 208).

Za isti znesek se zmanjša konto 4205 Investicije, vzdrževanje
in obnova na postavki 4050 Obnove cest pri uporabniku 2415
Direkcija RS za ceste (MPZ) (stran 209).
Predlagatelj:
Vloženo:

Henigman Benjamin
13.11.98

Povečanje konta 4206 se nameni za odprtje novega podkonta
420600 4822 Nakup zemljišč *** Vresje - Sorica (leto 1999).

skupina poslancev (Moge Rudolf)
12.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 4481 Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 Ministrstvo za
obrambo (stran 109).

Obrazložitev:
Amandma se nanša na projekt 9048 G1-1 Brstanica Mariborski otok. Cesta je v kategoriji glavnih cest 1. razreda.
Kljub temu je v zelo slabem stanju, zaradi česar je ogrožena
prometna varnost pri priključevanju.

Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Lavtižar-Bebler Darja
12.11.98

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri 1611 Ministrstvo za
finance, postavka 7608 Tekoča proračunska rezerva na kontu
4090 tekoča proračunska rezerva (Por.št. 59, str. 73).

Obrazložitev:
Čimprejšnje dokončanje tega odseka ceste je za Bohinj
izrednega pomena, ne v prvi vrsti zaradi smučišča na Soriški
planini, temveč predvsem zaradi boljše povezave s Primorsko
in dalje z Italijo, ki predstavljata za bohinjski turizem eno
najpomembnejših turističnih tržišč. Projekt razvoja turizma v
Bohinju, ki ga ravnokar pripravljajo v Občini Bohinj in ga
sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, daje
poudarek predvsem tem turističnim destinacijam.

Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

6. V 24 MINISTRSTVU ZA PROMET IN ZVEZE pri uporabniku
2415 Direkcija za ceste se v okviru postavke 4045 Manjše
rekonstrukcije na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in
obnove povečajo sredstva za 50 mio SIT. (Por.št. 59/I, str. 208)

Malovrh Jurij
13.11.98

2. Pri uporabniku 2415 Direkcije RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto 4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 1,5 mio SIT (stran
208).

Obrazložitev:
Občina Šentjur je naročila projekte za pločnike in so v postopku
revizije. Istočasno je odkupila tudi zemljišče. Na obeh odsekih
so nesreče zelo pogoste, celo s smrtnim izidom. Investicija je
upravičena, saj človeško življenje nima cene.

Povečanje konta 4206 se nameni za odprtje novega podkonta
420600 Nakup zemljišč *** R2-419 Smednik - Kostanjevica na
Krki.

Sredstva so namenjana za pločnike:
pločniki ob cesti R II 423 odsek št. 1226 od K 0,625 do K 2,125
Nova vas - Črnolica in poločniki ob cesti G II -107 odsek 1274
Šentjur - Štore.

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 1294 Oskrba beguncev pri uporabniku 1514
Urad za priseljevanje in begunce (stran 37).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
4. december 1998
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Predlagatelj:
Vloženo:

- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2357, 2359)

Avšič Jože
12.11.98

Obrazložitev:
Regionalna cesta drugega reda 416 Impoljica - Zavratec Smednik - Kostanjevica na Krki je med mestom Kostanjevica
na Krki in naseljem Malence še v makadamski izvedbi. Dolžina
odseka, ki ni asfaltirana, je 640 m. Vzrok takšnega stanja je v
tem, da do sedaj ni bila znana lokacija obvoznice Kostanjevice
na Krki. Določitev trase obvoznice je zaradi spomeniškega
varstva predmet različnih študij že od leta 1981. V letošnjem
letu se zaključuje izdelava in sprejem lokacijskega načrta, kar
pomeni, da bo lokacija obvoznice z mostom določena. S tem
se izpolni tudi pogoj za izvedbo modernizacije ceste R2-416
med Kostanjevico na Krki in naseljem Malence. Predlagam,
da se obvoznica izvede že v proračunskem letu 1999 in s tem
izpolni obveza do ljudi, ki so vezani na to prometnico, saj na to
čakajo že predolgo.

- znesek 175 SIT (v 10.000) se na podkontu 420800 9015
Študije o izvedljivosti projekta *** R3.403 Klavže iz plana za
leto 2000 prerazporedi v plan za leto 1999 (v znesku 171 SIT
iz leta 2000 in povečanje za 4 SIT)
- znesek 4.000 (v 1.000) se na podkontu 420804 9015 Načrti
in druga projektna dokumentacija ***R2.403 Klavže iz plana
za leto 2000 prerazporedi v plan za leto 1999 (v znesku 3.914
SIT iz leta 2000 in povečanje za 86 SIT).
Ta del ceste je še neurejen iz leta 1903. Ni primeren za
avtobusni in tovorni promet, ki ga Baška grapa nujno potrebuje
za razvoj gospodarstva in turizma.
Opomba:
V amandmaju sta zneska v oklepaju pri kontu 4206 in 4208
nepravilna.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

3. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) (Por. št. 59/1 str.
208 in 209) poveča konto :

2415 Direkcija RS za ceste (4208)

- 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev za 825.000 SIT
(na 181.465.000 SIT)
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 4.175.000 SIT (na
80.065.000 SIT).

1. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto 4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 4 mio SIT (stran 208).
Povečanje konta 4208 se nameni za odprtje novih podkontov
in sicer:
- 420800 4822 Študije o izvedljivosti projekta *** Vresje - Sorica
-2 mio SIT (leto 1999),
- 420804 4822 Načrti in druga projekta dokumentacija "* Vresje
- Sorica - 2 mio SIT (leto 1999).

Za skupni znesek 5.000.000 SIT se pri porabniku 1611
Ministrstvo za finance zmanjša postavka 7608 Tekoča
proračunska rezerva (Poroč. 59 str.73)
- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč. 59/
XVII str. 2366)
- znesek 825 SIT (v 1.000) se na podkontu 420600 9015 Nakup
zemljišč *** R2.403 Klavže iz plana za leto 2000 prerazporedi
v plan za leto 1999 (v znesku 807 SIT iz leta 2000 in povečanje
za 18 SIT)

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 4481 Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 Ministrstvo za
obrambo (stran 109).

- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2357, 2359)

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Čimprejšnje dokončanje tega odseka ceste je za Bohinj
izrednega pomena, ne v prvi vrsti zaradi smučišča na Soriški
planini, temveč predvsem zaradi boljše povezave s Primorsko
in dalje z Italijo, ki predstavljata za bohinjski turizem eno
najpomembnejših turističnih tržišč. Projekt razvoja turizma v
Bohinju, ki ga ravnokar pripravljajo v Občini Bohinj in ga
sofinancira tudi Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, daje
poudarek predvsem tem turističnim destinacijam.

- znesek 175 SIT (v 10.000) se na podkontu 420800 9015
Študije o izvedljivosti projekta "* R3.403 Klavže iz plana za
leto 2000 prerazporedi v plan za leto 1999 (v znesku 171 SIT
iz leta 2000 in povečanje za 4 SIT)
- znesek 4.000 (v 1.000) se na podkontu 420804 9015 Načrti
in druga projektna dokumentacija '"R2.403 Klavže iz plana
za leto 2000 prerazporedi v plan za leto 1999 (v znesku 3.914
SIT iz leta 2000 in povečanje za 86 SIT).
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Božič Ivan
13.11.98

2. Pri uporabniku 2415 Direkcije RS za ceste se v okviru postavke
4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto 4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 1,2 mio SIT (stran 208).

Obrazložitev:
- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev (Poroč. 59/
XVII str. 2366)
- znesek 825 SIT (v 1.000) se na podkontu 420600 9015 Nakup
zemljišč *"* R2.403 Klavže iz plana za leto 2000 prerazporedi
v plan za leto 1999 (v znesku 807 SIT iz leta 2000 in povečanje
za 18 SIT)
poročevalec, št. 74

Lavtižar-Bebler Darja
12.11.98

Povečanje konta 4208 se nameni za odprtje novega podkonta
420800 Študije o izvedljivosti projekta "** R2-419 Smednik Kostanjevica na Krki.
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Ministrstvo za šolstvo zmanjša postavka 6537 Materialni
stroškina kontu 4133 tekoči transferi v javne zavode in javne
gospodarske zavode (Poroč.59/1 str. 297) (znižanje s 3.024.000
na 2.923.650 SIT)

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 1294 Oskrba beguncev pri uporabniku 1514
Urad za priseljevanje in begunce (stran 37).
Predlagatelj:
Vloženo:

Avšič Jože
12.11.98

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Regionalna cesta drugega reda 416 Impoljica - Zavratec Smednik - Kostanjevica na Krki je med mestom Kostanjevica
na Krki in naseljem Malence še v makadamski izvedbi. Dolžina
odseka, ki ni asfaltirana, je 640 m. Vzrok takšnega stanja je v
tem, da do sedaj ni bila znana lokacija obvoznice Kostanjevice
na Krki.
Določitev trase obvoznice je zaradi spomeniškega varstva
predmet različnih študij že od leta 1981. V letošnjem letu se
zaključuje izdelava in sprejem lokacijskega načrta, kar pomeni,
da bo lokacija obvoznice z mostom določena. S tem se izpolni
tudi pogoj za izvedbo modernizacije ceste R2-416 med
Kostanjevico na Krki in naseljem Malence. Predlagam, da se
obvoznica izvede že v proračunskem letu 1999 in s tem izpolni
obveza do ljudi, ki so vezani na to prometnico, saj na to čakajo
že predolgo.

Obrazložitev:
- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Poroč.
59/XVII str. 23)
- za podkontom 420402 6708 Rekonstrukcije in adaptacije ***
R 348/1292 Spodnji Duplek-Zgornji Duplek-Dvorjane se doda
nov podkonto 420402 ... Rekonstrukcije in adaptacije *** Pod
Ključem (cesta M10-10, odsek 1040 od km 5+780 do km
5+900) v vrednosti 100.000 SIT (v 1.000)
- konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (Poroč 59/XVII
str. 2347)
- za podkontom 420800 6486 Študije o izvedljivosti projekta
"* R 343B/1431 Limbuš-Laznica se doda nov podkonto 420800
.... študije o izvedljivosti projekta *** Pod Ključem v vrednosti
350 SIT (v 1.000).
V kraju Pod Ključem je previsna stena, preko katere pada
kamenje na cesto M10-10. Padajoče kamenje je že
poškodovalo več vozil. Sreča, da še ni bilo človeških žrtev. Za
škode na tem mestu zavarovalnice ne priznavajo odškodnini.
Zaradi številčnejšega padanja kamenja v letošnji pomladi, je
prometni inšpektor ta del ceste zaprl za 2 meseca. Kjer ni
avtocest, nam pomeni M cesta nekaj velikega, a M10-10 to ni.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira
3. V 24 Ministrstvu za promet in zveze pri uporabniku 2415
Direkcija RS za ceste se v okviru postavke 4048 Rekonstrukcije
povečajo sredstva na kontu (Por.59/1 str. 209) 4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring za znesek 65 mio SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 2111
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v okviru
postavke 7468 Predhodna dela - TET 3 na kontu 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (Por.59,str. 131).
Predlagatelj:
Vloženo:

5. Pri uporabniku 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE se v okviru
postavke 4044 Pripravljalna dela za investicije (Poroč. 59/1
str. 208) poveča konto:

Henigman Benjamin
13.11.98

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 6.000 SIT (v 1.000) (na
skupno 1.011.050.000 SIT).

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo odseka 1293
regionalne ceste R-349 Sveti Jurij ob Ščavnici-Kuzma. Na tej
cesti se izvaja rekonstrukcija že od leta 1991, sedaj je na vrsti
odsek št. 1293 v smeri Radencev. Projektna dokumentacija je
izvedena in revizija opravljena. Do sedaj so bile na tej cesti
odpravljene nekatere kritične točke, nadaljevati je potrebno z
rekonstrukcijo.

Za skupni znesek 6.000.000 SIT se zmanjša postavka 2848
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov na
kontu 4201 nakup prevoznih sredstev (na 57.000.000 SIT) (Por.
59 str. 75)
- Za podkontom 420800 1119 Študije o izvedljivosti projekta***
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 študije
o izvedljivosti projekta*** Predor pod Kladjem v vrednosti
1.000.000 SIT
- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Projekti-obnove se doda nov podkonto
420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija "** Predor
pod Kladjem v vrednosti 5.000.000 SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira
4. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4044 Pripravljalna dela in investicije (Por. št. 59/1 str. 208 in
209) poveča konto:

Predlagatelj:
Vloženo:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 350.000 SIT (na 1.005.400
SIT) (v 1.000)

Božič Ivan
13.11.98

Obrazložitev:
- Za podkontom 420800 1119 Študije o izvedljivosti projekta"**
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 študije
o izvedljivosti projekta*** Predor pod Kladjem v vrednosti
1.000.000 SIT
- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga projektna
dokumentacija **" Projekti-obnove se doda nov podkonto
420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija *** Predor

in odpre konto:
- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v znesku
100.000 SIT (v 1.000).
Za skupni znesek 100.350 SIT (v 1000) se pri porabniku 3311
4. december 1998

Božič Ivan
13.11.98
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- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 10.350 SIT (v 1.000) (na
skupno 96.015 SIT).

pod Kladjem v vrednosti 5.000.000 SIT.
Cesta Cerkno preko Kladja v Poljansko dolino je grajena na
zelo plazovitem terenu. Zato je na njej veliko usedov in
posledično veliko omejitev in zapor. Prav tako je v času zime
težko prevozna in vedno zasnežena. Končno rešitev vidimo v
predoru Pod Kladjem.

Za skupni znesek 10.350 SIT se pri porabniku 1611 Ministrstvo
za finance zmanjša postavka 7608 konto 4090 Tekoča
proračunska rezerva (Poroč. 59 str.73)
- Za podkontom 420800 1119 Študije o izvedljivosti projekta***
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 študije
o izvedljivosti projekta*** Predor Kupovo v vrednosti 350 SIT
- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Projekti-obnove se doda nov podkonto
420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija *** Predor
Kupovo v vrednosti 10.000 SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
6. Pri porabniku 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE se v okviru
postavke 4045 manjše rekonstrukcije (modernizacija) poveča
konto:
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 15.550 SIT (v 000 SIT) (na
skupno 101.215 SIT (v 000 SIT) (Poroč. 59/1 str. 208)

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
- Za podkontom 4208001119 Študije o izvedljivosti projekta***
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 študije
o izvedljivosti projekta*** Predor Kupovo v vrednosti 350 SIT
- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Projekti-obnove se doda nov podkonto
420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija *** Predor
Kupovo v vrednosti 10.000 SIT.

Za skupni znesek 15.500.000 SIT se pri porabniku 3311
Ministrstvo za šolstvo in šport zmanjša postavka 6537
Materialni stroški, na kontu 4202 Nakup opreme (Poroč. 59/1
str. 297) (znižanje z 210.000.000 na 194.500.000 SIT)
- konto 4208 Manjše rekonstrukcije (modernizacija) (Poroč 59/
XVII str. 2357)
- za podkontom 420800 7794 Študije o izvedljivosti projekta
*** R345/1281 Črnolica Lesično se doda nov podkonto 420800
.... Študije o izvedljivosti projekta *** Postaja - Čepovan v znesku
550.000 SIT
- za podkontom 420804-4989 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Osilnica - Čačič-Borovec - Kočevska reka
se doda nov podkonto 420804 .... Načrti in druga projektna
dokumentacija*** Postaja - Čepovan v vrednosti 15.000.000
SIT.
Predlagatelj:
Vloženo:

Promet po Baški grapi nujno zahteva ureditev podvoza in
nadvoza železniške proge Kupovo. Sedanje stanje ceste ne
dovoljuje prometa tovornjakov in avtobusov z višino večjo od
3,20 m. Z izgradnjo vzporednega predora ob železniškem
predoru z dolžino 60 m, bi rešili nivojsko križanje z železniško
progo, podvoz višine 3,20 m in delno izravnali cesto. Poleg
prevoza tovornjakov in avtobusov bo še posebej pomembno,
da bo na železniški progi odpadlo edino nivojsko križanje s
cesto, od Gorice do Podbrda, ki je stalna potencialna nevarnost
naletov vlakov, vozil in ljudi.

Božič Ivan
13.11.98

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
- konto 4208 Manjše rekonstrukcije (modernizacija) (Poroč 59/
XVII str. 2357)
- za podkontom 420800 7794 Študije o izvedljivosti projekta
*** R345/1281 Črnolica Lesično se doda nov podkonto 420800
.... Študije o izvedljivosti projekta *** Postaja - Čepovan v znesku
550 SIT
- za podkontom 420804-4989 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Osilnica- Čačič-Borovec - Kočevska reka
se doda nov podkonto 420804 .... Načrti in druga projektna
dokumentacija*** Postaja - Čepovan v vrednosti 15.000 SIT.

8. Pri porabniku 2415 Direkcije RS za ceste se v okviru postavke
4045 manjše rekonstrukcije (modernizacije) poveča konto:
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 10.350.000 SIT na skupno
96.015.000 SIT z 85.665.000 SIT)
Za skupni znesek 10.350.000 SIT se pri porabniku Ministrstvo
za finance zmanjša postavka konto 4090 na postavki 7608
tekoča proračunska rezerva (poroč. 59 str. 73).

Cesta G3 608 povezuje železniško postajo Most na Soči
(Postaja) s Trnovskim gozdom do Logatca in vasmi Gorenja
Trebuša, Čepovan, Trnovo, Lokve, Predmeja.
Cesta od I. svetovne vojne ni bila urejena. Je pa kot G3 608
pomembna za turizem in gospodarstvo. Brez nje Trnovska
planota nima povezave s Soško dolino.

- Za podkontom 420800 6699 Študije o izvedljivosti projekta
*** R 345/1281 Črnolica - Lesično se doda podkonto 420800
*** Čepovan Lokve v znesku 350 SIT (v 1.000) (poroč. 59/XVII
str. 2357)

Opombe:
Amandma ni v skladu z drugim odstavkom 217. člena
poslovnika DZ

- Za podkontom 420804 4989 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Osilnica-čačič-Borovec-Kočevska reka se
doda podkonto 420804 ... Čepovan Lokve v vrednosti 10.000
SIT (v tisoč SIT)(Poroč. 59/XVII str, 2359).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

7. Pri porabniku 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE se v okviru
postavke 4044 Pripravljalna dela za investicije (Poroč. 59/1
str. 208) poveča konto:
poročevalec, št. 74

Božič Ivan
13.11.98

Božič Ivan
13.11.98

Obrazložitev:
- Za podkontom 420800 6699 Študije o izvedljivosti projekta
*** R 345/1281 Črnolica - Lesično se doda podkonto 420800
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*** Čepovan Lokve v znesku 350 SIT (v 1.000) (poroč. 59/XVII
str. 2357)

Za skupni znesek 10.000 SIT (v 1.000) se pri porabniku 1622
Ministrstvo za finance zmanjša postavka 7608 Tekoča
proračunska rezerva (Poroč. 59 str.73).

- Za podkontom 420804 4989 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Osilnica-čačič-Borovec-Kočevska reka se
doda podkonto 420804 ... Čepovan Lokve v vrednosti 10.000
SIT (Poroč. 59/XVII str, 2359).

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
- Za podkontom 420800 1119 študije o izvedljivosti projekta***
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 Študije
o izvedljivosti projekta*** Predor pod Vršičem v vrednosti 5.000
(v 1.000) SIT- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga
projektna dokumentacija *** Projekti-obnove se doda nov
podkonto 420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija
*** Predor pod Vršičem v vrednosti 5.000 (v 1.000) SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
9. Pri porabniku 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE se v okviru
postavke 4044 Pripravljalna dela za investicije (Poroč. 59/1
str. 208) poveča konto:
- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 10.000 SIT (v 1.000) (na
skupno 95.665.000 SIT).

Promet v Posočju zelo hitro narašča. Cesta "Primorka" (KoperGorica-Tolmin-Kobarid-Bovec-Trenta-Kranjska Gora-Beljak) (ali
Bovec-Trbiž-Beljak) bo gospodarsko-prometna nuja! Zato je
nujna študija predora pod Vršičem. Če bo preveč ovir pa študija
in izvedba predora pod Predilom na Trbiž in na evropsko križišče
Beljak. Ministrstvo za promet in zveze je dolžno študirati tudi
poti, ki nas bodo po Sloveniji vodile v- Evropo. Sicer bo
Primorska kmalu povezana z avtocestami v Italiji.

Za skupni znesek 10.000 SIT (v 000 SIT) se pri uporabniku
1611 Ministrstvo za finance zmanjša postavka 7608 konto 4090
Tekoča proračunska rezerva (Poroč. 59 str.73)
- Za podkontom 420800 1119 Študije o izvedljivosti projekta***
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 študije
o izvedljivosti projekta*** Predor pod Vršičem v vrednosti 5000
T (v tisoč SIT)
- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga projektna
dokumentacija *** Projekti-obnove se doda nov podkonto
420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija *** Predor
pod Vršičem v vrednosti 5.000 SIT (v tisoč SIT).
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2415 Direkcija RS za ceste (NPK)
1. Pri porabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
5720 Obvoznice odpre nov proračunski konto 4204 Novogradnje v višini 200 mio SIT (stran 209).

Božič Ivan
13.11.98

Obrazložitev:
- Za podkontom 4208001119 Študije o izvedljivosti projekta***
inženiring in ostale storitve se doda podkonto 420800 študije
o izvedljivosti projekta*** Predor pod Vršičem v vrednosti 5000
(v tisoč SIT)
- Za podkontom 420804 1001 Načrti in druga projektna
dokumentacija **" Projekti-obnove se doda nov podkonto
420804 .... Načrti in druga projektna dokumentacija *** Predor
pod Vršičem v vrednosti 5.000 SIT (v tisoč SIT).

Za isti znesek se zmanjša konto 4303 Investicijski transferi
javnim podjetjem na postavki 3982 Sredstva za izgradnjo
avtocest (DARS) pri porabniku 2411 Ministrstvo za promet in
zveze (stran 195).
Predlagatelj:
Vloženo:

Tomažič Herman
13.11.98

Obrazložitev:
Sredstva novega konta 4204 Novogradnje se namenijo za
odprtje novega podkonta "420401 6691 Novogradnje "** M3/
242 obvoznica Radlje" za pričetek gradnje obvoznice Radlje.

Promet v Posočju zelo hitro narašča. Cesta "Primorka" (KoperGorica-Tolmin-Kobarid-Bovec-Trenta-Kranjska Gora-Beljak) (ali
Bovec-Trbiž-Beljak) bo gospodarsko-prometna nuja! Zato je
nujna študija predora pod Vršičem. Če bo preveč ovir pa študija
in izvedba predora pod Predilom na Trbiž in na evropsko križišče
Beljak. Ministrstvo za promet in zveze je dolžno študirati tudi
poti, ki nas bodo po Sloveniji vodile v Evropo. Sicer bo
Primorska kmalu povezana z avtocestami v Italiji.

Opombe:
Konto 4204 se nahaja pri postavki 5721 "Kolesarske poti".
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri uporabniku 2415 Direkcije RS za ceste se v okviru postavke
4050 Obnove cest uvede nov konto - Regionalna cesta R3343A
Spodnja Ložnica - Oplotnica v višini 60 mio SIT (str. 209).

Opombe:
Znesek v oklepaju se pravilno glasi na 1.015.050.000 SIT
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije na postavki 2837 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1520
Servis skupnih služb vlade (str. 51).

10. Pri uporabniku 2415 DIREKCIJA RS ZA CESTE se v okviru
postavke 4044 Pripravljalna dela za investicije (Poroč. 59/1
str. 208) poveča konto:

Predlagatelj:
Vloženo:

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 10.000 SIT (v 1.000) (na
skupno 95.665 SIT).

4. december 1998

Božič Ivan
13.11.98

Jerovšek Jožef
12.11.98

Obrazložitev:
Na omenjeni cesti je več aktivnih zemeljskih plazov. Zemeljski
plazovi so aktivirani v takem obsegu, da močno ogrožajo
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Servis skupnih služb vlade.

varnost prometa. Za sanacijo plazov so izdelane raziskave
terena in tehnična dokumentacija. Cesta ima velik pomen za
turistično gospodarstvo, saj so na trasi najbližje povezave do
smučišč Jurgovega, tako iz smeri Maribora, kot avtoceste iz
Ljubljane. Za nadaljini razvoj turizma na področju Rogle in
celotnega Pohorja je ureditev omenjene ceste tudi po mnenju
Turistečnega centra Rogla nujno potrebna.

Predlagatelj:
Vloženo:

Jerovšek Jožef
12.11.98

Obrazložitev:
Cesta je pomembna regionalna povezava iz avtocestnega
izstopa Tepanje preko Poljčan do Majšperka in Ptuja ter nujno
potrebna prenove.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
6. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavke
4050 Obnove cest uvede nov konto - Regionalna cesta R 930
odsek Cezlak - Jurgovo v višini 60 mio SIT (str. 209).

3. Pri uporabniku 2415 "Direkcija RS za ceste" se v okviru
postavke 4040 Ureditev cest skozi naselja odpre nov konto za
nov projekt - R3 - 679 Radeče - Sevnica - Brestanica v znesku
20 mio SIT (str. 208 in 2228).
Za isti znesek se zmanjša konto 4202 Nakup opreme na
postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri uporabniku 1611 Ministrstva za finance (str. 73).

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcija in adaptacija na postavki 2837 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1520
Servis skupnih služb vlade (str. 51).

Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

Kelemina Branko
12.11.98

Obrazložitev:
Regionalne ceste R3 - 679 Radeče - Breg - Sevnica - Brestanica
je v celotni dolžini cca 16 km v katastrofalno slabem stanju. V
kolikor bomo zagotovili minimalna sredstva za njeno obnovo preplastitev, bomo preprečili popoln propad posameznih
odsekov, življenjsko dobo ceste pa ohranili za naslednjih 20
let. Tudi občina se bo s svojimi sredstvi vključila v program
obnove. Ta projekt je prav gotovo veliko bolj urejen in ne more
več čakati, nakup opreme za pisarne pa lahko kakšno leto
počaka.

Obrazložitev:
Obnova cestenega odseka na relaciji Cezlak - Jurgovo (uradno
turistična cesta) je izrednega pomena za nadalnji razvoj turizma
na področju Rogle in celotnega Pohorja, saj smučaji, turisti in
druge osebe po omenjeni cesti prihranijo do smučišča in izletov
v naravo do dve uri potovalnega časa.
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
7. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru postavke
4050 Obnove cest uvede nov konto Modernizacija državne
ceste "regionalne ceste III. reda 632 Ilirska Bistrica - Zabiče Novokračine" v višini 60 mio SIT (str. 209).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
4. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru postavke
5720 Obvoznice uvede nov konto Solkanska obvoznica v višini
600 mio SJT (str. 209).

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 Urad predsednika
vlade (str. 33).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

Hvalica Ivo
12.11.98

Čeligoj Vladimir
12.11.98

Obrazložitev:
Državna cesta D 3227 Sušak-Zabiče je še v makadamski
izvedbo v dolžini 3 km. Z odprtjem maloobmejnega prehoda
na Katarini pri Novokračinah bo ta cesta dobila pomembno
vlogo in promet se bo bistveno povečal.

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem bomo zagotovili potrebna
sredstva za začetek gradnje solkanske obvoznice. Ker na
celotnem severnem Primorskem v predlogu proračuna za leto
1999 ni predvidenih večjih investicij, je potrebno vsaj v tem
primeru zagotoviti potrebna sredstva. Za izgradnjo solkanske
obvoznice tudi ni več upravnih zadržkov, ker je odlok o
lokacijskem načrtu sprejet.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

8. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste se v okviru postavke
4050 Obnove cest uvede nov konto Preplastitev cestnega
odseka Dolnja Briga - Banja Loka v višini 20 mio SIT (str. 209).

5. Pri uporabniku 2415 Direkcija RS za ceste se v okviru postavku
4050 Obnove cest uvede nov konto - Regionalna cesta R 688
Slovenske Konjice - Poljčane - Majšperk (odsek Poljčane Makole) v znesku 40 mio SIT (str. 209).

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 Urad predsednika
vlade (str. 33).

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije na postavki 2837 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1520
poročevalec, št. 74

Jerovšek Jožef
12.11.98

Predlagatelj:
Vloženo:
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11. 24 Ministrsto za promet in zveze 2415 Direkcija RS za ceste

Obrazložitev:
Omenjeni odsek je v zelo slabem stanju in ga je treba zaradi
tega nujno na novo preplastiti z asfaltom.

Doda se nova postavka 7791 M6/263 Mala Hrovača 50 mio
SIT.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za enak znesek se zmanjša postavka
2415 Direkcija RS za ceste
4051 ukrepi za izboljšanje prometne varnosti.
4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

9. Pri uporabniku 2415 Direkcija za ceste (MPZ) se v okviru
postevke 5720 Obvoznice doda konto 4204 Novogranje,
rekonstrukcije in adaptacije za 300 mio SIT (stran 209).

Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove na postavki 4050 Obnove cest pri uporabniku 2415
Direkcija Republike Slovenije za ceste (MPZ) (stran 209).
Predlagatelj:
Vloženo:

Henigman Benjamin
13.11.98

Obrazložitev:
Križišče v Mali Hrovači v mestu Ribnica je predvideno za
rekonstrukcijo že deset in več let, do izvedbe pa kljub pridobljeni
gradbeni dokumentaciji ne pride. Zaradi kritične točke in
prometne varnosti bi morala biti rekonstrukcija predvidena v
letu 1999 v proračunu, pa iz predloga tega ni razvidno. Z
amandmajem želim iz skupne postavke zagotoviti pričetek del.

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Obrazložitev:
Ministrstvo za promet in zveze je s sklenitvijo protokola o
ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji zahodne obvoznice
(6. čl) prevzelo obvezo, da bo Republika Slovenija Mestni občini
Maribor postopno izplačala delež sredstev, vloženih v izgradnjo
Zahodne obvoznice.

Opombe:
Amandma ni pravilno oblikovan.
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2511 Ministrstvo za okolje in prostor (4301)
10. 24-Ministrstvo za promet in zveze, 2415 Direkcija RS za ceste
se doda nova postavka M6, Obvoznica v Ribnici - projekt
10.000.000 SIT.

1. Pri proračunskem uporabniku 2511 - ministrstvo za okolje in
prostor se v okviru proračunske postavke 6386 - Dokapitalizacija stanovanjskega sklada poveča konto 4301 - Kapitalski
transferi javnim skladom in agencijam za 2,000.000.000,00
tolarjev (stran 221).

Za enak znesek se zmanjšajo sredstva pri 2111 MINISTRSTVU
ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI postavka 7468 Predhodna
dela - TET 3 (Poročevalec, 59, str. 131).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 - Posebni material in
storitve na postavki 4481 - Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 - Ministrstvo za
obrambo (stran 109).

Henigman Benjamin
13.11.98

Obrazložitev:
V postavki 5720 Obvoznice ni predvidena gradnja M6 obvoznice
v Ribnici .(Por. št.59/24 str.3291 do 3299).
Sredstva niso razvidna niti iz postavke 4044 Pripravljalna dela
za investicije, naziv projekta 1007 98 - 9065 Projekti
novogradnje (obvoznice) (Por.št.23, str. 3160).
Mesto Ribnica je v nacionalnem programu izgradnje državnih
cest predvideno oziroma vključeno z gradnjo obvoznice. Kljub
izredno nujnim potrebam, glavni prioriteti cestne infrastrukture
v mestu in volji za sofinanciranje s strani občine pa se projekt
ne premakne z mrtve točke. Z izgradnjo obvoznice razbremenimo mesto vsega tranzitnega prometa Ljubljana - Brod na
Kolpi, ohranimo staro obnovljeno mestno jedro v Ribnici,
predvsem pa bistveno izboljšamo prometno varnost v centru
ter izboljšamo varnost otrok na poti v šolo. Istočasno odpiramo
dostop tovornega prometa do vseh obstoječih in nastajajočih
podjetniških con v Občini Ribnica.
S predlaganim dopolnilom želimo zagotoviti pričetek aktivnosti
za izdelavo ustrezne projektne in gradbene dokumentacije v
letu 1999 ter s tem izgradnjo v nekaj letih.

Predlagatelj:

Vloženo:
Obrazložitev:
Pomen stanovanjske izgradnje je zelo širok. Zdi se nam
nepotrebno, takoj po obravnavi predloga nacionalnega
stanovanjskega programa, široko utemeljevati pomen
stanovanjske izgradnje pa naj gre za gospodarske, socialne,
demografske ali čisto človeške posledice povečanega števila
dostopnih stanovanj. Povečana gospodarska rast je pogoj za
naš uspešni razvoj. Ugotovitve kažejo, da so multiplikatorji pri
visokih gradnjah največji in bi s povečano izgradnjo stanovanj
lahko povečali gospodarsko rast, ki bi omogočila nova delovna
mesta in zaposlitve za mlade in starejše brezposelne. V
letošnjem proračunu je gotovo premalo sredstev, ki bi bila
namenjena povečani gospodarski rasti, kar bi s povečanimi
sredstvi na stanovanjskem skladu vsaj delno ublažili in s tem
tudi perspektivno omogočili lažje polnjenje proračuna države.
Socialna slika na stanovanjskem področju, ko številne mlade
družine nimajo osnovnih pogojev, da bi si v sprejemljivem času
rešile stanovanjsko vprašanje govori sama zase, kako skrbimo
za naš človeški nacionalni potencial. Izpad v gradnji stanovanj
v zadnjih letih bo dolgoročno težko nadomestiti, kar postavlja
mlade družine v nemogoč položaj glede možnosti ureditve

Opombe:
Amandma ni pravilno oblikovan
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
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ZLSD - Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov
10.11.98
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2514 Urad RS za prostorsko planiranje (NPK)

enega osnovnih pogojev za normalno življenje. Še posebno
bo težko nadomestiti izpad v gradnji socialnih stanovanj, ki so
zaradi poslabševanja socialnega položaja vedno večjega števila
ljudi, bolj potrebna, kot kdajkoli v povojni zgodovini Slovenije.

1. Pri uporabniku 2514 Urad RS za prostorsko planiranje se v
okviru postavke 4160 Sanacija ruralnega in urbanega prostora
uvede nov konto Sanacija odlagališča Globovnik v višini 26
mio SIT (str. 231).

Ni mogoče pričakovati povečanje rojstev brez ustreznih
možnosti za formiranje družine z normalnimi pogoji življenja.
V tem okviru je ustrezna stanovanjska izgradnja lahko zelo
velika podpora dobri demografski politiki saj so podatki o
demografskih trendih naravnost zaskrbljujoči.

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 Urad predsednika
vlade (str. 33).
Predlagatelj:
Vloženo:

Vsi razpisi za stanovanjska posojila, ki jih razpisuje stanovanjski
sklad nam kažejo izjemen interes prosilcev in znatno premajhna
sredstva za zadovoljitev vsaj minimalnih potreb zainteresiranih
prosilcev. Stanovanjski sklad je v dosedanjih sedemnajstih
natečajih odobril okoli 30 milijard tolarjev stanovanjskih posojil
z ugodno obrestno mero skoraj 20.000 prosilcem. Dejanski
interes za stanovanjska posojila po razpisih sklada pa je bil
več kot 100 večji od razpoložljivih sredstev za posojila. Zato je
nujno potrebno povečati sredstva namenjena stanovanjskemu
skladu, saj že od leta 1995 proračunska sredstva v ta namen
padajo, prav tako je tudi število posojil pri stanovanjskem skladu
in število kupljenih stanovanj močno padlo.

Obrazložitev:
Industrijsko odlagališče Globovnik je nastalo še v času
delovanja firme TOK, ki pa je šla v stečaj. Obseg sanacije
odlagališča je izredno velik (na 9 ha) in presega zmožnosti
rešitve na občinski ravni. Smrdljivi in strupeni izcedki vode se
iztekajo v reko Reko ter po njej v park Škocjanske jame ter po
podzemlju v reko Timav v Italijo.
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

V kolikor vse stranke mislijo resno z svojimi obljubami, kaj bodo
naredile na stanovanjskem področju bodo podprle ta amandma.
Predlagana prerazporeditev sredstev v proračunu je narejena
iz sredstev namenjenih obrambnemu tolarju, ki se v predlogu
proračuna močno povečujejo. Po oceni naše poslanske skupine
bi kazalo spremeniti dinamiko izvajanja programa temeljnih
razvojnih programov obrambe tako, da bi se kot posledica
spremenjene dinamike tudi znižal obseg letne porabe sredstev
v te namene v okviru obrambnega ministrstva.

2516 Hitrometeorološki zavod RS (4025)
1. Pri uporabniku 2516 Hitrometeorološki zavod RS se v okviru
postavke 5018 Obramba pred točo - HMZ poveča konto 4025
Tekoče vzdrževanje za 10 mio SIT (str. 237).
Za isti znesek se zmanjša konto 4202 Nakup opreme na
postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri uporabniku 1611 Ministrsvo za finance (str. 73).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

2511 Ministrstvo za okolie in prostor (NPK)
1. Pri uporabniku 2511 Ministrstvo za okolje in prostor se odpre
nova postavka in nov konto - Urejanje vodotoka reke Dravinje
v znesku 100 mio SIT.

Pukšič Franc
13.11.98

Obrazložitev:
Vsako leto zaradi slabega vzdrževanja naprav proti toči, toča
povzroči veliko škode, predvsem v Prekmurju in Štajerskem. Z
več sredstvi bi bila obramba pred točo boljša in škoda manjša
na kmetijskih pridelkih.

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije na postavki 2837 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1520
Servis skupnih služb vlade (str. 51).
Predlagatelj:
Vloženo:

Čeligoj Vladimir
12.11.98

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Jerovšek Jožef
12.11.98
2521 Uprava RS za varstvo narave (NPK)

Obrazložitev:
Reka Dravinja na srednjem delu vodotoka v občinah Slovenske
Konjice, Slovenska Bistrica in Majšperk vsako leto večkrat
poplavlja travnike in polja na površini cca 800 ha, kar
onemogoča konkurenčno kmetovanje. Zaradi tega se na tem
že demografsko zelo ogroženem območju kmetijska
proizvodnja vse bolj opušča in ljudje odhajajo v manj prizadeta
območja. Ministrstvo za okolje in prostor iz leta v leto kot
prioritetno obljublja urejanje vodotoka reke Dravinje, vendar
pa v paksi oziroma proračunu na to pozablja.

1. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
postavke 2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in
varstvo okolja odpre nov proračunski konto "Sofinanciranje
izgradnje kanalizacije Hmelina, Radlje ob Dravi" v višini 20
mio SIT (stran 255).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

poročevalec, št. 74

Predlagatelj:
Vloženo:

Tomažič Herman
13.11.98

Obrazložitev:
Hmelina Radlje je del naselja, ki ga ob vsakem večjem deževju
poplavi meteorna voda zaradi neurejene kanalizacije. Občina
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država ni storila ničesar za povrnitev nastale škode
paraplegikom, hrvaška vlada pa je sporočila, da gre škoda v
konto dolga Ljubljanske banke hrvaškim varčevalcem. Vlada
RS je v svojem odgovoru na poslansko vprašanje zagotovila,
da si bo še naprej prizadevala za čim hitrejšo rešitev tega
problema, vendar do sedaj še ni bilo napredka.

Radlje je že pridobila izvedbene projekte za to kanalizacijo.
Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se v okviru
postavke 2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in
varstvo okolja odpre nov proračunski konto "Sofinanciranje
sanacije odlagališča odpadkov Muta" v višini 50 mio SIT (stran
255).

Sklep Komisije za vprašanja invalidov v prejšnjem mandatu je
bil, da se program obnovitvene rehabilitacije preseli v Slovenijo
in na obali zgradi dom paraplegikov za programe obnovitvene
rehabilitacije paraplegikov. Glede na sklepe DZ RS in vladne
komisije ter s pomočjo Ministrstva za zdravstvo so paraplegiki
dobili v last parcelo in pripravili programsko projektno nalogo
in investicijski program, lokacijska in gradbena dovoljenja z *
vsemi soglasji, tako da bi lahko v mesecu juliju 1999 pričeli z
gradnjo doma paraplegikov Piran.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Tomažič Herman
13.11.98

Predračunska vrednost investicije znaša 552.986.000 SIT.
Obrazložitev:
Odlagališče odpadkov na Muti (za občine Radlje ob Dravi,
Vuzenica in Podvelka-Ribnica) je neurejeno in polno, zato je
nujno potrebna sanacija in zaprtje.

Gradnja doma bo potekala v dveh fazah, iz sredstev državnega
proračuna pa bi potrebovali za leto 1999 50 mio SIT in prav
toliko za leto 2000.

Odločitev PDT: Odbor za infrastrukturo in okolje: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

3. Pri uporabniku 2521 Uprava RS za varstvo narave se odpre
nova proračunska postavka 5771 Sofinancirenje plovila morske
biološke postaje konto 4201 Nakup ladij in čolnov v višini 5
mio SIT.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za enak znesek se zmanjša konto 4029 Drugi operativni
odhodki v okviru postavke 6517 EU Ciljni raziskovalni projekti
za okolje pri proračunskem uporabniku 2511 Ministrstvo za
okolje in prostor.

2. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se v okviru postavke 7193 - Sofinanciranje društev
poveča konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam za 80 mio SIT (str. 273).

Predlagatelj:
Vloženo:

12 - Odbor za infrastrukturo in okolje
18.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 -Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Minstrstvo za finance (str.73).

Obrazložitev:
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT:
Vlada:
podpira

Obrazložitev:
Povečana sredstva za 80 mio SIT na postavki 4072 se namenijo
za programe pobolnišnične psihosocialne pomoči in
rehabilitacije, ki se izvaja v projektih dnevnih centrov in
stanovanjskih skupin, društev Altra, Ozara in Šent.

Obrazložitev:
Amandma je zajet v dopolnjenem predlogu proračuna.
2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(4120)

Ti programi so pomembni, saj dopolnjujejo storitve javne službe.
Planirana sredstva na postavki 7072 za leto 1999 ne zadoščajo
za ustrezno sofinanciranje teh programov.

1. Pri uporabniku 2611 Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve se v okviru postavke 4075 - EU Stanovanjske skupine
poveča konto 4120 - tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam za 50 mio SIT (str.267).

Amandma bo omogočil redno financiranje dejavnosti
izobraževanja odraslih v okviru nevladne, neprofitne in
humanitarne organizacije na področju skrbi za duševno zdravje
prebivalstva v Republiki Sloveniji. V tujini je rehabilitacija izven
državnih institucij v zadnjih 20 do 30 letih postala zelo uspešna
praksa. Države so večinoma uredila temeljne zadeve, potrebne
za takšno delo, ki je organizirano kot neprofitna, nevladna in
humanitarna dejavnost. Čeprav organizacije niso del državnega
socialnega skrbstva, niti ne del zdravstva v ožjem smislu, se
nenehno povezujejo z ustanovami na obeh področjih, pa tudi
na drugih področjih (šolstvo, pravosodje...) in pomembno
dopolnjujejo njihovo delo. Preventivna dejavnost se izkazuje v
obliki nenehne prisotnosti in osveščanja sišrše javnosti s
poudarkom na mladih, naravi duševne bolezni ter načinih za
ohranitev duševnega zdravja.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvu za finance (str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

27 - Komisija za vprašanja invalidov
11.11.98

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za nakup zgradb in prostorov.
Paraplegikom je 5. oktobra 1993 hrvaška vojska zasedla dom
v Pineti pri Novigradu. V tem domu so 25 let izvajali programe
obnovitvene rehabilitacije paraplegikov. V petih letih slovenska
4. december 1998

27 - Komisija za vprašanja invalidov
11.11.98
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Ti programi so pomembni, saj dopolnjujejo storitve javne službe.
Planirana sredstva na postavki 7072 za leto 1999 ne zadoščajo
za ustrezno sofinanciranje teh programov.

Pomembno pomoč na področju skrbi za duševno zdravje
prebivalstva v RS predstavljajo prostovoljci. Izobraževanje
odraslih za prostovoljno delo na tem področju je nujno potrebno,
saj brez ustreznega predhodnega izobraževanja (kar je v tujini
že več let uspešna praksa) prostovoljci kot laiki nimajo
potrebnega znanja za delo z duševno bolno populacijo in za
izvajanje preventivnih ter drugih potrebnih akcij na tem
specifičnem področju.

Podpora nevladnemu sektorju na tem področju je ena od zahtev
EU.
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Izobraževalni programi in supervizija prostovoljcev so nujni za
uspešno delo, saj lahko samo tako zagotovimo kakovostno
izvedbo programa. Delo prostovoljcev je usmerjeno v
individualno spremljanje oseb z dolgotrajnimi težavami, tudi
na domu, izobraževanje širšega kroga prostovoljcev pa
omogoča teritorialno razpršenost prostovoljnega dela v Sloveniji
(pomoč tako prostovoljci nudijo tudi tistim duševno bolnim, ki
zaradi oddaljenosti ne morejo prihajati v dnevne centre ali
koristiti drugih oblik pomoči).

Obrazložitev:
Vir sredstev je postavka, namenjena za financiranje zakonskih
obveznosti na področju nadomestil za brezposelne. Obseg
sredstev je določen v obsegu, ki je nujno potreben za
zagotavljanje socialne varnosti brezposelnih.
2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(4200)

S programi se duševno bolnim osebam zagotavlja večja
kakovost življenja, vključno z možnostjo odločanja o svojem
zdravju, življenju in delu. Finančna podpora tem programom
na nacionalni in lokalni ravni omogoča zagotavljanje strokovne,
humane in kakovostne oskrbe osebam z duševnimi motnjami
in s tem prispeva, da te osebe niso odrinjene na družbeni rob.
Poudariti je potrebno, da za to področje ustanovljena društva
izvajajo dejavnost, ki je namenjena pomoči potrebnim ljudem,
za katere pa naj bi skrbela država. Zaenkrat zanje skrbi samo
v smislu zdravljenja preko hospitalizacij in ambulantne oskrbe.
Prednost takšnih organizacij je tudi v dejstvu, da so mnogo
bolj prilagodljive pri zadovoljevanju ugotovljenih potreb, ki jih
narekuje praksa dela na tem specifičnem področju, predvsem
pa so za državo cenejša in racionalnejša. Država pa naj z
ustreznimi pooblastili in podporo omogoči delovanje in razvoj
takšnih organizacij, pri čemer pa je potrebno, da redno spremlja
in nadzoruje njihovo delo.

1. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se v okviru postavke 4996 Stanovanjske skupnosti
poveča konto 4200 - Nakup zgradb in prostorov za 18 mio SIT
(str. 274).
Za isti znesek se zmanjša konto 4202 - nakup opreme na
postavki 7447 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri uporabniku 2011 Ministrstvo za pravosodje
(str.121).
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Komisija za vprašanja invalidov poskuša glede na svoje sprejete
sklepe vsako leto z amandmajem zagotoviti sredstva za
stanovanjske skupnosti za invalide. Društvo distrofikov je
zaprosilo za financiranje bivalnih prostorov v Mariboru. Bivalni
prostor za več koristnikov zajema 3,5 sobno stanovanje z vsemi
pritiklinami. Locirano je na območju S-34 Pobrežje in je povsem
dostopno tudi uporabnikom na invalidskem vozičku. Stanovanje,
v katerem bo možnost začasnega bivanja s potrebno fizično
pomočjo drugega človeka, bi bilo namenjeno predvsem mladim
mišično obolelim z željo po nadaljnjem študiju oziroma
zaposlitvi, namenjeno pa bi bilo tudi širšemu aktiviranju članov
Društva distrofikov na mariborskem področju.

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
3. Pri uporabniku 2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se v okviru postavke 4072 - EU Eksperimentalni in
razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje
programov nevladnega sektorja, poveča konto 4120 - Tekoči
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam, za 80 mio
SIT (str. 2604).

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je postavka namenjena najnujnejšim investicijam
za pravosodne organe.

S tem se zmanjuša konto v okviru postavke 7016 - Transferji
za zagotavljanje socialne varnosti, za 50 mio SIT (str.2596) in
konto 4110 - 5505 - Drugi transferji nezaposlenim, v okviru
postavke 1826 - Transferji nezaposlenim, za 30 mio SIT (str.
2594).

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(4202)
1

Predlagatelj:
Vloženo:

20 - Odbor za zdravstvo delo družino in
socialno politiko
18.11.98

Obrazložitev:
Povečana sredstva za 80 mio SIT na postavki 4072 se namenijo
za programe pobolnišnične psihosocialne pomoči in
rehabilitacije, ki se izvaja v projektih dnevnih centrov in
stanovanjskih skupin društev Altra, Ozara in Šent.

poročevalec, št. 74

27 - Komisija za vprašanja invalidov
11.10.98

Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se v okviru postavke 4442 Poslovni prostori CSD poveča
konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 5 mio
SIT(stran 274).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoči proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:
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Za isti znesek se zmanjšajo sredstva na kontu 4090 Tekoča
proračunska rezerva, postavka 7608 Tekoča proračunska
rezerva (Por.št.59,str.73) pri uporabniku 16 Ministrstvo za finance.

Obrazložitev:
Že nekaj let tečejo razgovori med Občino Črnomelj in
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve glede sanacije
poslovnih prostorov Centra za socialno delo v Črnomlju.
Poslovni prostori so v izredno slabem stanju, pogoji za delo v
propadajoči stavbi pa se iz leta v leto poslabšujejo. Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve je o slabem stanju že nekaj
časa seznanjeno. Z amandmajem bomo omogočili nujno
potrebno sanacijo CSD v Črnomlju in s tem omogočili kvalitetne
storitve za uporabnike občine Semič in Črnomelj.

Predlagatelj:
Vloženo:

Demšar Vincencij
13.11.98

Obrazložitev:
Za Dom oskrbovancev v Škofji Loki so izdelani vsi projekti.
Leta 1998 je Center slepih in slabovidnih v Škofji Loki investiral
v Dom oskrbovancev 45 mio SIT za adaptacijo. Celotna
investicija je ocenjena na 400 mio SIT. Za sanacijo strehe in
pridobitev dodatnih površin bi rabili letos okrog 200 mio sit. S
to investicijo bi povečali kapacitete, predvsem pa bi zagotovili
pogoje za uvajanje novih dejavnosti s področja skrbi za starejše
skladno z nacionalnim programom RS na tem področju.
Omogočili bi predvsem dejavnosti kot so: dnevno varstvo, nega
na domu ipd.
,

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delu, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(4204)

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

1. Pri proračunskem uporabniku - 2611 Ministrstvo za delo družino
in socialne zadeve se odpre nova proračunska postavka - Dom
paraplegikov Piran in nov proračunski konto 4204 novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije v višini 50,000.000,00
tolarjev, (stran 275)

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 - Posebni material in
storitve na postavki 4481 - Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 - Ministrstvo za
obrambo (stran 109).

3. Pri uporabniku 2611 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE se odpre nova postavka.... Dom starejših
oseb v Mariboru v višini 200 mio SIT zato se povečajo sredstva
na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Predlagatelj:
Vloženo:

ZLSD - Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov
13.11.98

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 1911
Ministrstvo za obrambo na kontu (str. 109) 4021 Posebni material in storitve v okviru postavke 4481 Investicije v temeljne
razvojne programe obrambnih sil.

Obrazložitev:
Paraplegikom je oktobra 1993 hrvaška vojska zasedla dom v
Pineti pri Novigradu. V tem domu je zveza paraplegikov izvajala
programe obnovitvene rehabilitacije. Hrvaška vlada se je
obvezala, da bo zvezi paraplegikov povrnila škodo, ki je nastala
zaradi zasedbe doma v Pineti s čemer bi zveza postopoma
lahko izgradila dom na slovenski obali in s tem dolgoročno
uredila problem rehabilitacije invalidov.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
V skladu s programom Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve bi bilo potrebno v Mariboru pričeti z izgradnjo Doma
starejših oseb že v letu 1999. Navedeno ministrstvo je izdalo
6.5.1998 sklep Mestni občini Maribor s katerim je odobrena
projektna naloga za tak dom s kapaciteto 200 postelj. Po
podatkih ministrstva bi v letu 2000 potrebovali dodatnih 570
postelj v domovih za starejše občane, zato je nujno pristopiti k
gradnji. Mestna občina Maribor je zagotovila potrebni del lastnih
sredstev kot komunalno opremljeno zemljišče in pripravila
projektno dokumentacijo. S tako investicijo bi odprli tudi cca
80 novih nujno potrebnih delovnih mest v Mariboru, zaposlili
bi se delavci, ki so izgubili delo v kovinarstvu in so se s sredstvi
Zavoda za zaposlovanje prekvalificirali v zdravstvene poklice.

V letošnjem letu je zveza paraplegikov Slovenije pridobila v
last ustrezno parcelo v Piranski občini in pripravila investicijski
program izgradnje doma. Pridobljena so tudi vsa potrebna
soglasja za začetek izgradnje, ki bi se lahko začela v letu 1999.
Skupna vrednost investicije je ocenjena na 552 mio tolarjev o
česar investitorji računajo na soudeležbo proračuna Republike
Slovenije v višini 100 mio v letih 1999 in 2000.
Ker država Slovenija do danes ni uspela v meddržavnih
razgovorih uveljaviti povračilo stroškov države Hrvaške je
korektno, da se proračunu zagotovijo potrebna sredstva za
delež investicije pri izgradnji doma v Piranu.

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Vlada RS je del sredstev temeljnih razvojnih programov v
dopolnjenem predlogu proračuna namenila za sanacijo
posledic neurja in poplav ter za investicije v občinah.

2. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se odpre nova postavka ... Dom oskrbovancev Škofja
loka v višini 200 mio SIT v okviru konta 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije na podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije (Por-št-59/19, str.2620).
4. december 1998

Peterle Alojz
13.11.98

4. Pri porabniku 2611 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE se pri postavki 6661 Grobišča - Teharje,
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Kočevski Rog (Poročevalec 59/1, str 275) konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, poveča za
60.000.000 SIT.

komunističnega nasilja in prenese na konto 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v znesku 20,9
mio SIT (str. 272).

Za isti znesek (60.000.000) se zmanjšajo sredstva pri
Ministrstvu za obrambo 1911, pri postavki 3333 Materialni
stroški, na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
(Poročevalec 59, str. 97).

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 Nakup zgradb in
prostorov na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (str. 5?).

Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:

Peterle Alojz
13.11.98

Vloženo:
Obrazložitev:
Na kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
(Poročevalec 59/XIX, str. 2620) se podkonto 420401 poveča
za 60.000.000 SIT. Že letos je bilo v proračunu zagotovljenih
polovico manj sredstev za ureditev grobišč v Kočevskem Rogu
in naTeharjah, kot pa jih je predlagala Komisija pri Vladi RS, ki
se ukvarja s temi vprašanji. Sedanji predlog vlade za drugo
leto pa bo povsem onemogočil dokončanje nujnih del pri
postavitvi spominskega obeležja na Teharjah, saj bi to
pomenilo, da bi na pol dograjeni objekt začel propadati. Zato
predlagamo tolikšno povečanje sredstev, da bo mogoče
dokončati vsaj dela, ki bodo do sedaj dograjeni objekt primerno
zavarovala.

Obrazložitev:
Združenje žrtev komunističnega nasilja od ustanovitve leta
1990 do danes ni prejelo sredstev iz državnega proračuna. Na
konferenci Mednarodnega združenja žrtev komunističnega
nasilja junija 1998 so udeleženci ugotovili, da so razmere v
drugih postkomunističnih državah večinoma urejene, Slovenija
je med redkimi izjemami, ki ignorira žrtve komunizma.
Opombe:
Amandma ni povsem jasen
Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
V proračunu so predvidena sredstva za programe neprofitnih
organizacij in društev. Obseg sredstev za posamezno društvo
oz. organizacijo se določi glede na pogoje javnega razpisa, ki
se izvede po sprejemu proračuna.

Obrazložitev:
Vlada RS je del sredstev temeljnih razvojnih programov v
dopolnjenem predlogu proračuna namenila za sanacijo
posledic neurja in poplav ter za investicije v občinah.

2. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se odpre nova postavka Združenje svobodnih
partizanov in prenese na konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam v višini 10,5 mio SIT (stran 272).

5. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se v okviru postavke 6190 Dom upokojencev Šentjur
povečajo sredstva na kontu (Por.št.59/1, str.275) 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 50 mio SIT tako
da novi znesek znaša 96 mio SIT.

Za isti znesek se zmanjša konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam na postavki 4904
Sofinanciranja ZZB-NOV pri uporabniku 2611 Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve (str. 272).

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 1611
Ministrstvo za finance na kontu 4090 Tekoča proračunska
rezerva, postavka 7608 Tekoča proračunska rezerva
(Por.št.59,str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:

Malovrh Jurij
13.11.98

Vloženo:

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98

Obrazložitev:
Združenje svobodnih partizanov (ZSP) je bilo ustanovljeno
21.8.1997 in registrirano kot združenje vojnih veteranov. Po
zakonu o financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (Ur.list št.8-413/90) ima ZSP kot veteranska
partizanska organizacija, ki združuje borce NOV, za svoje
delovanje pravico do sredstev državnega proračuna.

Obrazložitev:
Predvidena sredstva amortizacije v prihodnjih letih niso
zadosten vir za opremo doma. S temi dodatnimi sredstvi se bo
dokončno omogočila kvalitetna in zadostna oprema za potrebe
oskrbovancev.
Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
V proračunu so predvidena sredstva za programe neprofitnih
organizacij in društev. Obseg sredstev za posamezno društvo
oz. organizacijo se določi glede na pogoje javnega razpisa, ki
se izvede po sprejemu proračuna.

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(NPK)

3. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se odpre nova postavka in nov konto - Dom
paraplegikov v Piranu v znesku 50 mio SIT.

1. Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve se odpre nova postavka Sofinanciranje Združenja žrtev
poročevalec, št. 74

SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije
12.11.98
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skih programov mest in občin na območju cele Slovenije in ne
samo v Ljubljani.

Za isti znesek se zmanjša konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam na postavki 4904
Sofinanciranje ZZB - NOV pri uporabniku 2611 Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve (str. 272).
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Kelemina Branko
12.11.98

2711 Ministrstvo za zdravstvo (4120)

Obrazložitev:
Zaradi izgube doma v Pineti v Novigradu je na osnovi
dosedanjih dogovorov potrebno začeti graditi Dom paraplegikov
v Piranu.

1. Pri uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 7195 - Sofinanciranje društev s področja zdravstva
poveča konto 4120 - Tekoči transferji neprofitnim organizacijam
in ustanovam za 50 mio SIT (str. 2678).

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

Istočasno se zmanjša konto 4090 -Tekoča proračunska rezerva
na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva in sicer za 50
mio SIT pri uporabniku Ministrstvo za finance.

Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo programa investicij ministrstva,
ki je predviden na podlagi vseh že izvedenih postopkov priprave
in začetka izvedbe posameznih investicij. V primeru Doma
paraplegikov v Piranu ni niti pričet postopek priprave
investicijskega projekta.

Sredstva se namenijo za plačilo obveznega psihiatričnega
zdravljenja (konto 7121)
Predlagatelj:
Vloženo:

4. Pri proračunskem uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, v okviru proračunske postavke 7875
Terapevtski center, se odpre nov konto, Gradnja doma
paraplegikov Piran v višini 50.000.000 SIT.

Obrazložitev:
Povečana sredstva za 50 mio SIT se namenjajo za programe
pobolnišnične psihosocialne pomoči in rehabilitacije, ki se izvaja
v projektih dnevnih centrov in stanovanjskih skupin društev
Ozara, Altra in Šent.

Za znesek 38.982.000 SIT se zmanjša postavka 4075 EU
Stanovanjske skupine, pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve ter za 11.018.000 SIT se zmanjša
konto 4200 Nakup zgradb in prostorov na postavki 7875 pri
uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve.
Predlagatelj:
Vloženo:

20 - Odbor za zdravstvo delo družino in
socialno politiko
18.11.98

Glede na obseg dejavnosti teh društev višina planiranih
sredstev v okviru postavke 7195 - Sofinanciranje društev s
področja zdravstva ne zadošča za sofinanciranje programov
naštetih društev za leto 1999.

Kužnik Rafael
12.11.98

Programi društev po svoji vsebini in namenu predstavljajo
integralni del celostne obravnave duševnega bolnika v
obstoječem sistemu zdravstvenega in socialnega varstva.

Obrazložitev:
Paraplegikom je 5. oktobra 1993 hrvaška vojska zasedla dom
v Pineti pri Novigradu. V tem domu so izvajali programe
obnovitvene rehabilitacije paraplegikov 25 let.
V petih letih slovenska država ni storila ničesar za povrnitev
nastale škode paraplegikom. Hrvaška vlada pa jim je sporočila,
da gre škoda v konto dolga Ljubljanske banke hrvaškim
varčevalcem. Parlamentarna komisija za vprašanja invalidov
je leta 1993 sklenila, da se program obnovitvene rehabilitacije
preseli v Slovenijo in na obali zgradi dom paraplegikov za
programe obnovitvene rehabilitacije paraplegikov. Enak
dokument je sprejela Komisija za invalidsko varstvo pri Vladi
RS. Leta 1995 so že zastavili vprašanje o odškodnini za
počitniški dom v Pineti. Vlada jim je odgovorila, da se bo
prizadevala za čimprejšnje rešitev tega problema. Glede na
sklepe DZ in vladne komisije se je Zveza paraplegokov
Slovenije s pomočjo Ministrstva za zdravstvo lotila iskanja
ustrezne parcele na obali za gradnjo doma paraplegikov. Sedaj
so parcelo dobili v last in pripravili programsko projektno nalogo
in investicijski program, lokacijska in gradbena dovoljenja z
vsemi soglasji, tako, da bi lahko v mesecu juliju 1999 pričeli z
gradnjo Doma paraplegikov Piran.
V letih 1995, 1996 so imeli v državnem prooračunu postavke
5555 dom paraplegikov v okviru Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve. Odobreno jim je bilo nekaj sredstev za
pripravljalna dela in nakup zemljišča.
Sedaj imajo vse pripravljeno za začetek gradnje doma za junij
1999.

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
2. Pri proračunskem uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo
se v okviru proračunske postavke 7086 - Zbiranje krvi in
organov za presajanje poveča konto 4120 - Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam za 22.005.000 SIT
(str. 282).
Za isti znesek se zmanjša konto 4202 - Nakup opreme pri
postavki 2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri proračunskem uporabniku 1611 - Ministrstvo za
finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

20 - Odbor za zdravstvo delo družino in
socialno politiko
18.11.98

Obrazložitev:
Organizacija, izvajanje in uresničevanje krvodajalstva je tako
pomembna dejavnost, da se ne bi smela neprestano srečevati
s finančnimi problemi.

Sredstva za stanovanja naj se razrešujejo v okviru stanovanj4. december 1998
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Tudi za prihodnje proračunsko leto predvidena sredstva za
področje krvodajalstva ne bodo zadostovala. Rdeči križ
Slovenije je za uresničevanje teh nalog v letu 1999 zaprosil za
finančna sredstva v višini 131.500.000,00 SIT, proračun pa
predvideva zate aktivnosti sredstva le v višini 109.495.000,00
SIT.

in namenu predstavljajo integralni del celostne obravnave
duševnega bolnika v obstoječem sistemu zdravstvenega in
socialnega varstva.

Rdeči križ Slovenije bo v letu 1999 v okviru programa
krvodajalskih akcij motiviral 101.000 krvodajalk in krvodajalcev
in tako zadostil principu samozadostnosti preskrbe s krvjo v
naši državi. Izračun neizogibnih, torej minimalnih stroškov na
krvodajalca znaša 1.252,00 SIT, kar znaša 126.452.000,00
SIT, ostalih 5 mio SIT do 131 mio SIT pa je namenjenih za
aktivnosti v zvezi z motiviranjem in informiranjem prebivalstva
za darovanje delov človeškega telesa. Višina sedaj planiranih
sredstev v proračunu tako predstavlja le 83,3% dejanskih
stroškov, kar postavlja pod vprašaj uspešno realizacijo
krvodajalskega načrta ter s tem zagotavljanje krvi za slovensko
zdravstvo.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

2711 Ministrstvo za zdravstvo (4204)
1. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 Investicije v zdravstvu poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 900 mio SIT (stran
287)

Stroški v zvezi s krvodajalstvom žal vsako leto rastejo. Za
uresničitev programa za leto 1999 bo potrebnih še več akcij.
Temu primerno bo nujno prilagoditi in posodobiti sistem
obveščanja ter povezave z organizatorji krvodajalstva iz centrale
z območnimi združenji. Krvodajalske akcije bo vse večkrat
potrebno organizirati tudi izven delovnega časa (ob sobotah
in nedeljah), kar bo povišalo predvsem stroške prevozov. Večji
bodo tudi drugi materialni stroški (prehrana, simbolična
priznanja krvodajalcem), predvsem pa bo Rdeči križ za to
dejavnost vzpostavil tudi enoten računalniški program in uredil
enotno bazo podatkov.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoče proračunske
rezerve na postavki 7608 Tekoče proračunske rezerve pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Prepričani smo, da so sredstva namenjena krvodajalstvu
upravičena in da bo sprejem amandmaja omogočil Rdečemu
križu Slovenije kakovostno organizacijo njihovega načrta za
leto 1999, še posebej, ker menimo, da se sredstva na postavki
Investicij v informacijski sistem Ministrstva za finance lahko
pogrešajo brez večjih posledic.

Če bi ostala prvotna postavka, bi se objekta gradila predvidoma
16 let.
Projeka sta pomembna zaradi sprostive obstoječih objektov in
zagotavljanja priemrnega nivoja zdravstvenega varstva.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Amandma se nanaša na podkonto 420401-4171 in 4204014170, Psihiatrija (500 mio SIT) ter Očesni in ORL oddelek (400
mio SIT).

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

2. Pri porabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 Investicije v zdravstvu poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 280 mio SIT (stran
287).

Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo programa investicij ministrstva
za finance, ki je predviden predvsem v zvezi z izvedbo projekta
priprave na uvedbo davka na dodano vrednost.

Povečanje konta 4204 se nameni za odprtje novega podkonta
420401 Novogradnje *** Splošna bolnišnica Murska Sobota ginekološko porodni oddelek.

3. Pri uporabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo.se v okviru
postavke 7195 - Sofinanciranje društev s področja zdravstva
poveča konto 4120 - Tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam za 50 mio SIT (str. 287).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance.
t
■ ,'V'
Predlagatelj: skupina poslancev (Gerenčer Andrej)
Vloženo:
12.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 -Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Minstrstvo za finance (str.73).
Predlagatelj:
Vloženo:

27 - Komisija za vprašanja invalidov
19.11.98

Obrazložitev:
Oddelek za ginekologijo in porodništvo v okviru Splošne
bolnišnice Murska Sobota pokriva celotno pomursko območje
(129.946 prebivalcev, od tega 66.681 žensk) in opravi pribljižno
1.000 porodov, okoli 6.000 zdravniških pregledov ter 2.000
pregledov v ambulanti za bolezni dojk, oskrbi okrog 1.000
novorojenčkov ter opravi okrog 500 večjih ter 1.8000 manjših
operativnih posegov.

Obrazložitev:
Povečana sredstva za 50 mio SIT se namenjajo za programe
pobolnišnične psihosocialne pomoči in rehabilitacije, ki se izvaja
v projektih dnevnih centrov in stanovanjskih skupin, društev
Ozara, Altra in Šent.
Glede na obseg dejavnosti teh društev višina planiranih
sredstev v okviru postavke 7195 - Sofinanciranje društev s
področja zdravstva ne zadošča za sofinanciranje programov
naštetih društev za leto 1999. Programi društev po svoji vsebini
poročevalec, št. 74

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Oddelek za ginekologijo in porodništvo že daljše obdobje deluje
v higiensko neprimernih prostorih. Vodstvo bolnišnice se srečuje
z velikimi problemi in nepremostljivimi težavami pri nuđenju
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Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

potrebne zdravstvene in bolnišnične oskrbe paciantkam in
novorojenčkom.
Z ozirom na dejstvo, da je Murska Sobota oddaljena od
Maribora 60 km in od Ljubljane 200 km, je edino optimalna
zdravstvena in bolnišnična oskrba pacientk tukaj v Murski
Soboti in zato je dokončna optimalna ureditev porodnišnice
življenjska nujnost, kar je ugotovil tudi Odbor Državnega zbora
RS za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko po ogledu
ginekološko-porodnega oddelka.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
4. Pri porabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 Investicije v zdravstvo poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 900 milijonov SIT
(stran 287).

Ocenjena vrednost dokončne ureditve prostorov porodnišnice
z hinekologijo v Murski Soboti je 1.600.000 tisoč tolarjev; z
zgoraj navedenimi sredstvi bomo v letu 1999 pripravili potrebno
dokumentacijo za porodnišnico in ginekologijo v Murski Soboti
ter začetna gradbena dela.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
porabniku 1611 Ministrstvo za finance.

Vodstvo bolnišnice je speljalo niz aktivnosti v zvezi z dokončno
ureditvijo novega oddelka porodnišnice tako v Ministrstvu za
zdravstvo, občini murska Sobota kakor tudi v Državnem zboru.

Sredstva se namenijo za dokončanje investicije v Bolnišnici
Novo Mesto

Odbor DZ za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko je na
svoji 37. seji, dne 6.10.1998 v Murski Soboti obravnaval
problematiko ginekološko - porodniškega oddelka Splošne
bolnišnice Murska Sobota in v zvezi s tem sprejel sklep, da
Ministrstvo za zdravstvo skupaj z regionalnimi strokovnimi
službami in drugimi pristojnimi službami dokonča predvideno
gradnjo ginekološko porodniškega oddelka do sredine leta
2003.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Pri predlaganem amandmaju gre za dokončanje centralnega
operacijskega trakta in centralne sterilizacije, ki bi omogočila
bistveno racionalizacijo operativnega dela in strukturno
preureditev celotne bolnišnice. Sedanje stanje operacijskih
prostorov, ki jih uporabljajo v Bolnišnici Novo mesto je dotrajano.
Program zdravstvenega tolarja je predvidel dokončanje
zdravstvenih investicij v Novem mestu, vendar so se pojavile
nove ideje in zahteve za investicije v drugih bolnišnicah, s tem
pa je izpadla investicija v Bolnišnici Novo mesto.

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

3. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 Investicije v zdravstvu, poveča konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 110 mio SIT (stran
287).

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Povečanje konta 4204 se nameni podkontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije - Psihiatrična bolnišnica Ormož.

5. Pri porabniku 2711 - Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 - Investicije v zdravstvo poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 10 mio SIT. (str.
287)

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri
porabniku 1611 Ministrstvo za finance. Sredstva se namenijo
za adaptacijo in rekonstrukcijo dializnega oddelka v
bolnišnici na Ptuju.

skupina poslancev (Trofenik Vili)
13.11.98

Obrazložitev:
Psihiatrična bolnišnica Ormož pokriva območje Pomurja,
Prlekije in Spodnjega Podravja. V letu 1997 se je po več letnem
odlaganju s strani Ministrstva za zdravstvo začela izgradnja
prizidka in adaptacija obstoječe - dostrajane zgradbe. Dosedaj
je bila izvedena prva faza investicije v vrednosti 319 mio SIT
od katerih je bolnišnica prispevala iz lastnih prihodkov 207 mio
SIT ali 64,9 %. Ministrstvo za zdravstvo je od svoje sprejete
obveznosti v višini 112 mio SIT prispevalo v letu 1998 le 41
mio SIT.

Predlagatelj:
Vloženo:

20 - Odbor za zdravstvo delo družino in
socialno politiko
18.11.98

Obrazložitev:
Zaradi dotrajanosti in prostorske stiske oddelka je potrebno
ustrezno razširiti bolnišnične kapacitete. Glede na sedanjih 12
postelj bi bilo nujno potrebno dializni oddelek razširiti na 50
postelj, kar je vsakodnevna potreba bolnikov. Poleg razširitve
bi uvedli tudi pomoč tistim bolnikom, ki se kot turisti zadržujejo
oziroma obiskujejo mesto Ptuj ter s tem razvili takoimenovani
turistični dializni center.

Za zaključek investicije je potrebno zagotoviti v prihodnjem
letu še 220 mio SIT. Od tega 50 mio SIT za opremo, 100 mio
SIT za gradbena dela, razliko pa za stroške komunalne opreme,
brez katere ne bo možno pridobiti uporabnega dovoljenja.

4. december 1998

Kregelj-Zbačnik dr. Majda-Ana
13.11.98
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2003.

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

2711 Ministrstvo za zdravstvo (4208)
1. Pri porabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 2446 Investicije v zdravstvu poveča konto 4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring za 70 mio SIT.

2711 Ministrstvo za zdravstvo (NPK)
1. Pri uporabniku 2711 Ministrstvo za zdravstvo se v okviru
postavke 7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja
uvede nov konto Reševalno vozilo za Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica v višini 10 mio SIT (str. 287).

Povečanje konta 4208 se nameni za odprtje novega podkonta:
- 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija *** Splošna
bolnišnica Murska Sobota - ginekološko porodni oddelek in
za povečanje podkonta 420802 3979 Investicijski inženiring'**
Splošna bolnišnica Murska Sobota.

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3002 Plače pri uporabniku 1411 Urad predsednika
vlade (str. 33).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance.
Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica ima 3 dotrajana reševalna
vozila, ki so brez vsakršne reanimacijske opreme. Do bolnice
v Ljubljani ali Izoli potrebuje reševalno vozilo 50 minut, kar je
predolg čas v mnogih primerih večjih nezgod in kritičnih situacij.

skupina poslancev (Gerenčer Andrej)
12.11.98

Obrazložitev:
Oddelek za ginekologijo in porodništvo v okviru Splošne
bolnišnice Murska Sobota pokriva celotno pomursko območje
(129.946 prebivalcev, od tega 66.681 žensk) in opravi pribljižno
1.000 porodov, okoli 6.000 zdravniških pregledov ter 2.000
pregledov v ambulanti za bolezni dojk, oskrbi okrog 1.000
novorojenčkov ter opravi okrog 500 večjih ter 1.8000 manjših
operativnih posegov.

Odločitev PDT: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno
politiko: ne podpira
Odbor za notranjo politiko in pravosodje:
ne podpira
Vlada:
ne podpira

Oddelek za ginekologijo in porodništvo že daljše obdobje deluje
v higiensko neprimernih prostorih. Vodstvo bolnišnice se srečuje
z velikimi problemi in nepremostljivimi težavami pri nuđenju
potrebne zdravstvene in bolnišnične oskrbe paciantkam in
novorojenčkom.

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4020)
1. Pri proračunskem uporabniku 3311 - Ministrstvo za šolstvo in
šport se v okviru proračunske postavke 5794 - šahovska
olimpiada poveča konto 4020 - pisarniški in splošni material in
storitve za 20 mio SIT(str. 302).

Z ozirom na dejstvo, da je Murska Sobota oddaljena od
Maribora 60 km in od Ljubljane 200 km, je edino optimalna
zdravstvena in bolnišnična oskrba pacientk tukaj v Murski
Soboti in zato je dokončna optimalna ureditev porodnišnice
življenjska nujnost, kar je ugotovil tudi Odbor Državnega zbora
RS za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko po ogledu
ginekološko-porodnega oddelka.

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 - Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, na postavki 2837 - Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1520
- Servis skupnih služb vlade (str. 51).
Predlagatelj:
Vloženo:

Ocenjena vrednost dokončne ureditve prostorov porodnišnice
z hinekologijo v Murski Soboti je 1.600.000 tisoč tolarjev; z
zgoraj navedenimi sredstvi bomo v letu 1999 pripravili potrebno
dokumentacijo za porodnišnico in ginekologijo v Murski Soboti
ter začetna gradbena dela.

Bevk Samo
13.11.98

Obrazložitev:
Republika Slovenija je uspela na kandidaturi in dobila
organizacija šahovske olimpiade leta 2002. To bo do sedaj
največja športna prireditev v naši zgodovini. Iz finančnega plana
Šahovske zveze Slovenije je razvidno, da bi za uspešne
priprave organizacije olimpiade v letu 1999 potrebovali dodatnih
20 mio SIT.

Vodstvo bolnišnice je speljalo niz aktivnosti v zvezi z dokončno
ureditvijo novega oddelka porodnišnice tako v Ministrstvu za
zdravstvo, občini Murska Sobota kakor tudi v Državnem zboru.
Odbor DZ za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko je na
svoji 37. seji, dne 6.10.1998 v Murski Soboti obravnaval
problematiko ginekološko - porodniškega oddelka Splošne
bolnišnice Murska Sobota in v zvezi s tem sprejel sklep, da
Ministrstvo za zdravstvo skupaj z regionalnimi strokovnimi
službami in drugimi pristojnimi službami dokonča predvideno
gradnjo ginekološko porodniškega oddelka do sredine leta
poročevalec, št. 74

Čeligoj Vladimir
12.11.98

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri proračunskem uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in
šport, se v okviru proračinske postavke 5794 Šahovska
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3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4119)

olimpiada poveča konto 4020 Pisarniški in splošni material in
storitve za 20 mio SIT (stran 302).

1. Pri porabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 8638 - Regresirana prehrana učencev in dijakov
poveča konto 4119 - Drugi transferi posameznikom - za 100
mio SIT (stran 299).

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, na postavki 2837 Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1520
Servis skupnih služb Vlade (stran 51).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).

21 - Odbor za kulturo, šolstvo in šport
19.11.98

Obrazložitev:
Slovenija bo leta 2002 prireditelj Šahovske olimpijade.
Organizacija olimpijade je veliko mednarodno priznanje,
zaupanje Šahovski zvezi Slovenije ter Sloveniji kot državi. Na
ta način se nam odpirajo večje možnosti za popularizacijo in
razvoj šaha v Sloveniji. Olimpijada pa bo imela tudi velik pomen
za Slovenijo, saj bo nudila posebne in široke možnosti za njeno
učinkovito promocijo pri prizadevanjih za vključevanje v različne
mednarodne povezave tako na gospodarskem kot političnem
področju.

Predlagatelj:
Vloženo:

Mežan Janez
10.11.98

Obrazložitev:
Osnovna šola je po ustavi obvezna in brezplačna. Sicer je pa
šola za starševski žep čedalje dražja.
Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

Za uspešno pripravo organizacije olimpijade bi po mnenju
Šahovske zveze Slovenije potrebovali 40 mio SIT. Glede na
to, da je v predlogu proračuga predvidenih le 20 mio SIT bi za
ta namen potrebovali še dodatnih 20 mio SIT.
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

2. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 7050 - Regresiranje prevozov poveča konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 100 mio SIT (stran 298).

Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo programa na področju
programa investicij v državnih organih in upravnih enotah
povezane predvsem z izgradnjo sistema priprav na vključitev
v EU in priprav na leto 2000.

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4102)

Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 7914 - EU Izobraževanje mladih odraslih za poklic
poveča konto 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom - za 30 milijonov SIT (stran 306).

Mežan Janez
10.11.98

Obrazložitev:
Samo ministrstvo ugotavlja, da proračunska sredstva v letu
1998, namenjena za regresiranje prevozov dijakov in študentov
ne bodo zadoščala, zato predlagam povišanje.

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov, v okviru postavke 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno - varnostna agencija (stran 57).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

Mežan Janez
10.11.98

Obrazložitev:
Ugotovljeno je, da je v skupini prebivalstva, starega od 15 - 27
let, preko 40.000 takih, ki si niso pridobili poklica ali niso končali
osnovnošolskega izobraževanja. Zato je ta postavka odločno
prenizka I!

3. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov poveča
konto 4119 Drugi transferi posameznikov za 350 mio SIT (stran
299),

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).

Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

4. december 1998

Predlagatelj:
Vloženo:
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3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4120)

Obrazložitev:
Amandma upošteva potrebo po realni rasti sredstev (pričujoči
tekst ga sicer ne zagotavlja) in širitvi subencioniranja, kar je
pomembno tudi iz zdravstvenih razlogov.

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 2216 - Tekmovanje športnikov (olimpiade, univerziade, Alpe - Jadran) se poveča konto 4120 - Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam za 5 mio SIT (str. 301).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4205 - Investicijsko vzdrževanje
in obnove na postavki 6316 - Investicijsko vzdrževanje pri
uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport (str.313).

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Predlagatelj:
Vloženo:

4. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo poveča konto
4119 Drugi transferi posameznikov za 280 mio SIT (stran 299).

Obrazložitev:
Športniki invalidi dosegajo na mednarodnem področju izjemne
uspehe, vendar pa s strani države za olimpiade in druge športne
prireditve invalidov praktično ne dobivajo nobene finančne
pomoči. Dejstvo je, da so športniki invalidi deležni le majhne
pomoči sponzorjev, prav tako pa tudi njim primanjkuje denarja,
predlagamo, da iz državnega proračuna pridobijo nekaj več
sredstev v ta namen.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proačunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Sovič Boris, Kline Štefan
12.11.98

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Nevarni prevozi v osnovno šolo so zakonska obveza države,
poleg tega je potrebno upoštevati še uvajanje 9 letne šole.

Obrazložitev:
Vir sredstev je postavka, ki je namenjena najnujnejšemu
investicijskemu vzdrževanju objektov na področju izobraževanja.

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4202)
1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šoltvo in šport se v okviru
postavke 6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprame visoko šolstvo poveča konto 4202 Nakup opreme za 20 mio
SIT (stran 297).

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (41201

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 4481 Investicije v temeljene razvojne
programe obrambnih sil pri uporabniku 1911 Ministrstvo za
obrambo (stran 109).

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6238 - Šport za vse poveča konto 4120 - Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 10 mio
SIT (stran 302).

Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

Jelinčič Zmago
12.11.98

Obrazložitev:
Predlagam, da se Mikrobiološkemu inštitutu Medicinske
fakultete v Ljubljani omogoči nakup kamere in druge
elektronske in računalniške opreme za izredno pomembno
diagnostiko pri večini bolezni, tako, da bi se lahko tudi preko
Inštituta povezovali z ustreznimi zdravstvenimi ustanovami po
svetu.
Pravočasna in pravilna diagnostiko ter povezave v svetu sta
zelo pomembni pri zdravljenju vseh bolezni. Znesek pa bi
prid&bili iz obrambnega tolarja, kjer je skoraj zanemarljiv. Razen
tega bi itak kazalo spremeniti dinamiko izvajanja programa
temeljne razvojne programe obrambe, tako da bi si kot
posladica sprememb pporabe tudi zvišali obseh letne porabe
sredstev v te namene v obliki obrambenga ministrstvo.

Mežan Janez
10.11.98

Obrazložitev:
Postavka je prenizka, ker se je število redno aktivnega
prebivalstva od leta 92 - 97 povečalo za 60%. Rekreacijo
odraslega prebivalstva je potrebno vzpodbujati, za kar je
potrebno nameniti še več sredstev.
Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

poročevalec, št. 74

27 - Komisija za vprašanja invalidov
11.11.98

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vlada RS je del sredstev temeljnih razvojnih programov v
dopolnjenem predlogu proračuna namenila za sanacijo
posledic neurja in poplav ter za investicije v občinah.
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Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

2. Pri proračunskem uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in
šport se v okviru proračunske postavke 6537 - Materialni
stroški, vzdrževanje in oprema - visoko šolstvo poveča konto
4202 - Nakup opreme za 23,9 mio SIT (stran 297).

Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov na postavki 2840 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov pri proračunskem uporabniku
1524 - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

2. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6323 - Zavodi za usposabljanje poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 20 mio SIT
(str.312).

21 - Odbor za kulturo, šolstvo in šport
19.11.98

Obrazložitev:
Mnogi misleci so imeli astronomijo za tisto področje, ki je
opredelilo njihov odnos do sveta. Posebej pomembno pri tem
je, da je vska razlaga pojavov v vesolju vedno postala kredibilna
šele, ko je bila potrjena z opazovanji.

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov na postavki 6323 - Zavodi za usposabljanje pri
uporabniku 3311 Ministrstvu za šolstvo in šport (str.312).
Predlagatelj:
Vloženo:

Z nakupom teleskopa s 70 centimeterskim primarnim zrcalom
bi omogočili študentom fotometrično opazovanje objektov do
20. magnitude ter seznanjanje s spektroskopijo svetlih zvezd.
To je 4 do 10-krat temneje od dosega obstoječe opreme. Prav
ta faktor pa je sedaj odločilen, da je nivo opazovanja izkušenj,
ki jih pridobijo slušatelji pod sprejemljivimi standardi.

Obrazložitev:
Z amandmajem želimo zagotoviti sredstva za ureditev kuhinje
v Domu dva topola v Izoli. Obnova doma poteka počasi, saj že
od leta 1995 dalje prosijo za namensko dodelitev sredstev za
dokončno ureditev toplega dela kuhinje, ki je doslej urejen do
V. gradbene faze. Nedograjena kuhinja otežuje kvalitetno
pripravo hrane za številne inavlide, med katerimi imajo mnogi
posebno dietno prehrano.

Na osnovi izkušenj z manjšimi avtomatskimi teleskopi, ki so jih
v zadnjih letih razvili na Fakulteti za matematiko in fiziko, bodo
teleskop opremili s popolnim računalniškim upravljanjem.
Namestitev teleskopa v kupoli na Astronomsko geofizikalnem
observatoriju na Golovcu pri Ljubljani bo omogočala lahek
dostop tako študentom kot širši javnosti. Planirana izvedba
"dnevov odprtih vrat" bo povečala interakcijo med učnim
procesom in splošno javnostjo.

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo programa na področju
programa investicij v objekte izobraževanja.

Ministrstvo za šolstvo in šport v zadnjih 15 letih ni omogočilo
nakupa nobene večje astronomske opreme. Cilj nakupa je
sodoben pouk in je izključno pedagoškega in ne znanstvenega
značaja.

3. Pri proračunskem uporabniku 3311 - Ministrstvo za šolstvo in
šport se v okviru proračunske postavke 6318 - Srednje šolstvo
novogradnje poveča konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije za 2.523 mio SIT (št. 59/I,stran 311).

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva,
pri uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance. (št.59/l, stran 73).

Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6322 - Študentski domovi poveča konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije - za 100 mio SIT
(str 312).
Za isti znesek se zmanjša konto 4200 • Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije In investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Mežan Janez
10.11.98

Obrazložitev.
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Obrazložitev:
Število študentov se veča; število postelj pa je bistveno premalo,
da bi lahko prišli do njih vsi upravičenci.

4. december 1998

Bevk Samo, Sovič Boris
12.11.98

Obrazložitev:
Nevzdržno je, da se že ob sprejetju zakona o najetju posojila
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta
investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji že
vnaprej zaradi napovedanega kritičnega likvidnostnega
položaja državnega proračuna v prihodnjih letih zmanjšujejo z
zakonom predvidena sredstva in terminski plan izvedbe
investicij. S tem povečanjem samo izpolnjujemo določbe zgoraj
omenjenega zakona.

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4204)

Predlagatelj:
Vloženo:

27 - Komisija za vprašanja invalidov
11.11.98

4. Pri uporabniku 3311 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
se v okviru postavke 6317 Šolstvo narodnosti poveča konto
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Obrazložitev:
Sofinanciranje OŠ na Vrhnika s strani Ministrstva za šolstvo je
bilo v planu, investicij že v letu 1994, z začetkom sofinanciranja
leta 1996 in nadaljevanjem v letih 1997 in 1998. Ker je Vrhnika
v teh letih dosegala "zagotovljeno porabo", je iz financiranja
izpadla. Sprememba zakona o financiranju občin izvzema iz
primerne porabe financiranje osnovnošolske infrastrukture.
Zato bi morala Vrhnika v letu 1999 dobiti za dokončanje gradnje
OŠ 30 mio SIT . Občinski svet se je odločil za gradnjo OŠ
zaradi velike prostorske stiske in dvoizmenskega pouka
(trenutno primanjkuje prostor za 550 otrok). Zaradi teh razlogov
je občina Vrhnika kljub temu pričela z gradnjo leta 1996, s
sredstvi dohodka občine in krediti, ki jih je najela. Tako bo letos
končana tretja gradbena faza.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 40.000
tisoč tolarjev (stran 311).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Pozsonec Maria
13.11.98

Obrazložitev:
Sredstva z omenjene postavke bodo namenjena za izgradnjo
telovadnice pri Srednji šoli Lendava, ki bi že morala biti končana.
V preteklih dveh letih namreč za to ni bilo namenjenih nobenih
proračunskih sredstev, kljub temu, da jih predvideva zakon o
šolskem tolarju.

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se tako v
okviru postavke 6317 Šolstvo narodnosti poveča podkonto
420401 Novogradnje za 40.000 tisoč tolarjev (Poročevalec 59XX/98, stran 2752).

Obrazložitev:
Vlada RS je del sredstev temeljnih razvojnih programov v
dopolnjenem predlogu proračuna namenila za sanacijo
posledic neurja in poplav ter za investicije v občinah.

Odločitev PDT: Komisija za narodni skupnosti: podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4205)

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

1. Pri porabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 7096 Študentski domovi poveča konto 4205
Investicijske vzdrževanje in obnove za 40 milijonov SIT (stran
300).

5. Pri uporbniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6321 Visoko šolstvo poveča konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukicje in adaptacije za 591 mio SIT (stran 312).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva pri porabniku 1611 Ministrstvo za finance.
Povečanje konta 4205 se nameni za sanacijo Knafljevega doma
na Dunaju.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Predlagatelj:
Vloženo:

skupina poslancev (Partljič Anton)
12.11.98

Obrazložitev:
Knafljev dom na Dunaju je leta 1676 ustanov Luka Knafelj z
namenom podpore slovenskih študentov, ki se izobražujejo
na Dunaju. Po pogodbi med Mohorjevo družbo v Celovcu in
Univerzo v Ljubljani z dne 21.9.1995 je Mohorjeva družba
prenesla s 1.1.1996 upravo Knafljevega doma na Dunaju za
dobo 15 let. S to pogodbo je bila Mohorjevi družbi poverjena
tudi priprava in izvedba projekta sanacije Knafljevega doma.
Projekt sanacije Knafljevega doma bo stal 45 milijonov šilingov.
37,9 milijonov šilingov bo potrebnih za prvo gradbeno fazo, v
nadaljevanju pa še dodatnih 7,1 milijona šilingov (sanacija
stanovanj, ki se bodo postopno izpraznila v teku tega leta).
77% potrebnih sredstev bo, kar znaša cca 35,4 milijonov
šilingov, prispeval dunajski sklad za obnovo mesta v obliki
ugodnega posojila, le 23% potrebnih sredstev, kar znaša cca
8,6 milijonov šilingov pa Republika Slovenija.

Obrazložitev:
Amandma temelji na hudi prostrski stiski nekaterih fakultet
Univerze v Mariboru in reševanju najnujnejših potez:
dokončanje univerzitetne zgradbe (336 mio SIT), FK (166 mio
SIT), PF (20 mio SIT), 1. faza EPF (50 mio SIT) in odkup
zemljišč za FERI (19 Mio SIT).
Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
6. V 3311 MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT se odpre
nova postavka OŠ Vrhnika za znesek 30 mio sit V okviru konta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Z ozirom na pomen Knafljeve ustanove v zgodovini slovenskega
izobraževanja in sklenjenega dogovora na Dunaju z Univerzo
v Ljubljani, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za
kulturo, Ministrstvom za znanost in tehnologijo, spremembo
avstrijske zakonodaje, ki bo ukinila predvideno financiranje v
naslednjem obdobju in z ozirom na potek oziroma zapadlost
roka veljavnosti gradbene dokumentacije (1.1.1999), bi bilo
•nujno, zagotoviti finančna sredstva.

Za isti znesek se zmanjšajo sredstva na kontu 4021 Posebni
materiali in storitve na postavki 4481 Investicije v temeljne
razvojne programe obrambnih sil pri uporabniku 1911
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (str.109).
Predlagatelj:
Vloženo:

Hren Vencelj dr. Helena
12.11.98

poročevalec, št. 74

skupina poslancev (Kregelj-Zbačnik dr. MajdaAna)
12.11.98

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
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Vlada:

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).

Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
ne podpira

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Predlagatelj:
Vloženo:

Mežan Janez
10.11.98

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (4300)

Obrazložitev:
Marsikateri otrok ne more v šolo v naravi, ker je za starše
predraga.

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se pri
postavki 6324 OŠ na demografsko ogroženih območjih poveča
konto 4300 Investicijski transferi drugim ravnem države za 40
mio SIT (stran 312).

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 Novogradnja,
rekonstrukcija in adaptacija pri postavki 4730 Gradnja cerkve
v Kočevski Reki pri uporabniku 1526 Urad vlade za verske
skupnosti (stran 60).
Predlagatelj:
Vloženo:

2. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se poveča
postavka 7909 - Subvencije za šolo v naravi za 20 mio SIT
(stran 299).

Lešnik Peter
12.11.98

Obrazložitev:
Svet Krajevne skupnosti Kočevske Reke je na 18. seji, dne
10.11.1998 sprejel sklep, da predlaga, da se sredstva za
gradnjo in opremo cerkve v Kočevski Reki v znesku 80 mio
SIT razpolovijo, tako da gre 40 mio SIT za gradnjo cerkve, 20
mio. SIT za adaptacijo vrtva v Kočevski reki in 20 mio SIT za
ureditev osnovne šole v Kočevski Reki. Ta svoj sklep je utemeljil
takole:

Za isti znesek se zmanjša konto 4200 - Nakup zgradb in
prostorov v postavki 2840 - Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1524 - Slovenska
obveščevalno-varnostna agencija (stran 57).
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Odbor se strinja z ugotovitvijo, da je proračunska postavka
namenjena subvencijam za šolo v naravi prenizka, saj ne
zagotavlja niti realne ravni iz predhodnega leta. Odbor verjame,
da marsikateri otrok ne more v šolo v naravi, ker je ta za starše
predraga. Zato je Odbor vsebinsko povzel amandma Janeza
Mežana k tej postavki, povišal pa predlagani znesek zvišanja
iz 10 na 20 mio SIT.

Vrtec v Kočevski Reki je v zelo slabem stanju, v letu 1998 nam
je uspelo zbrati sredstva za zamenjavo kritine, saj je "curljalo"
že na celotni površini strehe. Sedaj bi bilo nujno nadaljevati z
obnovo notranjosti, potrebno pa bi bilo tudi v celiti zamenjati
okna. Kuhinja ne obratuje, saj ne ustreza minimalnim tehničnim
pogojem. Tako hrano vozijo iz 18 km oddaljenega Kočevja.
Osnovna šola v naslednjem letu praznuje 100. rojstni dan.
Obletnico bi radi praznovali v preurejeni šoli in usposobljeni za
izvajanje pouka v dveh triadah. Tudi v tej zgradbi so okna
odslužila svojemu namenu. Prek njih se sedaj izgublja še kako
dragocena energija (gretje).

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je program investicij, ki je ponovno ocenjen in se
znižana sredstva namenja kot vir sredstev za vladne
amandmaje na področju odprave posledic neurja in poplav ter
povečanega obsega sredstev za investicije v občinah.

Tudi dogradnja cerkve je pomembna, vendar vsi vemo, da
omenjena sredstva (80 mio SIT) še zdaleč ne zadoščajo za
celotno pokritje investicije. Z delitvijo sredstev, bi rešili dva večja
problema vzgojno šolskega programa, medtem ko predlog s
tem ne ogroža usode dogradnje cerkve.

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (NPK)

Temu lahko dodam še to, da so otroci naše prihodnost, da je
osnovna špola po usstavi obvezna in brezplačna, verske
skupnosti pa so po ustavi ločene od države in jih zato država
ni dolžna (beri: ne bi smela) financirati.

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih uvede
nov konto OŠ Kočevska Reka v višini 20 mio SIT. (str. 312)

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3000 Plače pri uporabniku 1111 Predsednik Republike
Slovenije (str. 19).
Predlagatelj:
Vloženo:

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (7909)

Špiletič Bogomir
12.11.98

Obrazložitev:
Zaradi dotrajanosti zgradbe in zagotavljanja primernih pogojev
za izvajanje osnovnošolskega pouka v Kočevski Reki je nujno
izvesti dodatna investicijska opravila.

1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se poveča
postavka 7909 - Subvencije za šolo v naravi za 10 mio SIT
(stran 299).

4. december 1998

21 - Odbor za kulturo šolstvo in šport
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storitve na postavki 5579 Osebna oprema pri uporabniku
1714 Policija (str. 89).

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

2. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6318 Srednje šolstvo novogradnje uvede nov konto
Novogradnja Gimnazija Kočevje v znesku 250 mio SIT (str.
312).

Obrazložitev:
Šola ima 3,8 krat več učencev kot dovoljujejo kapacitete, kar
pomeni, da na enega učenca pride samo 1,8 kvadratnega
metra prostora. Mestna občina Kranj je pripravljena sofinancirati
projekt z zagotovitivijo zemljišča in komunalne infrastrukture.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Rupar Pavel
12.11.98

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Špiletič Bogomir
12.11.98

5. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih uvede
nov konto OŠ Dutovlje - podružnični šoli Štanjel in Pliskovica v
višini 50 mio SIT.

Obrazložitev:
Časovni načrt za adaptacijo Gimnazije v Kočevju, ki ga je
pripravila Vlada RS, bo prepozno zagotovil nujne prostore
oziroma pogoje za izvajanje pouka. Zato je treba potrebna
sredstva za adaptacijo zagotoviti že v letu 1999.

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
storitve na postavki 5581 Oprema učnega centra MNZ pri
uporabniku 1714 Policija (str. 89).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Hvalica Ivo
12.11.98

Obrazložitev:
Zmogljivosti osnovnošolskih objektov na območju OŠ Kočevje
narekujejo dvoizmenski pouk, kar močno zmanjšuje uspešnost
izvajanja šolskega programa.

Obrazložitev:
Minister Gaber je v odgovoru na interpelacijo o delu in
odgovornosti ministra za šolstvo in šport navedel, da so z
sprejemom začasne določitve šolskega okoliša Komen
zagotovljenin vsi pogoji, da bi se lahko začela novogradnja
OŠ Štanjel. Potem, ko so po ministrovih besedah odpravljene
vse tehnične ovire za začetek gradnje, želimo s predlaganim
amandmajem zagotoviti tudi finančne pogoje za začetek
gradnje in tako preprečiti, da bi prišlo do zaprtja šole v Štanjelu,
ki leži na demografsko ogroženem obmejnem območju. Ker
sredstva v višini 40 mio SIT, ki so bila predvidena v proračunu
za leto 1998 niso bila porabljena za začetek gradnje, se ta
dodajo sredstvom (cca. 45 mio SIT), ki jih je predlagala vlada
za leto 1999. Prav tako želimo z amandmajem zagotoviti
obnovo že zaprte podružnične šole v demografsko ogroženem
kraju Pliskovica, ki leži manj kot 5 km oddaljen od slovenskoitalijanske meje (cca. 10 mio SIT).

Zaradi neuspelega samoprispevka je možno zagotoviti sredstva
za izgradnjo nove osnovne šole Kočevje le s sredstvi državnega
proračuna. S tem bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje
obveznega osnovnošolskega programa.

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

3. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
nove postavke OŠ novogradnje uvede nov konto Novogradnje
OŠ Kočevje v znesku 350 mio SIT (str. 312).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Špiletič Bogomir
12.11.98

Utemeljenost večje vloge države pri financiranju objekta je
posledica dejstva, da osnovno šolo obiskujejo in jo bodo
obiskovali učenci z demografsko ogroženih področjih Kočevja.

3311 Ministrstvo za šolstvo in Sport (NPK)

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

1. Pri uporabniku 3311 Ministrsvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih uvede
nov konto - Dodatna sredstva za OŠ Destrnik v višini 60 mio
SIT (str. 312).

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti znesek se zmanjša konto 4202 Nakup opreme na
postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri uporabniku 1611 Ministrsvo za finance (str. 73).

4. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6318 Srednje šolstvo novogradnje odpre nov konto Srednja trgovska šola Kranj v znesku 100 mio SIT.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Ministrstvo za šolstvo in šport je premalo namenila 23 mio SIT

Za isti znesek se zmanjša konto 4021 Posebni material in
poročevalec, št. 74

Pukšič Franc
12.11.98
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Obrazložitev:
Športni objekti so ključni dejavnik razvoja vseh segmentov
športa. Odločitev o podpori nacionalnim športnim objektom je
očitno rodila sadove, saj je ustvarjenih vsaj nekaj kakovostnih
podlag za nadaljnji razvoj. V zadnjih letih je bilo zgrajenih in
obnovljenih kar nekaj objektov, ki omogočajo dvig športne
kulture na Slovenskem. Kljub temu je stanje s prireditvami in
vadbenimi nacionalnimi športnimi objekti še vedno zelo kritično,
zato predlagamo naslednje investicije, ki se realizirajo z
maksimalnim financiranjem iz proračuna v višini 30 odstotkov,
ostali del pa morajo zagotoviti lokalne skupnosti in sponzorji.

po sklepu z dne 08.07.1997 in 37 mio SIT za razliko v ceni od
01.01.1997 po gradbenem indeksu. Investicija je bila zaključena
in šola predana svojemu namenu septembra 1998. Sredstva
se bodo izključno porabila za pokritje najetih posojil pri izvajalcih
in bankah.
Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo programa investicij ministrstva
za finance, ki je predviden predvsem v zvezi z izvedbo projekta
priprave na uvedbo davka na dodano vrednost.

Za posodobitev Planice se nameni 120.000.000 SIT. Planico
kot nacionalnega objekta ni treba predstaviti. Nadaljevati je
treba začeto sanacijo iz leta 1998 ne glede na kandidaturo za
Olimpijske igre 2006, saj je Planica ena najvidnejših točk
slovenskega športa; tako bo še prepričljiveje vstopila v svetovno
areno.

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport (NPK)
1. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se odpre
nova postavka Sofinanciranje investicij v občinah - vrtci in uvede
nov konto Adaptacija vrtca v Kočevski Reki v višini 20 mio SIT
(stran 311).

Za obnovo Hale Tivoli se nameni 150.000.000 SIT. Nadaljnja
posodobitev je nujni korak za zagotovitev pogojev za velika
športna tekmovanja. Z že obnovljeno malo dvorano in s
predvideno obnovo hokejske dvorane za večnamensko uporabo
bodo ustvarjeni pogoji, da bomo skupaj z bodočo Univerzitetno
dvorano, ki se bo začela graditi leta 2000, ustvarili pogoje, da
bo Slovenija pripravljena na projekt Olimpijade 2006, hkrati pa
se bo lahko vključila v evropske tokove prirejanja srednje-velikih
športnih tekmovanj. To bo zagotavljalo primerno promocijo
Slovenije in omogočalo dodatno spodbudo razvoju športa.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Špiletič Bogomir
12.11.98

Obrazložitev:
Vrtec v Kočevski Reki je v zelo slabem stanju. V letu 1998 je
krajevni skupnosti uspelo zbrati le sredstva za zamenjavo
kritine. V letu 1999 pa je treba obnoviti notranjost, v celoti bi
morali zamenjati tudi okna. Kuhinja ne obratuje, ker ne ustreza
minimalnim tehničnim pogojem, tako morajo hrano voziti iz 18
km oddaljenega Kočevja.

Za nadaljevanje del na športni dvorani Bonifika se nameni
180.000.000 SIT. Projekt, ki ga koordinirajo v Kopru je izjemno
pomemben za razvoj športna na Primorskem, hkrati pa
predstavlja povezavo športnih objektov na relaciji Koper Maribor, saj bomo z zgrajeno avtocesto pripravljeni za športne
projekte večjih razsežnosti, kot npr. Sredozemske igre.
Za projekt razsvetljave nogometnih stadionov (kandidati:
Beltinci, Murska Sobota, Kranj, Celje, Nova Gorica, Koper) se
nameni 150.000.000 SIT. Potrebna infrastruktura je predpogoj
za razvoj komercialnega športa kot pomembnega segmenta
športa v celoti.

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Z omenjenim projektom bi pospešili omenjeni razvoj in
vzpostavili pogoje za kakovostne prireditve. Izjemna
angažiranost združenja prvoligašev v tej smeri bi tako dobila
potrebno podporo in osmislitev projekta razvoja nogometa v
Sloveniji.

2. Pri porabniku 3311 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
se v okviru postavke "2220 Investicije v športno infrastrukturo"
(stran 313) doda nov konto, ki se glasi:

Odločitev PDT: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
ne podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

"Dograditev in posodobitev športne infrastrukture...600.000"
Za 150.000 se zmanjša konto "4021 Posebni material in
storitve" na postavki "4481 Investicije v temeljne razvojne
programe obrambnih sil" pri porabniku 1911 MINISTRSTVO
ZA OBRAMBO (stran 109), za 200.000 se zmanjša konto
"4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom" na
postavki "1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah
kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi" pri porabniku
2311 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO (stran 170) ter za 250.000 se zmanjša konto
"4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom" na
postavki "2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi
blaga za zunanji trg" pri porabniku 2311 MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO (stran 171).
Predlagatelj:
Vloženo:

3. Pri 3311- MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT se uvede
nova proračunska postavka:
Rekonstrukcija in sanacija športne dvorane v Ribnici, projekti
10 mio SIT
- za enak znesek se zmanjša proračunska postavka pri 16
MINISTRSTVO ZA FINANCE, Davčna uprava RS 2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, 4202
Nakup opreme
Predlagatelj:
Vloženo:

skupina poslancev (Aurelio Juri)
13.11.98
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Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkpv, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Obrazložitev:
Športna dvorana v Ribnici je osrednji in edini veliki družbeni
objekt za širši krog obiskovalcev na področju zahodnodolenjske
regije, ki služi šolskemu športu, športnim aktivnostim klubov iz
Ribnice in Kočevja ter drugim kulturnim in družbenim
aktivnostim za širši krog obiskovalcev. Je edina primerna
dvorana v Ribnici in Kočevju, ki sprejme nad 1000 ljudi. Več
kot dve desetletji ni bilo resnejših vlaganj v dvorano, ki je tako
potrebna nujne sanacije in posodobitve (v ostrešje, pod,
ogrevanje in zamenjavo celotne instalacije). Z odprtjem nove
proračunske postavke in s pripravo ustrezne dokumentacije v
proračunu za 1.1999 je možno s sofinanciranjem lokalne
skupnosti občine Ribnica in države, rekonstrukcijo in sanacijo
izvesti v enem do dveh letih.

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (4102)
1. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v
okviru postavke 4494 Tehnološko razvjni in drugi ciljni programi
poveča konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem za 260 mio
SIT (stran 322)
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Amandma pomeni spremembo programa investicij ministrstva
za finance, ki je previden predvsem v zvezi z izvedbo projekta
priprave na uvedbo davka na dodano vrednost.

Obrazložitev:
Tehnološki prepad med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo
se žal veča, kar lahko negativno vpliva na konkurenčnost
slovenskega gospodarstva, s tem pa tudi delovna mesta.

4. Pri uporabniku 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport se v okviru
postavke 6321 - Visoko šolstvo in konta 4204 - Novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije odpre nov konto - Priprava
zemljišča z arheološkimi deli za gradnjo nove stavbe Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v višini
171.000.000 SIT (stran 312).

Amandma predvideva realno rast te postavke.
Odločitev PDT: Odbor za znanost in tehnologijo: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir, sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 - Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

21 - Odbor za kulturo šolstvo in šport
19.11.98

2. Pri proračunskem uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in
tehnologijo se v okviru postavke 4494 Tehnološko razvojni in
drugi ciljni programi poveča konto 4102 Subvencije privatnim
podjetjem in zasebnikom za 150.000.000 SIT (stran 322).

Obrazložitev:
Sredstva v višini 171.000.000 SIT bodo po oceni investicije
zadostovala za pripravo zemljišča in arheološka dela, saj je
zemljišče na dvorišču Aškerčeve 5 v Ljubljani, kjer naj bi bila
nova stavba, na območju rimske Emone.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Zaradi neustreznih, zdravju in življenju uporabnikov (študenti
in zaposleni) škodljivih prostorskih pogojev za izobraževalno
in raziskovalno delo na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki jih je med drugimi ugotovil
tudi inšpektor RS za delo, je nujno takoj začeti s pripravljalnimi
deli za gradnjo nove stavbe te fakultete. Zaradi dotrajanosti,
konstrukcijskih in statičnih pomanjkljicosti stavbe fakultete na
Aškerčevi 5, ki so v nasprotju s predpisi, te stavbe ni možno
kvalitetno sanirati, dokler se v njej izvaja kakršnakoli dejavnost.
Zato je treba najprej postaviti novo stabvo, vanjo preseliti
dejavnost, ki se sedaj izvaja v stavbi na Aškerčevi 5 in potem
sanirati še to.

Predlagatelj:
Vloženo:

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Obrazložitev:
Sredstva za tehnološki razvoj v gospodarstvu so prenizka in
že nekaj let zaostajajo. Za leto 1999 so predvidena prilbižno
na enaki realni ravni.To onemogoča nujen dvig konkurenčnosti,
prestrukturiranja in priprav gospodarstva na EU. Na problem
izrecno opozarja tudi kritično poročilo Komisije Evropske unije.
Povečuje se podkonto 410299 (stran 2868), zmanjšuje pa
podkonto 409000 (stran 3005).
Odločitev PDT: Komisija za evropske zadeve: podpira
Odbor za znanost in tehnologijo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Iz odločbe inšpektorja RS za delo je razvidno, da mora Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo v enem mesecu po prejemu
odločbe prenehati uporabljati laboratorije na Aškerčevi 5 za
delovni in učni proseč, dokler ne zagotovi pogojev, ki bodo
omogočili varno delo in z listinami dokazali izpolnjevanje
predpisov s področja varstva pri delu. Laboratorijsko delo je
bistvena sestavina študijskih programov Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo, brez katerega ni možno izobraževanje
na tem področju.

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (4133)
1. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v
okviru postavke 5711 ARNES poveča konto 4133 Tekoči
transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb - za
izdatke za blago in storitve za 500 mio SIT (stran 321).

Odločitev PDT
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
poročevalec, št. 74
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Univerzo v Ljubljani z dne 21.9.1995 je Mohorjeva družba
prenesla s 1.1.1996 upravo Knafljevega doma na Dunaju za
dobo 15 let.
S to pogodbo je bila Mohorjevi družbi poverjena tudi priprava
in izvedba projekta sanacije Knafljevega doma. Projekt
sanacije Knafljevega doma bo stal 45 milijonov šilingov. 37,9
milijonov šilingov bo potrebnih za prvo gradbeno fazo, v
nadaljevanju pa še dodatnih 7,1 milijona šilingov (sanacija
stanovanj, ki se bodo postopno izpraznila v teku tega leta).
77% potrebnih sredstev bo, kar znaša cca 35,4 milijonov
šilingov, prispeval dunajski sklad za obnovo mesta v obliki
ugodnega posojila, le 23% potrebnih sredstev, kar znaša cca
8,6 milijonov šilingov pa Republika Slovenija.

rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Obrazložitev:
Predvidena sredstva ne zadoščajo za celoletno delovanje
ARNES.
ARNES je tako pomemben, da ni sprejemljivo, da bi Slovenija
še naprej prhajala v položaj neplačnika do evropskega omrežja
DANTE.
Odločitev PDT: Odbor za znanost in tehnologijo: podpira
Vlada:
ne podpira

Z ozirom na pomen Knafljeve ustanove v zgodovini slovenskega
izobraževanja in sklenjenega dogovora na Dunaju z Univerzo
v Ljubljani, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za
kulturo, Ministrstvom za znanost in tehnologijo, spremembo
avstrijske zakonodaje, ki bo ukinila predvideno financiranje v
naslednjem obdobju in z ozirom na potek oziroma zapadlost
roka veljavnosti gradbene dokumentacije (1.1.1999), bi bilo
nujno, zagotoviti finančna sredstva

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
2. Pri uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v
okviru postavke 4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi
poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in javne
gospodarske zavode za 180 mio SIT (stran 322).

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za znanost in tehnologijo: podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proačunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

2. Pri proračunskem uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in
tehnologijo se v okviru postavke 7058 Programi mednarodnega
sodelovanja poveča konto 4143 Drugi tekoči transferi v tujino
za 15 mio SIT (stran 323).

Obrazložitev:
Amandma povečuje sredstva za tehnološko razvojne in ciljne
programe v sektorju javnih zavodov, s čemer je cilj okrepiti
dejavnost na področju spodbujanja tehnološkega razvoja.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).

Odločitev PDT: Odbor za znanost in tehnologijo: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Predlagatelj:
Vloženo:

19 - Odbor za znanost in tehnologijo
20.11.98

Obrazložitev:

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (4143)

Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

1. Pri porabniku 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo se v
okviru postavke 7058 Programi mednarodnega sodelovanja
poveča konto 4143 drugi tekoči transferi v tujino za 48,7
milijonov SIT (stran 323).

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti konto se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance.

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo (NPK)

Povečanje konta 4143 se nameni za sanacijo Knafljevega doma
na Dunaju.
Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri proračunskem uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in
tehnologijo se uvede nova proračunska postavka Peti okvirni
raziskovalni program v znesku 30.000.000,00 SIT.

skupina poslancev (Kregelj-Zbačnik dr. MajdaAna)
12.11.98

Za navedeni znesek se pri proračunskem porabniku 1611
Ministrstvo za finance postavka 7608 Tekoča proračunska
rezerva zmanjša za 300.000.000,00 SIT.

Obrazložitev:
Knafljev dom na Dunaju je leta 1676 ustanov Luka Knafelj z
namenom podpore slovenskih študentov, ki se izobražujejo
na Dunaju. Po pogodbi med Mohorjevo družbo v Celovcu in
4. december 1998

Predlagatelj:
Vloženo:
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v Ljubljani, Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za
kulturo, Ministrstvom za znanost in tehnologijo, spremembo
avstrijske zakonodaje, ki bo ukinila predvideno financiranje v
naslednjem obdobju in z ozirom na potek oziroma zapadlost
roka veljavnosti gradbene dokumentacije (1.1.1999), bi bilo
nujno, zagotoviti finančna sredstva.

Obrazložitev:
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT: Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in
po svetu: podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

2. Pri proračunskem uporabniku 3411 Ministrstvo za znanost in
tehnologijo se uvede nova proračunska postavka EXPO 2000
- Hannover v znesku 200.000.000,00 SIT.

3511 Ministrstvo za kulturo (4133)
Za navedeni znesek se pri proračunskem porabniku 1611
Ministrstvo za finance postavka 7608 Tekoča proračunska
rezerva zmanjša za 200.000.000,00 SIT.
Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri proračunskem uporabniku 3511 - Ministrstvo za kulturo se
v okviru proračunske postavke 5665 - Kulturni tolar - knjižnice
poveča konto 4133 - Tekoči transferi v javne zavode in javne
gospodarske družbe za 150 mio SIT (str.339)

19 - Odbor za znanost in tehnologijo
20.11.98

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)

Obrazložitev:
Odločitev PDT:
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Bevk Samo
12.11.98

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.

3511 Ministrstvo za kulturo (4025)
1. Pri porabniku 3511 Ministrstvo za kulturo, se v okviru postavke
2922 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
poveča konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 27 milijonov SIT
(stran 340).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva pri porabniku 1611 Ministrstvo za finance.
Povečanje konta 4025 se nameni za sanacijo Knafljevega doma
na Dunaju.

3511 Ministrstvo za kulturo (4204)
Predlagatelj:
Vloženo:

skupina poslancev (Kregelj-Zbačnik dr. MajdaAna)
12.11.98

1. Pri proračunskem uporabniku 3511 - Ministrstvo za kulturo se
v okviru proračunske postavke 5666 - Kulturni tolar - javni zavodi
poveča konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
za 565 mio SIT (str.340).

Obrazložitev:
Knafljev dom na Dunaju je leta 1676 ustanov Luka Knafelj z
namenom podpore slovenskih študentov, ki se izobražujejo
na Dunaju. Po pogodbi med Mohorjevo družbo v Celovcu in
Univerzo v Ljubljani z dne 21.9.1995 je Mohorjeva družba
prenesla s 1.1.1996 upravo Knafljevega doma na Dunaju za
dobo 15 let.
S to pogodbo je bila Mohorjevi družbi poverjena tudi priprava
in izvedba projekta sanacije Knafljevega doma.
Projekt sanacije Knafljevega doma bo stal 45 milijonov šilingov.
37,9 milijonov šilingov bo potrebnih za prvo gradbeno fazo, v
nadaljevanju pa še dodatnih 7,1 milijona šilingov (sanacija
stanovanj, ki se bodo postopno izpraznila v teku tega leta).
77% potrebnih sredstev bo, kar znaša cca 35,4 milijonov
šilingov, prispeval dunajski sklad za obnovo mesta v obliki
ugodnega posojila, le 23% potrebnih sredstev, kar znaša cca
8,6 milijonov šilingov pa Republika Slovenija.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.
Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Z ozirom na pomen Knafljeve ustanove v zgodovini slovenskega
izobraževanja in sklenjenega dogovora na Dunaju z Univerzo
poročevalec, št. 74

Bevk Samo
12.11.98

54

4. december 1998

uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.

2. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru postavke
2477 Investicije v kulturi povečajo sredstva na kontu (Por. št.
59/1, str.339)
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 60 mio sit
Za isti znesek se zmanjšajo sredstva pri uporabniku 2111
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI v okviru
postavke 7468 Predhodna dela - TET 3 na kontu 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ( Por.59, str. 131)
Predlagatelj:
Vloženo:

Bevk Samo
12.11.98

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Henigman Benjamin
13.11.98

Obrazložitev:
Sredstva so namenjena za preureditev in obnovo kulturnega
doma,Videm v Svetem Juriju ob Ščavnici v katerem bo 220 m
prostora za knjižnico. Celotna obnova kulturnega doma bo
znašala 90 mio sit, 30 mio sit za obnovo bo zagotovila občina.
Projektna dokumentacija je izdelana. Izdano je tudi že
lokacijsko in gradbeno dovoljenje.

3511 Ministrstvo za kulturo (4307)
1. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru postavke
2296 Pokrivanje izgube SNG Maribor poveča konto 4307
Investicijski transferi javnim zaodom in javnim gospodarskim
zavodom za 80 mio SIT (stran 341).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).

3511 Ministrstvo za kulturo (4205)

Predlagatelj:
Vloženo:

1. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se odpre nova
postavka Obnova Kulturnega doma Kočevska Reka in prenese
na konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 20
mio SIT(stran 341).

Obrazložitev:
V lanskem letu je bila izguba delno pokrita, vendar je ostalo še
80 mio SIT. To je predvsem posledica povišanih obratovalnih
stroškov zaradi nove dvorane.

Za isti znesek se zmanjša konto 4000 Plače in dodatki na
postavki 3000 Plače pri uporabniku 1111 Predsednik Republike
Slovenije (str. 19).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Predlagatelj:
Vloženo:

2. Pri proračunskem uporabniku 3511 - Ministrstvo za kulturo se
v okviru proračunske postavke 5665 - Kulturni tolar - knjižnice
poveča konto 4307 - Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom za 50 mio SIT (str.340).

Špiletič Bogomir
13.11.98

Obrazložitev:
Kulturni dom Kočevje je bil v najemu Ministrstva za obrambo,
ki pa ni opravljal investicijskih del v skladu z dogovorom, zato
je Kulturni dom v Kočevski Reki v zelo slabem stanju. V letu
1999 je nujno treba obnoviti ostrešje.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)
Predlagatelj:
Vloženo:

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Bevk Samo
12.11.98

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.

3511 Ministrstvo za kulturo (4302)
1. Pri proračunskem uporabniku 3511 - Ministrstvo za kulturo se
v okviru proračunske postavke 5667 - Kulturni tolar - ljubiteljska
kultura poveča konto 4302 - Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam za 119 mio SIT (str.340).

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
4. december 1998

skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
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težave že od ustanovitve naprej (že od ustanovitve njene
predhodnice - ljudske knjižnice). Velikokrat se je selila iz ene
lokacije na drugo, danes pa je splošnoizobraževalni in pionirski
oddelek v soboškem gradu, študijski oddelek in uprava PIŠKa,
pa sta v Hartnerjevi vili na Grajski ulici. Ti prostori so
nefunkcionalni. Skladiščne prostore ima knjižnica na podstrešju
soboškega gradu, v zakloniščih na Lendavski cesti, 25.000
enot pa ima shranjeno v rakičanskem gradu (3 km od
študijskega oddelka). Prav gotovo je vse to le kratkoročna
rešitev, le izhod v sili, zato je nujno potrebna izgradnja nove
knjižnice.

za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.
3. Pri proračunskem uporabniku 3511 - Ministrstvo za kulturo se
v okviru proračunske postavke 5666 - Kulturni tolar - javni zavodi
poveča konto 4307 - Investicijski transferi javnim zavodom in
javnim gospodarskim zavodom za 626 mio SIT (str.340).
Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)
Predlagatelj:
Vloženo:

Na prostorsko problematiko so začeli opozarjati že konec 60.
in v začetku 70. let, torej je prostorksa problematika knjižnice
v Murski Soboti stara ža skoraj 30 let.

Bevk Samo
12.11.98

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.

Mestna občina Murska Sobota, kot soinvestitor (poleg
Ministrstva za kulturo) je v letu 1998 na podlagi javnega razpisa
za izbiro najugodnejšega ponudnika za izdelavo projektnotehnične dokumentacije za PIŠK Murska Sobota, izbrala idejni
projekt nove knjižnice in se trenutno ukvarja s pridobitvijo
lokacijske dokumentacije.

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

4. Pri porabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru postavke
5666 Kulturni tolar - javni zavodi poveča konto 4307 Investicijski
transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom za
220 mio SIT (stran 340).

5. Pri proračunskem uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v
okviru postavke 2477 Investicije v kulturo poveča konto 4307
Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim
zavodom za 60.000.000 SIT za financiranje osrednjega
kulturnega doma Videm s knjižnico v Svetem Juriju ob Ščavnici
(stran 339).

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
porabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance, (stran 73).

Gerenčer Andrej
13.11.98

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Pokrajinska in študijska knjižnica v Murski Soboti je v sistemu
slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic po obsegu
knjižničnega gradiva med najbogatejšimi, saj je ob koncu leta
1997 premogla 213.629 enot vsega gradiva, kar jo med 60
slovenskimi knjižnicami njenega tipa uvršča na 10 mesto, daleč
najbogatejša pa je med pomurskimi splošnoizobraževalnimi
knjižnicami. Ima pomembno zalogo knjig in brošur v
slovenskem jeziku in v drugih, tujih jezikih (od tega največ v
madžarskem jeziku), ima velik izbor serijskih publikacij,
strokovno obdelanega neknjižnega gradiva, bogato domoznansko zbirko, rokopise, tipkopise, nekaj splošno kulturno
pomembnih posebnih zbirk, nekaj bogatih zapuščin ter
precejšen izbor priročniške literature.

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Obrazložitev:
Gre za preureditev in obnovo kulturnega doma, v katerem bo
220 m prostora za knjižnico. Celotna obnova kulturnega doma
bo znašala 90 mio SIT, 30 mio SIT za obnovo bo zagotovila
občina. Povečuje se podkonto 430799 (stran 2802), zmanjšuje
pa podkonto 409000 (stran 3005).
Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira
3511 Ministrstvo za kulturo (NPK)

S tem obsegom svojega bogatega fonda gradiva, s
prejemanjem obveznega izvoda, s pokrivanjem širšega
območja (ne le Upravne enote Murska Sobota), za zastopanje
celotne pokrajine (deloma celo NUK) pri sodelovanju s tujino,
predvsem z Madžarsko in z občasnim opravljanjem matične
dejavnosti na območju, za katero PIŠK M. Sobota ni matična,
ima murskosoboška knjižnica pomen regijske ustanove.Vendar
pa vse do danes ni mogla uresničiti novega koncepta razvoja,
saj za to nima predvsem prostorskih možnosti.

1. Pri uporabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru postavke
7107 Muzejska dejavnost odpre nov konto - Muzej Mamuti in
človek ledene dobe v znesku 50 mio SIT.
Za isti zneski se zmajša konto 4021 Posebni materiafin storitve
na postavki 5579 Osebna oprema pri uporabniku 1714 Policija
(str. 89).
Predlagatelj:
Vloženo:

Rupar Pavel
12.11.98

Pokrajinska in študijska knjižnica M. Sobota ima prostorske
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Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Obrazložitev:
Muzej "Matuti in človek ledene dobe" v Tržiču je edinstven
tovrsten muzej v Sloveniji in v tem delu Evrope. Gotovo
predstavlja pomemben delež v slovenski kulturni dediščini, zato
bi bilo nujno, da država sofinancira njegov obstoj in razvoj.

3512 Uprava RS za kulturno dediščino (4307)

Posebni materiali in storitve v okviru Ministrava za notranje
zadeve ne opravičujejo ekstremnega povišanja proračunskih
sredstev, saj je bilo v proračunou leta 1998 dodeljeno 120 mio
SIT v predlogu proračuna 1999 pa ta sredstva obsegajo čez
630 mio SIT.

1. Pri proračunskem uporabniku 3512 - Uprava RS za kulturno
dediščino se v okviru proračunske postavke 5672 - Kulturni
tolar - spomeniki poveča konto 4307 - Investicijski transferi
javnim zavodom in javnim gospodarskim zavodom za 437 mio
SIT (str. 346).

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: ne podpira
Vlada:
ne podpira

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)

2. Pri porabniku 3511 Ministrstvo za kulturo se v okviru postavke
2477 Investicije v kulturi odpre nov proračunski konto "Odkup
prostorov knjižnice Radlje ob Dravi" v višini 25 mio SIT (stran
339).

Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Tomažič Herman
13.11.98

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Obrazložitev:
Knjižnica Radlje je najemnik prostorov v Poslovnem centru
Radlje, kjer plačuje ekonomsko najemnino v višini cca 5 mio
SIT letno. Odkup prostorov bi bila smiselna rešitev oziroma
bistveno zmanjšanje stroškov knjižnice.

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

2. Pri proračunskem uporabniku 3512 - Uprava RS za kulturno
dediščino se v okviru proračunske postavke 7107 - Muzejska
dejavnost poveča konto 4307 - Investicijski transferi javnim
zavodom in javnim gospodarskim zavodom za 22 mio SIT.
(str.344).

Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

Za isti znesek se zmanjša konto 4204 - novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, na postavki 2837 - Investicije in
investicijsko vzdrževanje državnih organov, pri uporabniku 1520
- Servis skupnih služb vlade (str. 51)

3512 Uprava RS za kulturno dediščino (4300)
1. Pri proračunskem uporabniku 3512 - Uprava RS za kulturno
dediščino se v okviru proračunske postavke 5672 - Kulturni
tolar - spomeniki poveča konto 4300 - Investicijski transferi
drugim ravnem države za 309 mio SIT (str. 346).

Predlagatelj:
Vloženo:

Bevk Samo
13.11.98

Obrazložitev:
S temi sredstvi bi zagotovili opravljanje osnovne dejavnosti
slovenskih muzejev na področju odkupa muzejskih predmetov,
ki se pojavljajo na prostem trgu ali pa jih muzejem ponujajo
privatni zbiralci ter lastniki zanimivih muzejskih zbirk. Z
dodatnimi sredstvi bi še posebej učinkovito preprečevali promet
z muzejskimi predmeti na črnem trgu in ilegalni prenos v tujino.

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva, na postavki 7608 - Tekoča proračunska rezerva, pri
uporabniku 1611 - Ministrstvo za finance, (str. 73)
Predlagatelj:
Vloženo:

Bevk Samo
12.11.98

Bevk Samo
12.11.98

Obrazložitev:
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi za leto 1999 predvideva za
2.328.381.000 SIT sredstev več kot pa jih na vseh štirih
programskih sklopih predvideva predlog državnega proračuna.
S predlaganim povečanjem samo izpolnjujemo zakonsko
obveznost do takoimenovanega kulturnega tolarja.

Odločitev PDT: Odbor za notranjo politiko in pravosodje: ne
podpira
Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira

Odločitev PDT: Odbor za kulturo, šolstvo in šport: podpira
Vlada:
ne podpira
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3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
(4020)

turizma poveča konto 4133 Tekoči transferji v javne zavode
in druge izvajalce javnih služb - za izdatke za blago in storitve
za 360 mio SIT (stran 351).

1. Pri proračunskem uporabniku 3611 Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem se v okviru postavke 3986
Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo linearno povečajo
vsi konti (4020, 4021, 4029, 4102, 4208) tako, da se skupni
znesek na tej postavki poveča za 50.000.000 SIT (stran 351).

Za isti znesek se zmanjša konto 4410 Povečanje kapitalnih
deležev na postavki 4137 Garancijski skladi pri uporabniku
3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem.
Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Obrazložitev:
Če bi ostalo pri obstoječih sredstvih, bi bil program dejavnosti
Centra za promocijo turizma ogrožena.

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Če bi center dobil 775 mio SIT, kolikor potrebuje za svoje delo
bi lahko zagotovili 5% rast nočitev tujih gostov in 10% rast
deviznega priliva.

Obrazložitev:
Pospeševalna mreža (regionalna) je izredno pomembna za
spodbujanje nastajanja novih enot malega gospodarstva zato
ni razumljivo zmanjševanje sredstev za ta namen. To je tudi v
nasprotju s strategijo razvoja malega gospodarstva.
Predvsem je v okviru te postavke potrebno zagotoviti tinančno
podporo nastajajočim organizacijam za pospeševanje malega
gospodarstva v regijah. To izhaja tudi iz poročila Komsije EU
in bo tudi pomembno za pridobitev večjih sredstev od EU.
Povečujejo se podkonti 402099, 402199, 402999, 410299,
420800, 420804 (stran 2102), zmanjšuje se podkonto 409000
(stran 3005).

Sedanja višina je daleč pod 1 % deviznega priliva, kar je spodnja
meja za vlaganje v promocijo pri naših konkurentih.
Opomba:
Postavka 4137 Garancijski skladi pri uporabniku 3611
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem ne obstaja.
Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je na področju financiranja
programov malega gospodarstva in turizma predlagala vladni
amandma.

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: podpira
Vlada:
ne podpira
Obrazložitev:
Vir sredstev je tekoča proračunska rezerva, ki je namenjena
za financiranje odhodkov, ki nastanejo med letom pri
izvrševanju proračuna.

3. Pri proračunskem uporabniku 3611 Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem se v okviru postavke 3984 EU Center
za promocijo turizma poveča konto 4133Tekoči transferi v javne
zavode in javne gospodarske zavode za 200.000.000 SIT (stran
351).

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
(4133)

Za isti znesek se zmanjša konto 4090 Tekoča proračunska
rezerva na postavki 7608 Tekoča proračunska rezerva pri
uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (stran 73)

1. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem se v okviru postavke 3984 EU Center za promocijo
turizma poveča konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode in
javne gospodarske zavode za 200 mio SIT (str. 351).

Predlagatelj:
Vloženo:

Za isti znesek se zmanjša konto 4202 Nakup opreme na
postavki 2847 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih
organov pri uporabniku 1611 Ministrstvo za finance (str. 73).
Predlagatelj:
Vloženo:

Horvat Franc (Feri)
13.11.98

Obrazložitev:
Nerazumljivo in naravnost škodljivo je, da Vlada za leto 1999
planira nominalno zmanjšanje sredstev za Center za promocijo
turizma (za 24%), saj so že dosedanja sredstva daleč
premajhna. To je tudi v nasprotju z obrazložitvijo (stran 2090),
kjer se upravičeno govori o dodatnih potrebah za večja sredstva
glede na stanje na turističnem tržišču in glede na potrebe po
sofinanciranju dejavnosti na lokalni in regionalni ravni.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da so nočitve tujih gostov v stagnaciji,
devizni priliv od turizma pa celo nazaduje. Takšen trend lahko
ogrozi devizne prilive od storitev in s tem poslabša tekoči račun
plačilne bilance. Povečuje se podkonto 413302 (stran 2101),
zmanšuje pa podkonto 409000 (stran 3005).

Kelemina Branko
12.11.98

Obrazložitev:
Turizem kot naša perspektivna dejavnost iz leta v leto beleži
slabše rezultate. Zato je nujno povečati sredstva za promocijo.
Oprema v pisarnah lahko za kakšno leto počaka.
Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira
2. Pri uporabniku 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem se v okviru postavke 3984 EU Center za promocijo
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skupina poslancev (Sovič Boris)
12.11.98

Odločitev PDT: Odbor za gospodarstvo: ne podpira
Vlada:
ne podpira
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Dopolnjeni predlog državnega proračuna za leto 1999 na strani
odhodkov upošteva nekatera nova dejstva, ki vplivajo na obseg
finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov. Zato se
predlaga določitev dodatnih sredstev na rezervi Republike Slovenije
za odpravo posledic neurja v oktobru in poplav v novembru 1999.
Zaradi vsebinsko novega načina financiranja investicij na lokalni
ravni po uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o financiranju
občin se zaradi nezadostnega obsega sredstev, opredeljenega v
predlogu proračuna, zagotavljajo dodatna sredstva. Zaradi
spremenjenega načina financiranja državnega proračuna v
zadnjem četrtletju 1998 leta, novega kredita za potrebe TRP in
novih obveznosti Slovenskih železnic do ŽTO Skopje je prišlo do
sprememb odhodkov na posameznih vrstah obresti in manjšega
zmanjšanja celotnega obsega odhodkov.

II. DOPOLNJEN PREDLOG
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1999
1. UVODNA OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA
PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 1999
Vlada Republike Slovenije je 1 .oktobra 1998 posredovala
Državnemu zboru Republike Slovenije Predlog proračuna Republike
Slovenije za leto 1999, kot je bil določen zaradi doseganja globalnih
makroekonomskih ciljev za leto 1999. Ti so okoli 4 odstotna realna
gospodarska rast, 6.8 odstotna povprečna letna inflacija in
javnofinančni primanjkljaj na ravni 0.8% BDP.

Dodatna sredstva se zagotavljajo za izdelavo ekspertiz za pripravo
pogajalskih izhodišč in dodatna sredstva za uskladitev in izpolnitev
zahtev EU v zvezi z vizno politiko v povezavi z Schengenskim
sporazumom. Prav tako so potrebna dodatna sredstva za izvedbo
projekta uvedbe davka na dodano vrednost in trošarin.

V obrazložitvi Predloga proračuna Republike Slovenije (Poročevalec
DZ RS, št. 59/II, str.413-419) so natančno predstavljene Temeljne
smernice gospodarske politike in kvantitativna izhodišča za
planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov za leto 1999 na
katerih je temeljila priprava predloga proračuna. Predstavljena je
tudi ocena prihodkov državnega proračuna za leto 1999 in glavne
skupine odhodkov državnega proračuna po ekonomskih namenih.
V finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov
(Poročevalci št.58/IV-XXV) so podrobno obrazloženi cilji in naloge
posameznih skupin proračunskih uporabnikov oziroma resorjev
Vlade Republike Slovenije ter podrobno predstavljena notranja
struktura proračunskih postavk in ekonomski konti porabe za leto
1999 in predlogi finančnih načrtov za leto 2000.

Prav tako je pri vrsti proračunskih uporabnikov prišlo do notranjih
sprememb njihovih finančnih načrtov, kar posredno vpliva na
spremembe sredstev na posameznih proračunskih postavkah,
vendar ne vpliva na spremembo obsega finančnega načrta.
Pri Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem je predlagana
notranja prerazporeditev finančnega načrta, ki pa zaradi
spremembe med bilanco prihodkov in odhodkov in računom
finančnih terjatev in naložb zahteva v izogib povečanja skupnega
deficita zmanjšanje tekoče proračunske rezerve. Hkrati se pri
MMGT zmanjša obseg izdatkov v računu finančnih terjatev in
naložb.

Vlada je Državnemu zboru obenem predstavila Proračunski memorandum za leto 1999, ki predvideva, da se politika čimbolj
uravnoteženega javnega financiranja nadaljuje tudi v srednjeročnem obdobju. Odbori Vlade Republike Slovenije so se v mesecu
novembru 1998 seznanili s t.i. Jesenskim poročilom (Analizo
gospodarskih gibanj v letu 1998 z oceno možnostjo razvoja v letu
1999).Ta analiza opozarja na zaostrene mednarodne gospodarske
razmere. Vsled tega je nujna omejevalna politika rasti odhodkov
državnega proračuna, pospešitev strukturnih reform in okrepitev
evropskega pridružitvenega procesa.

Zaradi omejenih možnosti financiranja proračunskega primanjkljaja, se je Vlada odločila, da pretežni del dodatnih obveznosti
pokrije z zmanjšanjem obsega tekoče proračunske rezerve,
določenega v predlogu proračuna in dveh postavk za katere se
ocenjuje previsok obseg sredstev glede na predlog proračuna
1999. Tako Vlada zmanjšuje postavko 2480 Investicije in
investicijsko vzdrževanje pri Slovenski obveščevalno-varnostni
agencije v višini 600.000 tisoč SIT, ker se predlaga zamik investicije
v leto 2000. Zaradi nižjega obsega odplačil glavnic po kreditih za
TRP se predlaga zmanjšanje postavke 4481 pri Ministrstvu za
obrambo, ki predstavlja odplačila glavnic za najete kredit za
1.000.000 tisoč tolarjev.

Vlada ob pripravi dopolnjenega predloga proračuna za leto 1999
zato ugotovlja, da so možnosti dodatnega povečanja obsega
prihodkov in odhodkov Državnega proračuna zelo omejene.
V tem okviru in kot je razvidno iz Mnenja Vlade Republike Slovenije
na amandmaje poslancev k predlogu proračuna za leto 1999, se
je Vlada restriktivno opredelila do posameznih poslanskih
amandmajev in med njimi podprla le najnujnejše amandmaje. Vlada
Republike Slovenije je pri tem upoštevala oceno prihodkov
državnega proračuna za leto 1999 in globalni obsega odhodkov
državnega proračuna. Pri tem je Vlada ocenila, da je mogoče
povečati druge nedavčne prihodke državnega proračuna (konto
7141) za 2.084.541 tisoč tolarjev in za toliko povečati obseg
odhodkov državnega proračuna zaradi izvedbe priprav na uvedbo
davka na dodano vrednost in trošarin.

Celotni obseg odhodkov v dopolnjenem predlogu proračuna
znaša 960,7 mlrd SIT in je v primerjavi s skupnim obsegom
odhodkov v predlogu proračuna večji za 2,1 mlrd SIT.
Ob upoštevanju novelirane ocene skupnih prihodkov proračuna
to pomeni, da bi po dopolnjenem predlogu proračuna proračunski
primanjkljaj v letu 1998 znašal 29,8 mlrd SIT, kar je enako kot
je bil prvotno predviden proračunski primanjkljaj.
V računu finančnih terjatev in naložb se z amandmajema pri MMGT
povečuje skupni obseg danih posojil za 143,4 mio SIT in zmanjšuje
obseg sredstev iz naslova kapitalskih deležev za 843,4 mio SIT.
Račun finančnih terjatev In naložb se po dopolnjenem predlogu
proračuna v celoti zmanjšuje za 700,0 mio SIT.

Na tej podlagi je Vlada Republike Slovenije izoblikovala amandmaje
k predlogu proračuna 1999, predstavljene v točki 2. Dopolnjen
predlog proračuna - amandmaji, ki so podrobno pojasnjenimi v
točki 3. Obrazložitev amandmajev.

V računu financiranja je bilo v predlogu proračuna za leto 1999
predvideno, da bodo skupna odplačila glavnice dolga v letu 1999
znašala 63,3 mlrd SIT glede na predviden program financiranja.
Zaradi spremenjenih razmer na mednarodnih finančnih trgih
Slovenija v letu 1998 ni izdala Vankee obveznice, temveč je poiskala
alternativne vire financiranja. Ti viri financiranja v letu 1998 niso
omogočili predčasno odplačilo deviznih kreditov domačih bank in
kredita Deutsche Bank Luxembourg, ki zapadejov v plačilo v letu

Celotni prihodki dravnega proračuna v letu 1999 bi tako po
dopolnjenem predlogu proračuna znašali 930,9 mlrd SIT. Skupni
obseg predvidenih prihodkov proračuna za leto 1999 je v
dopolnjenem predlogu proračuna za 2,1 mlrd SIT večji kot v
prvotnem predlogu proračuna.
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Upoštevaje enak proračunski deficit, kot je bil podan v predlogu
proračuna (v višini 29,8 mlrd SIT), zmanjšanje salda v računu
finančnih terjatev in naložb za 0,7 mlrd SIT in povečanje odplačil
glavnic za 11,2 mlrd SIT, se v dopolnjenem predlogu proračuna za
leto 1999 predlaga povečanje skupnega obsega zadolževanja
državnega proračuna za 10,5 mlrd SIT. Skupni obseg potrebnega
zadolževanja za leto 1999 naj bi tako znašal 108,3 mlrd SIT.

1999. Kot je podrobno pojasnjeno v obrazložitvi k amandmaju 27
je prišlo v drugi polovici leta še do nekaterih drugih sprememb v
računu financiranju, kar vse vpliva na spremenjen obseg odplačil
glavnic v letu 1999. Zato se v dopolnjenem predlogu proračuna za
leto 1999 povečuje obseg odplačil glavnic v letu 1999 skupaj za
11,2 mlrd SIT.

4. december 1998

61

poročevalec, št. 74

2. DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1999

-

AMANDMAJI

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
1. amandma:
Proračun Republike Slovenije za leto 1999 se določi v naslednjih zneskih:
-V TISOČ TOLARJIH
PRORAČUN
1998

PREDLOG
PRORAČUNA
1999

AMANDMAJI DOPOLNJEN
K
PREDLOG
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. SKUPAJ PRIHODKI

829,701,500

928,800,000

2,084,542

930,884,542

II. SKUPAJ ODHODKI

861,620,691

958,580,000

2,084,542

960,664,542

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
('• * «•)

-31,919,191

-29,780,000

12,167,108

5,996,704

0

5,996,704

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

8,874,989

9,708,421

-700,000

9,008,421

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

3,292,119

-3,711,717

109,959,000

97,770,550

10,505,781

108,276,331

IX. ODPLAČILA DOLGA

75,664,828

63,278,833

11,205,781

74,484,614

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII.-IX.)

34,294,172

34,491,717

33,791,717

5,667,100

1,000,000

1,000,000

-29,780,000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

•

-3,011,717

C. RAČUN FINANCIRANJA:
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA

XI.POVEČAN JE SREDSTEV
NA RAČUNIH (Vll.-X.)
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2. amandma :
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja
državnega proračuna za leto 1999 se dopolnijo tako, da se glasijo:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- v TISOČ TOLARJIH
SPREJETI
PRORAČUN
1998

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999
(♦=2+3)
(2)
P)
(1)
829,701,500 928,800,000 2,084,542 930,884,542

KONTO

.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

829,701,500 928,800,000

2,084,542 930,884,542

DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)

787,691,000 876,656,500

0 876,656,500

700
7000
7001
7002

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
Dohodnina
Davek od dobička pravnih oseb
Drugi davki na dohodek in dobiček

192,850,000 200,779,000
153,000,000 157,606,000
39,850,000 43,173,000
0
0

0 200,779,000
157,606,000
43,173,000
0

701
7010
7011
7012
7013

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevkr zaposlenih
Prispevki delodaialcev
Prispevki samozaposlenih
Ostali-prispevki za socialno varnost

702
7020
7021

70

5,350,000
3,120,511
1,875,341
301,962
52,186

5,709,700
3,330,320
2,001,420
322,265
55,695

0

5.709.700
3,330,320
2,001,420
322,265
55,695

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
Davek na izplačane plače
Posebni davek na določene prejemke

41,400,000
37,500,000
3,900,000

49,231,200
44,900,000
4,331,200

0

49,231,200
44,900,000
4,331,200

703
7030
7031
7032
7033

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finanč. premož.

7,200,000
0
0
0
7,200,000

5,955,000
0
0
0
5,955,000

0

5,955,000
0
0
0
5,955,000

704
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost
Druqi davki na blaqo in storitve
Trošarine (akcize)
Dobički fiskalnih monopolov
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Pristojbine za motoma vozila
Dmqi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev
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487.891,000 570,873,000
452,510,000 527,935,000
13,220,000 17,133.000
0
0
0
0
6,360,000
8,325,000
0
0
12,400,000 13,740,000
3,401,000
3,740,000

0 570.873,000
527.935,000
17.133.000
0
0
8.325,000
0
13.740.000
3.740.000
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-V TISOČ TOLARJIH

705

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999
(2)
(3)
(4»2*3)
(1)
53,000,000 44,108,600
0 44.108.600

SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
IN TRANSAKCIJE
Carine
Druqe uvozne dajatve
Izvozne dajatve
Dobički izvoznih in uvoznih monopolov
Dobički od menjave tujih valut
Davki na menjavo tujih valut
Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije

706
7060

DRUGI DAVKI
Drugi davki

51,245,000
1,755,000
0
0
0
0
0

42,645,500
1,463,100
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

42,010,500

52,143,500

2,084,542

54,228,042

10,220,000

14,840,000

0

14,840,000

7100
7101
7102
7103

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
Udeležba na dobičku javnih podjetij in finanč.institucij
Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

6,200,000
800,000
1,620,000
1,600,000

6,000,000
4,000,000
2,840,000
2,000,000

711
7110
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Sodne takse
Upravne takse

13,044,000
6,200,000
6,844,000

16,374,500
7,765,000
8,609,500

0

16,374,500
7,765,000
8,609,500

712
7120

DENARNE KAZNI
Denarne kazni

4,300,000
4,300,000

7,554,000
7,554,000

0

7,554,000
7,554,000

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

6,200,000
6,200,000

7,375,000
7,375,000

0

7,375,000
7,375,000

714
7140
7141

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost
Drugi nedavčni prihodki

8,246,500
0
8,246,500

6,000,000
0
6,000,000

2,084,542
2,084,542

8,084,542
0
8,084,542

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

0

0

0

0

720
7200
7201
7202
7203

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

721
7210
7211

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
Prihodki od prodaje blagovnih rezerv
Prihodki od prodaje drugih zalog

0
0
0

0
C
C

0

0
0
0

71

710

72
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42.645.500
1,463,100
0
0
0
0
0

6,000,000
4,000,000
2,840.000
2.000,000
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- V TISOČ TOLARJIH
SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

(1)
722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja

PREDLOG AMANDMAJI dopolnjen
PRORAČUNA
K
PREDLOG
PREDLOGU PRORAČUNA
1999
PRORAČUNA
1999
(3)
(4=2+3)
P)
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

PREJETE DONACIJE
(730+731)

0

0

0

0

730
7300
7301
7302

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
Prejete donacije iz domačih virov za investicije
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije podjetij

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0

731
7310
7311

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo
Prejete donacije iz tujine za investicije

0

0

0

0
0
0

0
0
0

TRANSFERNI PRIHODKI

0

0

0

0

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANCNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

861,620,691 958,580,000

2,084,542 960,664,542

241,576,826 283,573,424

109,100 283,682,524

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

96,234,697 104,606,218

438,352 105,044,570

4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009

Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo po pogodbi
Druqi izdatki zaposlenim

81,846,340
3,074,978
7,323,874
1,954,923
1,330,316
15,947
688,319

88,444,868
3,015,132
8,324,274
2,094,019
1,640,003
81,662
1,006,26C

400,268
3,173
21,844
5,972
1,431
•
5,664

88,845,136
3,018,305
8,346,118
2,099,991
1,641,434
81,662
1,011,924

401
4010
4011
4012
4013

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevki za zdravstveno zavarovanje
Prispevki za zaposlovanje
Prispevki za porodniško varstvo

15,591,163
10,038,408
5,388,782
50,546
113,425

16,148,22£
9,788,06E
6.215.80C
54.14C
90,21^

21,486
11.96C
9.31C
81
13E

16.169,711
9.800,028
6.225,113
54,221
90,349

7220
7221
7222
73

74
740
7401
7402
7403

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40

400

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
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lUL^fVJtri
SPREJETI
PRORAČUN
1998

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999
(4=2+3)
(1)
(2)
(3)
83.012.464 97.498.688
-88.569 97.410.119

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni materiali in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki

12.534.544
14 127.944
5.979.315
2.812.867
2.876.134
16.542.895
6.253.872
1.846.784
20.038.109

13.393.280
17.961.435
6.489.393
3.277.100
3.595.337
19.955.960
7.289.796
2.477.507
23.058.880

274.028
-894.609
97.651
-22.713
64.186
-127.660
80.365
0
440.183

13.667.308
17.066.826
6.587.044
3.254.387
3.659.523
19.828.300
7.370.161
2.477.507
23.499.063

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

27.602.329

31.620.910

1.360.583

32.981.493

4030
4031
4032
4033
4034

Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije
Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov drugim finančnim instituc.
Plačila obresti od kreditov drugim kreditodajalcem
Plačila obresti od vrednostnih papin'ev

0
2.679.608
11.065
546.508
24.365.148

0
3.866.740
0
207.777
27.546.393

404
4040
4041
4042
4043

PLAČILA OBRESTI V TUJINO
Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam
Plačila obresti tujim vladam
Plačila obresti tujim bankam in finanč.instituc.
Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem

16.374.918
3.651.462
991.445
1.967.654
9.764.357

24.039.326
4.093.451
285.899
1.367.458
18.292.518

-1.368.808
117.670
420.741
-1.907.219

22.670.518
4.093.451
403.569
1.788.199
16.385.299

409
4090
4091
4092

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
Tekoča proračunska rezerva
Rezerva za naravne nesreče
Druge rezerve

2.761.255
772.255
1.989.000
0

9.660.057
4.660.057
5.000.000
0

-253.944
-1.753.944
1.500.000

9.406.113
2.906.113
6.500.000

KONTO

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
403

41

410
4100
4101
4102
411
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4119

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

524.280.333 565.593.355

SUBVENCIJE

46.501.473

52.092.321

Subvencije javnim podjetjem
Subvencije finančnim institucijam
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

18.684.679
0
27.816.794

18.853.336
0
33.238.985

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
Transferi nezaposlenim
Družinski prejemki in starševska nadomestila
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojn.n
Pokojnine
Nadomestila plač
Boleznine
Štipendije
Drugi transferi posameznikom
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126.755.844 139.132.768
23.084.707
50.460.330
13.907.622
18.183.400
0
16.250
0
14.691.925
6.411.610

24.135.426
55.806.816
13.850.779
22.151.855
0
15.956
0
16.227.334
6.944.602

638.345
-40
722.278

0
4.505.085
0
207.737
28.268.671

665.000 566.258.355

277.081

52.369.402

277.081

18.853.336
0
33.516.066

0 139.132.768
24.135.426
55.806.816
13.850.779
22.151.855
0
15.956
0
16.227.334
6.944.602
4. december 1998

-V TISOČ TOLARJIH
SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

11)

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
Itll
m
O)
(♦»2+J1

6,574,707

6,131,746

6,574,707

6,131,746

6,131,746

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

342,306,848 366,092,816

387,919 368.480,735

4130
4131
4132

Tekoči transferi dragim ravnem države
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v drage lavne sklade in agencije

29,463,759 26,936,913
126,577,340 149,684,544
2,692,590
6,338,553

-35,000

4133

Tekoči transferi v javne zavode in drage izvajalce
lavnih služb
- Sredstva za plače in drage izdatke zaposlenim v
javnih zavodih in dragih izvajalcih javnih služb
- Sredstva za prispevke delodajalca javnim zavodom
in dragim izvajalcem javnih služb
- Izdatki za blago in storitve javnim zavodom
In dragim izvajalcem javnih služb

179,927,196 186,778,769

422,919 187,201,688

119,890,919 125,640,631

125,640,631

21,320,714

22,275,745

22,275,745

38,715,563

38,862,393

422,919

39,285,312

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
Tekoči transferi mednarodnim Institucijam
Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini
Dragi tekoči transferi v tujino

2,141,461
224,440
0
403,821
1,513,200

2,143,704
132,830
0
582,392
1,428,482

0

2,143,704
132,830
0
582.392
1,428,482

INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup dragih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje In obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije izvedljivosti projektov in projektna dokument.
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

52,815,716

58,046,741

275,442

58,322,183

52,815,716
1,511,689
949,394
11,758,863
272,859
22,654,879
9,682,181
1,963,187
3,500
4,019,164
0

58,046,741
3,498,314
1,225,866
13,356,047
346,173
22,465,521
11,113,738
1,470,192
16,760
4,489,110
65,020

275,442
-600,000
2,000
696,642
30,150
-26,970
-46,482
32,400

58,322.183
2,898,314
1.227,866
14.052,689
376,323
22,438,551
11,067,256
1,502,592
16,760
4,676,812
65,020

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi dragim ravnem države
Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijaki transferi neprofitnim organizacijam
Investicijski transferi lavnim podjetjem (vključno DARS)
Kapitalski transferi finančnim institucijam
Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikonr
Investicijski transferi posameznikom
Investidiski transferi lavnim zavodom in Javn.gosp.sluibam
Investicijski transferi v tuiino
' ' '*;-V*v \* < •

42,947,816

51,366,480

1,035,000

52,401,480

42,947,816
6,957,278
1,760,200
790,630
30,049,770
3,000
1,896,050
11,250
1,479,638
0

51,366,480
6,642,315
1,709,950
1,065,913
33,544,009
3,000
3.572,372
17,650
4,811,271
0

1,035,000
1,000,000

52,401,480
7,642,315
1,709,950
1,065,913
33,544,009
3,000
3.607.372
17,650
4,811,271
0

412
4120
413

413300
413301
413302
414
4140
4141
4142
4143
42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
43
430
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN 121ACIJAM IN
USTANOVAM
Tekoči transferi neprofitnim organizac. in ustanovam
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0

187,702

35,000

6,131.74«

26,901.913
149,684,544
2,692,590
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-V TISOČ TOLARJIH
PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999
(2)
P)
(4=2+3)

SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
d.-U.)
( SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-31,919,191

-29,780,000

-29,780,000

111/1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)- (II.-403-404)
(PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI
MINUS ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)

10,438,056

23,040,236

23,032,011

II1/2TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+ 71)-(40+ 41)
(TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)

63,844,341

79,633,221

80,943,663

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-V TISOČ TOLARJIH

•

KONTO

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999
(4=2+3)
(2)
(3)

SPREJETI
PRORAČUN
1998
(1)

750
7500
7501
7502
7503
7504
7505
751
7510
7511
7512

440
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
Prejeta vračila posojil od privatnih podjetij in zasebn.
Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države
Prejeta vračila danih posojil iz tujine
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Prodaja kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Prodaja kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Prodaja kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
Dana posojila posameznikom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom
Dana posojila drugim ravnem države
Dana posojila v tulino
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12,167,108

5,996,704

0

5,996,704

667,108
0
667,108

0

0
0

996,704
0
174,162
0
822,542
0
0

996,704
0
174,162
0
822,542
0
0

11,500,000
0
0
11,500,000

5,000,000
0
0
5.000,000

0

5,000,000
0
0
5,000,000

8,874,989

9,708,421

-700,000

9,008,421

3,803,398
55,000
0
0
0
3.748.398
0
0

5,122,851
0
0
0
0
5,122,851
0
0

143,438
43,438

5,266,289
43,438
0
0
0
5,222,851
0
0

100,000
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-V TISOČ TOLARJIH
SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

(1)
441
4410
4411
4412
4413
4414

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih
Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
Skupna vlaganja (joint ventures)
Povečanje kapitalskih deležev v tujino

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) - (II.+ V.)

C.

RAČUN

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
PREDLOGU PRORAČUNA
1999
PRORAČUNA
1999
(3)
(4=2+3)
(2)

5,071,591
4,349,732
0
400,000
0
321,859

4,585,570
4,043,438
100,000
150,000
0
292,132

3,292,119

-3,711,717

-3,011.717

-28,627,072

■33,491,717

-32,791,717

-843,438
-843,438

3,742,132
3,200,000
100,000
150,000
0
292,132

FINANCIRANJA
-V TISOČ TOLARJIH
SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

(1)
109,959,000

VIII ZADOLŽEVANJE (500+501)
500
5000
5001
5002
5003
5004
501
5010
5011
5012
5013
5014

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PREDLOG
PRORAČUNA
K
PREDLOGU PRORAČUNA
1999
1999
PRORAČUNA
(4=2+3)
(3)
(2)
97,770,550

10,505,781 108,276,331

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri Banki Slovenije
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
ZADOLŽEVANJE V TUJINI
Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah
Najeti krediti pri tujih vladah
Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finanč.instit.
Najeti krediti pri druqih tujih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev
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-V TISOČ TOLARJIH
SPREJETI
PRORAČUN
1998

KONTO

(1)
IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551}
550
5500
5501
5502
5503
5504
551
5510
5511
5512
5513

PREDLOG AMANDMAJI DOPOLNJEN
PRORAČUNA
K
PREDLOG
1999
PREDLOGU PRORAČUNA
PRORAČUNA
1999
(2)
(4=2+3)
(3)

75,664,828

63,278,833

11,205,781

74,484,614

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

42,935,523

50,309,232

7,322,285

57,631,517

Odplačila kreditov Banki Slovenije
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papiriev

0
6,327,057
0
4,546,381
32.062,085

0
11,937,060
0
442,887
37,929,285

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

32,729,305

Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam
Odplačila dolga tujim vladam
Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam
Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem

-4,700,000

0
23,959.345
0
442,887
33,229,285

12,969,601

3,883,496

16,853,097

3,034,989
16,350,245
4,226,051
9,118,020

4,067,405
5,893,221
288,786
2,720,189

-156,000
3,723,214
316,282

4,067,405
5,737.221
4,012.000
3,036,471

X. NETO ZADOLŽEVANJE fVIII.-IX.)

34,294,172

34,491,717

33,791,717

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (Vll.-X.)

5,667,100

1,000,000

1,000,000

12,022.285

3. amandma :
V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1999 se Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) povečajo skupaj za
2.084.542 tisoč tolaijev iz naslova vplačila presežka prihodkov nad odhodki Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet po zaključnih računih za leti 1997 in iz naslova razporejanja dela sredstev obračunanih storitev
plačilnega prometa javnofinančnih prihodkov v Proračun Republike Slovenije.
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4. amandma

Urad predsednika vlade

1411 Urad predsednika vlade
Postavka

3002 Plače se zmanjša za:

83.222 tisoč SIT
t

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4000 Plače in dodatki

se zmanjša za:

83.222 tisoč SIT

1518 Urad vlade za informiranje
Postavka

1.320 tisoč SIT

3013 Plače se poveča za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:

4003 Sredstva za delovno uspešnost

1.320 tisoč SIT

1611 Ministrstvo za finance
Postavka

7608 Tekoča proračunska rezerva se poveča za:

77.871 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4090 Tekoča proračunska rezerva

se poveča za:

77.871 tisoč SIT

4212 Višje sodišče Koper
Postavka

2.600 tisoč SIT

3056 Plače se poveča za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:

4009 Drugi izdatki zaposlenim

2.600 tisoč SIT

6299 Upravne enote
Postavka

1.431 tisoč SIT

5858 Plače se poveča za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:

4004 Nadurno delo

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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1.431 tisoč SIT

0 tisoč SIT
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5. amandma

Služba VI ade Republike Slovenije za evropske zadeve

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve
Postavka

2639 Materialni stroški se poveča za:

40.000 tisoč sit

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4029 Drugi operativni odhodki

se poveča za:

40.000 tisoč SIT

1611 Ministrstvo za finance
Postavka

7608 Tekoča proračunska rezerva se zmanjša za:

40.000 tisoč sit

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4090 Tekoča proračunska rezerva

,

se zmanjša za:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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40.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT
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6. amandma

Ministrstvo za finance • poplave

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Postavka

2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se zmanjša za:

100.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4200 Nakup zgradb in prostorov

se zmanjša za:

100.000 tisoč SIT

1611 Ministrstvo za finance
I
Postavka

7640 Rezerva Republike Slovenije se poveča za:

1.500.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4091 Rezerva za naravne nesreče
Postavka

se poveča za:

7608 Tekoča proračunska rezerva se zmanjša za:

1.500.000 tisoč SIT
892.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4090 Tekoča proračunska rezerva

se zmanjša za:

892.000 tisoč SIT

1911 Ministrstvo za obrambo
Postavka

4481 Investicije v temeljne razvojne programe
obrambnih sil se zmanjša za:

500.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve

se zmanjša za:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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500.000 tisoč SIT

8.000 tisoč SIT
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7. amandma

Ministrstvo za finance - občine

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Postavka

2840 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se zmanjša za:

500.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se zmanjša za:

4200 Nakup zgradb in prostorov

500.000 tisoč SIT

1611 Ministrstvo za finance
♦
Postavka

2475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za
investicije se poveča za:

1.000.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države

se poveča za:

1.000.000 tisoč SIT

1911 Ministrstvo za obrambo
Postavka

4481 Investicije v temeljne razvojne programe
obrambnih sil se zmanjša za:

500.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve

se zmanjša za:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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500.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT
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8. amandma

Ministrstvo za finance - obresti

1611 Ministrstvo za finance
Postavka

4145 Obpesti - domači krediti - TRP se poveča za:

354.207 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Postavka

se poveča za:

5607 Obresti RS 12 se poveča za:

354.207 tisoč SIT
722.278 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev
Postavka

se poveča za:

6590 Obresti - domači krediti se poveča za:

722.278 tisoč SIT
284.138 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Postavka

se poveča za:

4146 Obresti - tuji krediti - TRP se poveča za:

284.138 tisoč SIT
328.919 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4041 Plačila obresti - tujim vladam
4042 Plačila obresti - tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam
Postavka

se odpre v višini:
se poveča za:

4609 Obresti • novo zadolževanje v tujini se
poveča za:

117.670 tisoč SIT
211.249 tisoč SIT

869.948 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4043 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
Postavka

se poveča za:

5633 Obresti - Yenkee obveznica se ukine v višini:

869.948 tisoč SIT
2.820.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4043 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
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se črta v višini:

2.820.000 tisoč SIT
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Postavka

6600 Obresti - tuji krediti se poveča za:

209.492 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4042 Plačila obresti • tujim poslovnim bankam in finančnim
institucijam
Postavka

se poveča za:

6604 Obresti - železniška infrastruktura se poveča
za:

209.492 tisoč SIT

42.833 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4043 Plačila obresti - drugim tujim kreditodajalcem
Postavka

se poveča za:

7608 Tekoča proračunska rezerva se poveča za:

42.833 tisoč SIT
185 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4090 Tekoča proračunska rezerva

se poveča za:

Amandma predstavlja zmanjšanje odhodkov proračuna v višini
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185 tisoč SIT

-8.000 tisoč SIT
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9. amandma

Davčna uprava RS - DOV

1612 Davčna uprava RS
Postavka

4599 Plače DDV se poveča za:

204.439 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4000
4001
4002
4003
4009
4010
4011
4012
4013
4029

Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za porodniško varstvo
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se
se
se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:

4605 Materialni stroški DDV se poveča za:

134.490
3.173
30.492
4.652
3.054
11.960
9.310
81
135
7.082

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

1.298.580 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
'
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:

2848 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

636.830
5.850
79.910
6.798
73.650
34.514
81.936
379.092

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

376.423 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme

se poveča za:

376.423 tisoč SIT

1613 Carinska uprava RS
Postavka

2849 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

205.100 tisoč Sil

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:

4202 Nakup opreme

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini

4. december 1998
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205.100 tisoč SIT

2.084.542 tisoč SIT
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10. amandma

Ministrstvo za zunanje zadeve

1611 Ministrstvo za finance
Postavka

7608 Tekoča proračunska rezerva se zmanjša za:

200.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4090 Tekoča proračunska rezerva

se zmanjša za:

200.000 tisoč SIT

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve
Postavka

7435 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

200.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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se odpre v višini:
se poveča za:
se poveča za:

90.000 tisoč SIT
80.000 tisoč SIT
30.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT

4. december 1998

11. amandma

Ministrstvo za obrambo z organi v sestavi

1911 Ministrstvo za obrambo
Postavka

3333 Materialni stroški se zmanjša za:

86.700 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4002
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Povračila in nadomestila
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se
se
se
se
se
se

zmanjša za:
poveča za:
poveča za:
zmanjša za:
zmanjša za:
zmanjša za:
zmanjša za:
poveča za:
poveča za:

4013 Sodelovanje SV v mednarodnih mirovnih
operacijan se zmanjša za:

8.665
9.320
940
72.336
25.949
3.932
5.080
2.265
16.737

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

200 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4000 Plače in dodatki
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Postavka

se poveča za:
se črta v višini:

349.000 tisoč SIT
349.200 tisoč SIT
0 tisoč SIT

4014 Vojaške zadeve se spremeni:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4021
4024
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se

zmanjša za:
zmanjša za:
zmanjša za:
poveča za:

6281 Mednarodno sodelovanje NATO, PZM se zmanjša
za:

100
100
300
500

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

11.728 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se zmanjša za:
se zmanjša za:
se poveča za:

6284 Mednarodni program • CISM se zmanjša za:

5.000 tisoč SIT
7.578 tisoč SIT
850 tisoč SIT
36 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4025 Tekoče vzdrževanje

4. december 1998

se zmanjša za:
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36 tisoč SIT
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Postavka

6285 Stroški za dejavnost vojaško diplomatskih
predstavništev se zmanjša za:

60.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4025 Tekoče vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

se zmanjša za:
se zmanjša za:

Postavka

6292 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih
sredstev ostalih uprav in organov v sestavi
MORS se zmanjša za:
Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4021
4023
4025

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Prevozni stroški in storitve
Tekoče vzdrževanje

Postavka

se
se
se
se

zmanjša za:
zmanjša za:
zmanjša za:
poveča za:

6544 Obvezno cepljenje se poveča za:

50.000 tisoč SIT
10.000 tisoč SIT
15.212 tisoč SIT

14.900
30
4.268
3.986

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

70.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve
Postavka

se poveča za:

8802 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni se
zmanjša za:

70.000 tisoč SIT
11.818 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4021
4024
4026
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Izdatki za službena potovanja
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se
se

zmanjša za:
zmanjša za:
zmanjša za:
poveča za:
zmanjša za:

334
500
206
40
10.818

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

0 tisoč SIT

8807 Vojaško šolstvo se spremeni:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
Postavka

se zmanjša za:
se poveča za:

3.582 tisoč SIT
3.582 tisoč SIT
500 tisoč SIT

8808 Obrambne vaje se poveča za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4024 Izdatki za službena potovanja

poročevalec, št. 74

se poveča za:

80

500 tisoč SIT

4. december 1998

Postavka

8809 Usposabljanje republiškega odreda za zveze se
zmanjša za:

500 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4024 Izdatki za službena potovanja
Postavka

se zmanjša za:

8818 Spremljajoča dejavnost COU se poveča za:

500 tisoč SIT
1.455 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Postavka

se poveča za:

8819 Tekoče vzdrževanje objektov se zmanjša za:

1.455 tisoč SIT
11.777 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se zmanjša za:
se zmanjša za:
se zmanjša za:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4025 Tekoče vzdrževanje
Postavka

3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA
se poveča za:

1.455 tisoč SIT
10.000 tisoč SIT
322 tisoč SIT
15.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:

4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

15.000 tisoč SIT
60 tisoč SIT

2950 Sredstva za tehnično varovanje in zaščito
objektov se zmanjša za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se črta v višini:

4202 Nakup opreme
Postavka

2968 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
oborožitve TZ se zmanjša
zmanjž za:

60 tisoč SIT
1.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se zmanjša za:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Postavka

5.107 tisoč SIT

4465 Urejanje prostora se poveča za:
■V

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:

se poveča za:

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

4. december 1998

1.000 tisoč SIT
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5.107 tisoč SIT
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Postavka

4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
vzdrževanje objektov za obrambo se zmanjša
za:
Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Postavka

se zmanjša za:

4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov v
sestavi MORS se poveča za:

23.500 tisoč SIT

23.500 tisoč SIT
40.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve
Postavka

se poveča za:

4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in
varstvo pri delu se poveča za:

40.000 tisoč SIT
40 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme
Postavka

se poveča za:

4474 Sredstva za zaščito in varovanje informacij
se zmanjša za:

40 tisoč SIT
5.107 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme
Postavka

se zmanjša za:

5143 Taktična sredstva zvez se poveča za:

5.107 tisoč SIT
12.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve
Postavka

se poveča za:

5144 Vojaška vozila se zmanjša za:

12.000 tisoč SIT
2.200 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve
4202 Nakup opreme
Postavka

'

se zmanjša za:
se črta v višini:

5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih in
bojnih enot Slovenske vojske se zmanjša za:

1.200 tisoč SIT
1.000 tisoč SIT
3.670 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4202 Nakup opreme

poročevalec, št. 74
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se zmanjša za:
se zmanjša za:

1.170 tisoč SIT
2.500 tisoč SIT

4. december 1998

Postavka

5180 Oprema za redno dejavnost MORS se poveča za:

3.570 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4021 Posebni material in storitve
4202 Nakup opreme
Postavka

se zmanjša za:
se poveča za:
se poveča za:

6293 Nakup računalniške, programske, strojne in
komunikacijske opreme se poveča za:

400 tisoč SIT
350 tisoč SIT
3.620 tisoč SIT
38.836 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4021 Posebni material in storitve
4202 Nakup opreme
Postavka

se zmanjša za:
se poveča za:

7665 Vzdrževanje stanovanjskega fonda (MORS) se
poveča za:

10.300 tisoč SIT
49.136 tisoč SIT
50.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4025 Tekoče vzdrževanje

se poveča za:

50.000 tisoč SIT

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje
Postavka

2874 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se ukine v višini:

941.700 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
Postavka

se črta v višini:
se črta v višini:

4791 Požarni sklad se odpre v višini:

376.680 tisoč SIT
565.020 tisoč SIT
941.700 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
Postavka

se odpre v višini:
se odpre v višini:

6308 Oprema izobraževalnega centra za zaščito in
reševanje Ig se spremeni:

376.680 tisoč SIT
565.020 tisoč SIT
0 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
4202 Nakup opreme

4. december 1998
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se črta v višini:
se poveča za:

900 tisoč SIT
900 tisoč SIT
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1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Postavka

4960 Nabava vozil za redno dejavnost se zmanjša
za:

3.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4201 Nakup prevoznih sredstev

se zmanjša za:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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3.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT

4. december 1998

12. amandma

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Postavka

5650 Najemnine se zmanjša za:

5.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
Postavka

se zmanjša za:

4118 Izvedba vojaške vaje • NATO se zmanjša za:

5.000 tisoč SIT
10.000 tisoč sit

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Postavka

se zmanjša za:

2890 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

10.000 tisoč SIT
15.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

se poveča za:
se odpre v višini:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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t
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13.000 tisoč SIT
2.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT
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13. amandma

Urad RS za varstvo potrošnikov

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov
Postavka

6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje
potrošnikom z ocenjevanjem kvalitete izdelkov
in storitev se zmanjša za:
Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se zmanjša za:

2891 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

1.000 tisoč SIT
■ >' '' .• jr v ,
1.000 tisoč SIT
1.000 tisoč sit

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

se poveča za:
se odpre v višini:

m .
Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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850 tisoč SIT
150 tisoč SIT
iS
0 tisoč SIT

4. december 1998

14. amandma

Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije
Postavka

1946 Spodbujanje izvoza se zmanjša za:

1.200 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Postavka

se zmanjša za:

7694 Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih
investicij se zmanjša za:

1.200 tisoč SIT
1.200 tisoč sit

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se zmanjša za:

2896 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

1.200 tisoč SIT
2.400 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme

se poveča za:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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2.400 tisoč SIT

0 tisoč SIT
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15. amandma

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Postavka

2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov se
poveča za:

35.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom se poveča za:
Postavka

2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za
pospeševanje kmetijstva v občinah se zmanjša
za:
Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države
:;.v.
Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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h

se zmanjša za:
-

35.000 tisoč SIT
35.000 tisoč SIT

35.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT

4. december 1998

16. amandma

Direkcija RS za ceste

2415 Direkcija RS za ceste
Postavka

4036 Redno vzdrževanje javnih cest se zmanjša za:

164.043 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4025 Tekoče vzdrževanje
Postavka

se zmanjša za:

4037 Periodično vzdrževanje državnih cest se
zmanjša za:

164.043 tisoč SIT
82.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Postavka

se zmanjša za:
se zmanjša za:

4040 Ureditve cest skozi naselja se poveča za:

79.095 tisoč SIT
2.905 tisoč SIT

65.943 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204
4205
4206
4208

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Postavka

se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:

4044 Pripravljalna dela za investicije se poveča
za:

30.720
12.488
15.000
7.735

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

80.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Postavka

se poveča za:

4045 Manjše rekonstrukcije (modernizacije) se
poveča za:

80.000 tisoč SIT

49.500 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
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se poveča za:
se zmanjša za:
se poveča za:

46.368 tisoč SIT
2.900 tisoč SIT
6.032 tisoč SIT

poročevalec, št. 74

Postavka

4048 Rekonstrukcije se zmanjša za:

106.400 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204
4205
4206
4208

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Postavka

se
se
se
se

zmanjša za:
poveča za:
poveča za:
poveča za:

5720 Obvoznice se poveča za:

116.270
1.825
7.650
395

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

120.000 tisoč SIT
■<Ke

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Postavka

se odpre v višini:
se poveča za:

4050 Obnove cest se poveča za:

27.850 tisoč SIT
92.150 tisoč SIT

12.000 tisoč SIT
TK

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204
4205
4206
4208

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Postavka

se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:

4051 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti se
poveča za:

965
7.650
1.000
2.385

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

37.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202
4204
4205
4206
4208

Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Postavka

se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:

4053 Sanacije premostitvenih objektov se zmanjša
za:

1.000
13.790
8.650
11.650
1.910

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

12.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini

poročevalec, št. 74

se zmanjša za:

12.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT
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17. amandma

Geodetska uprava RS

2512 Geodetska uprava RS
Postavka

3353 Materialni stroški se zmanjša za:

1.500 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se zmanjša za:

1933 Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus
se odpre v višini:

1.500 tisoč SIT
1.500 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4029 Drugi operativni odhodki

se odpre v višini:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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1.500 tisoč SIT

0 tisoč SIT

poročevalec, št. 74

18. amandma

Uprava RS za varstvo narave - podprt poslanski

2511 Ministrstvo za okolje in prostor
Postavka

6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje se
zmanjša za:

5.000 tisoč sit

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4029 Drugi operativni odhodki

se zmanjša za:

5.000 tisoč SIT

2521 Uprava RS za varstvo narave
Postavka

5771 Sofinanciranje plovila morske biološke
postaje se odpre v višini:

5.000 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4201 Nakup prevoznih sredstev

se odpre v višini:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini

poročevalec, št. 74
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5.000 tisoč SIT

0 tisoč SIT

4. december 1998

19. amandma

Ministrstvo za znanost in tehnologijo z organi v sestavi

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Postavka

7924 Raziskovalna oprema se zmanjša za:

27.163 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme

se zmanjša za:

27.163 tisoč SIT

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje
Postavka

1.513 tisoč SIT

3424 Materialni stroški se zmanjša za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
4025 Tekoče vzdrževanje
Postavka

se zmanjša za:
se zmanjša za:
se zmanjša za:

769 tisoč SIT
454 tisoč SIT
290 tisoč SIT
926 tisoč SIT

5717 Sektor za evropske zadeve se zmanjša za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se črta v višini:
se zmanjša za:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4026 Najemnine in zakupnine (leasing)
Postavka

904 tisoč SIT
22 tisoč SIT
574 tisoč SIT

6149 Akreditacija se zmanjša za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se zmanjša za:
se zmanjša za:

4021 Posebni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

308 tisoč SIT
266 tisoč SIT

3413 Urad RS za intelektualno lastnino
Postavka

19.935 tisoč SIT

3425 Materialni stroški se poveča za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni strošjci in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Najemnine in zakupnine (leasing)
Drugi operativni odhodki

4. december 1998

93

se
se
se
se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:

6.146
88
2.421
529
1.254
3.516
1.146
4.835

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

poročevalec, št. 74

Postavka

4498 Program prenosa pravic (JU) se poveča za:

370 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4022
4023
4024
4025
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:
za:

4499 Program mednarodne znamke Madrid se poveča
za:

105
54
7
10
42
152

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

465 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije
4024 Izdatki za službena potovanja
Postavka

se poveča za:
se poveča za:
se poveča za:

4500 Program Evropske patentne organizacije se
poveča za:

181 tisoč SIT
63 tisoč SIT
221 tisoč SIT
335 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4023
4024
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:

95
2
109
129

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT

317 tisoč SIT

6153 Avtorsko pravo se poveča za:

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se poveča za:
se poveča za:
se poveča za:

8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine se
poveča za:

171 tisoč SIT
6 tisoč SIT
140 tisoč SIT
521 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4002
4020
4022
4024
4025
4029

Povračila in nadomestila
Pisarniški in splošni material in storitve
Energija, voda! komunalne storitve in komunikacije
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

poročevalec, št. 74
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se
se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:
za:

17
78
35
310
49
32

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

4. december 1998

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO
Postavka

4532 Materialni stroški se poveča za:

1.738 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4029

Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki

Postavka

se
se
se
se
se
se
se

poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča
poveča

za:
za:
za:
za:
za:
za:
za:

6139 Izvajanje programa UNESCO se poveča za:

406
19
28
168
642
4
471

tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč
tisoč

SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT
SIT

1.778 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se poveča za:
se poveča za:

7935 Mednarodni geološki korelacijski program se
poveča za:

533 tisoč SIT
1.245 tisoč SIT
346 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:
se poveča za:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

7936 Mednarodni hidrološki program se poveča za:

187 tisoč SIT
159 tisoč SIT
2.506 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
se poveča za:
se poveča za:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

7937 Mednarodna ocenografska komisija se poveča
za:

1.004 tisoč SIT
1.502 tisoč SIT
1.042 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

4. december 1998

se poveča za:
se poveča za:

95

667 tisoč SIT
375 tisoč SIT

poročevalec, št. 74

Postavka

7938 Človek in biosfera (MAB) se poveča za:

820 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
Postavka

se poveča za:
se poveča za:

2924 Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov se poveča za:

694 tisoč SIT
126 tisoč SIT
3 tisoč SIT

Spremembe se nanašajo na naslednje konte:
4202 Nakup opreme

se poveča za:

Amandma predstavlja povečanje odhodkov proračuna v višini
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3 tisoč SIT

0 tisoč SIT

4. december 1998

