
DRŽAVNI ZBOn REPUBLIKE SLOVENIJE 
DOKUMENTACIJA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 26. oktober 1999 Letnik XXV Št. 74/VI 

PREDLOG PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2000 (DP2000) 

-EPA 965-II- 

OBRAZLOŽITVE PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV ZA LETO 2000 

1. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (nadaljevanje) 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Nadaljevanje iz Poročevalca št. 74/V 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2000 

1. Usmeritve za pripravo proračuna za obdobje 2000-2001 

Usmeritve Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju MGD) za pripravo 

proračuna 2000-2001 izhajajo iz razvojne politike, ki si jo je MGD začrtalo za obdobje 2000- 
2002. 

1.1 Politika pospeševanja podjetniškega razvoja in konkurenčnosti 
MGD bo v obdobju 2000-2002 oblikovalo in izvajalo razvojno politiko za 

pospeševanje podjetniškega razvoja in konkurenčnosti. 

1.2 Oblikovanje razvojne politike 
MGD oblikuje razvojno politiko za učinkovito delovanje tržnega gospodarstva, kar 

pomeni 

• vzdrževanje konkurenčnega in stabilnega okolja, visoke izobrazbene ravni in 

socialne kohezivnosti 

• razvijanje instrumentov za pospešitev strukturnega prilagajanja 

• uresničevanje ciljev, ki so usklajeni z razvojnimi usmeritvami Evropske zveze 

1.3 Izvajanje razvojne politike 

Pri izvajanju razvojne politike upošteva MGD naslednja izhodišča: 

• odgovornost za strukturno prilagajanje je predvsem na strani podjetij; 

• državne politike so usmerjene v vzdrževanje konkurenčnih in odprtih trgov; 

• intervencije države so organizirane v integrirane pristope in izpeljane na stroškovno 

učinkovit način. 

1.4 Cilji 

Razvojna politika MGD zasleduje naslednje cilje: 

• razvoj dinamične tržne strukture 

• rast dodane vrednosti 

• preusmeritev zaposlenih v dejavnosti z visoko dodano vrednostjo 

• skladni regionalni razvoj 

• zaščita okolja 

2. Izhodišča za uresničevanje razvojne politike v proračunskem obdobju 2000-2001 

2.1. Področje industrije in gradbeništva 

Usmeritve za uresničevanje razvojne politike v proračunskem obdobju 2000-2001 izhajajo iz 

identifikacije ključnih problemov (Priloga 1, Uvod k strategiji povečanja konkurenčne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva) predelovalne industrije in gradbeništva: 

• Neustrezna tehnološka opremljenost in nizka ekonomska učinkovitost 

• Prenizka raven znanja na vseh področjih 

• Nizka investicijska sposobnost 
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• Preozka specializacija ter premajhna povezanost podjetij 

• Premajhna vlog podpornih institucij 

Posledica navedenih problemov je nižja dodana vrednost od pričakovane in nizka inovativna 

sposobnost podjetij predelovalne dejavnosti. Večina panog v Sloveniji dosega približno 25 -30 
odstotkov bruto dodane vrednosti na zaposlenega primerljivih panog Evropske zveze. Na 

primer, v Evropski zvezi je bila 1996 v povprečju bruto dodana vrednost na zaposlenega ECU 

49.927, vrednosti pa se gibljejo v primerljivih panogah med ECU 44.172 in ECU 78.759. Za 

Slovenijo pa je bila povprečna vrednost 1997 ECU 12.994, razpon vrednosti pa od ECU 
7.479 in 24.133. 

Obstoječi razkorak med bruto dodano vrednostjo na zaposlenega med Slovenijo in Evropsko 
zvezo so poleg zgoraj navedenih vzrokov posledica še zaostrenih konkurenčnih razmer, ki so 

mnoga podjetja privedla v izgubo, ki je onemogočala posodabljanje na omenjenih področjih. 
Lastnih sredstev podjetja niso imela, hkrati pa so imela le omejene možnosti zadolževanja 

zaradi slabe kreditne sposobnosti in visokih obrestnih mer. Domačega kapitala je na voljo 
relativno malo, tuja vlaganja pa so v večini panog predelovalne dejavnosti zanemarljiva. 

Zmanjševanja razkoraka med bruto dodano vrednostjo na zaposlenega med Slovenijo in 

Evropsko zvezo, pa ne bo odvisna samo od hitrosti in uspešnosti strukturnega prilagajanja 
slovenskih podjetij, temveč tudi kako hitro bodo podjetja Evropske zveze povečevala bruto 

dodano vrednost na zaposlenega v svojih panogah v prihodnosti. Ta pa so, kot kažejo 
dosedanje izkušnje, sposobna premagati recesijo z iskanjem neprestanih izboljšav tako glede 
proizvodnih postopkov, načrtovanja ter kvalitete proizvodov in storitev in is na ta način 

zagotavljati relativne konkurenčne prednosti na svetovnih trgih. 

Iz navedenega je usmeritev razvojne politike nedvoumna. Ukrepi morajo biti naravnani tako, 

da na eni strani pospešujejo zagon strukturnega prilagajanja v predelovalni dejavnosti in 

gradbeništvu s povečanjem managerskih, tehničnih in organizacijskih sposobnosti slovenskih 

podjetij ter na drugi strani pospešujejo oblikovanje konkurenčnega okolja, ki bo podjetjem 

omogočalo hitro prilagodljivost tržnim priložnostim na podlagi podjetniškega potenciala, 

svetovalnega in strateškega povezovanja med podjetij in/ali posli - domačimi in tujimi 
partnerji, internacionalizacijo slovenskih podjetij, ter čim uspešnejšo izrabo rezultatov inovacij 
in raziskav in razvoja, ki so potencialno koristni predelovalni industriji. 

2.2. Področje energetike 

Usmeritve za uresničevanje razvojne politike v proračunskem obdobju 2000-2001 izhajajo iz 

identifikacije ključnih problemov v energetskem sektorju: 

• Neučinkovitost energetskega sektorja 

• Prevlada javnih monopolov 

• Ekološki problemi 

• Neustrezna struktura energetskih virov 

Ukrepi morajo biti naravnani tako, da peljejo v povečevanje učinkovitosti rabe energije in v 
zagotavljanje ustreznih energetskih virov ob upoštevanju mednarodnih okolje varstvenih 
standardov ter spodbujajo tržni pristop v energetskem sektorju, koriščenje obnovljivih virov 
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energije, naložbe zasebnega kapitala ter fleksibilnost elektroenergetskega in plinskega 
omrežja. 

Financiranje iz proračunskih sredstev ima predvsem namen zagotoviti potrebno prehodno 
obdobje za prilagoditev slovenskega energetskega sektorja novim razmeram v državah 
članicah Evropske zveze. 

Vlade načrtuje postopen umik iz financiranja naložb v energetiki in prevzem koordinativne 
vloge pri dotoku zasebnega kapitala v energetski sektor. Bodoče aktivnosti v zvezi z 

naložbami v energetski sektor bodo usmerjene predvsem v zagotavljanje stabilnih tržnih 
razmer in pripravo priložnosti za naložbe zasebnega kapitala. 

Javno financiranje je usmerjeno v ekološko sanacijo regij, ki so bile obremenjene s proizvodnjo 

električne energije iz termo objektov in so predstavljale enega stebrov razvoja slovenskega 
gospodarstva. Socialna sanacija regij, izčrpanih s stoletnim pridobivanjem premoga, 

predstavlja drugo bistvenih področij javnega financiranja, pri čemer gre za ustvarjanje pogojev 
za revitalizacijo regij in ne za subvencioniranje proizvajalcev električne energije. 

Sovlaganje energetskega sektoija pri naštetih aktivnostih, bo Vlada zagotovila s prodajo dela 

osnovnih sredstev distribucijskih podjetij, za kar ima zakonsko osnovo v Energetskem 

zakonu. 

3. Programi za proračunsko leto 2000 

3.1 Osnovni programi 

V nadaljevanju sumarno predstavljamo osnovne programe za proračunsko leto 2000; 

podrobne obrazložitve posameznih postavk so v Prilogi 2 tega dokumenta. 

Program v 000 SIT 

2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov 5.293.783 

Program zapiranja rudnikov in premogovnikov vključuje nadaljevanje/zaključek procesa 

zapiranja rudnikov in premogovnikov na osnovi zakonov, sprejetih v preteklih obdobjih. 
Program vključuje naslednje postavke: 
6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje 1.700.511 
8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in 

Zagorje 2.375.123 

5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija in Mežica 1.129.085 

8786 Rudarska škoda Idrija 89.064 

V letu 2000 je predviden začetek aktivnosti na postopnem razpiranju rudnika Trbovlje- 

Hrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju regionalnega razvoja 

Zasavske regije. Nadaljevanje proizvodnje energije v termoelektrarni Trbovlje je načrtovano v 

skladu s strateško usmeritvijo o pokrivanju energetski potreb iz domačih virov, ob čemer mora 
biti z ekološko sanacijo dosežena predpisana raven emisij. Program razvojnega 
prestrukturiranja regije bo usmerjen predvsem v razvoj človeških virov, inovativnosti in 
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podjetništva ter s tem zagotavljanje pogojev za kakovostne naložbe in ustvaijanje novih 
delovnih mest. Program vključuje naslednje postavke: 

Prosram 000 SIT 

2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2 1.870.348 

6376 RTH, Zasavska regija 
6521 Revitalizacija in ekološka sanacija TET2 

890.642 

979.706 

Prosram 000 SIT 

2153 Gospodarstvo 4.641.163 

Glede na identificirane probleme bo uresničevanje ciljev povečanja konkurenčne sposobnosti 
slovenskih podjetij potekalo v medsebojno povezanih programih in projektih za krepitev 

konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij ter v programih prestrukturiranja podjetij in 
panog, ki izbrane ukrepe povezujejo v posebne podprograme za prestrukturiranje 

panog/podjetij s strukturnimi razvojnimi problemi. 

V skladu z razvojnimi cilji in predpristopno strategijo vključevanja Slovenije v EU je 
oblikovan Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije, ki vključuje 

nabor horizontalnih ukrepov za povečanje produktivnosti in razvojnih potencialov podjetij v 
vseh panogah. Program je zastavljen za obdobje 2000-2003 in v proračunskem letu 2000 uvaja 

horizontalne ukrepe za spodbujanje: 

• celovitega sistema stalnih izboljšav v podjetjih 

• zunanjega "benchmarkinga" 

• tržnih pristopov 

• povezovanja podjetij in specializacij v proizvodno storitvenih verigah ("grozdih") 

• razvoja poslovne infrastrukture 

• internacionalizacije slovenskih podjetij 

• strateških partnerstev in neposrednih tujih naložb 

Ukrepi se bodo izvajali v okviru naslednjih proračunskih postavk: 
6372 Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije 1.890.642 
1731 Spodbujanje novih investicij 361.725 

1991 Spodbujanje tržnih pristopov ' 246.577 

Podpora procesom prestrukturiranja je predvidena na dveh ravneh - programi 
prestrukturiranja izbranih panog in programi prestrukturiranja strateških podjetij. Izbor treh 
panog (železarstvo, usnjarska in tekstilna industrija) je definiran s pogajalskimi izhodišči. 

Dodatno identificirana panoga je lesno-predelovalna industrija. Programi prestrukturiranja 

panog vključujejo podoben nabor ukrepov kot v razvojnem programu, le da so sredstva, 
dodeljena izbranim panogam, proporcionalno višja. Prestrukturiranje bo podprto s naslednjimi 

postavkami: 

6370 Prestrukturiranje usnjarske, tekstilne industrije in železarstva 1.212.513 

4651 Prestrukturiranje strateških podjetij/panog 712.513 

Ostala načrtovana sredstva za program Gospodarstvo so namenjena razvoju in vzpostavitvi 
sistemov spremljanja in nadzora projektov v okviru programa Gospodarstvo. 
63 75 Spremljanje in nadzor industrijskih projektov 217.193 
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Prozrcim 000 SIT 

2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 

1.662.607 

V skladu z identificiranimi problemi in prioritetami za leto 2000 vključuje proračun programa 

Energetika financiranje naslednjih področij: 

• Pripravo energetske strategije in programe prestrukturiranja 
6379 Priprava nove energetske strategije J06.877 

5193 Program prestrukturiranja v energetiki 111.330 

• Investicije v ekološko sanacijo, obnovo in modernizacijo objektov ter odvisne študije 
4656 Invest. dokum. za ekološko in tehnolo. sanac. energ.objekt. 44.532 

4163 Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK 178.128 

5810 Ekološka in tehnološka sanacija Nafta Landctva 500.320 

5588 Rekonstrukcije v TE-TO Ljubljana 89.064 

8789 Priprcn'a dela in študije HE Spodnja Sava 44.532 
4657 Odstranjevanje mulja iz jezer HE 44.532 

• Investicije v učinkovito rabo energije in obnovljive vire 

5589 Kogeneracije 106.877 

1033 Inten>encije v obnovljive vire energije 169.222 

• Razvoj in vzpostavitev sistemov spremljanja in nadzora projektov v okviru programa 

Energetika 
6382 Spremljanje in nadzor energetskih projektov 267.193 

Program v 000 SIT 

2155 Prilagajanje EU 552.191 

V procesu vključevanja v Evropsko zvezo bo v naslednjem proračunskem obdobju poudarek 

na 

• Harmonizaciji in implementaciji tehničnih predpisov 

• Pripravi programov in projektov za izvajanje strategije prilagajanja - oblikovanje 

podrobnega programa industrijskega razvoja in programov prestrukturiranja industrijskih 

regij kot sestavnih delov Državnega razvojnega programa za naslednje obdobje in osnove 

za črpanje strukturnih skladov ob vključitvi v Evropsko zvezo 

• Sofinanciranje pilotnih projektov 

• Sofinanciranje domače in mednarodne ekspertize za področji gospodarstva in energetike 

Prilagajanje EU vključuje naslednje postavke. 
6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje 151.407 
8784 Iz\>ajanje strategije RS za vključitev v EU 267.188 

7453 Sofinanciranje ekspertiz programov prilagajanja 133.596 
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3.2 Podporni programi 

Aktivnosti za podporo izvajanju načrtovanega programa prodaje državnega premoženja se 
bodo financirale v okviru posebnega programa. 
4017 Državno premoženje (privatizacija, upravljanje) 1~8.126 

Namenska sredstva za lastno udeležbo v Pharovih projektih, sodelovanje v komunitarnih 

programih EU in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in institucijah so združena v 
programu 

Program v 000 SIT 

2194 Donacije - lastna udeležba 217.660 

7454 Mednarodni projekti - lastna udeležba 217.660 

Aktivnosti in projekti organov v sestavi so predstavljeni v Prilogi 2 tega dokumenta. 

4. Program prodaje državnega premoženja za leto 2000 

4.1 Načrtovani prihodki 

Načrtovani prihodki iz prodaje državnega premoženja Ministrstva za gospodarske dejavnosti 

znašajo skupaj 20.123.049.000 SIT v letu 2000. 

4.1.1 Prodaja poslovnega deleža družb v sistemu Slovenskih železarn d.d. 

V skladu z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. je za leto 2000 predvidena 

prodaja poslovnih deležev naslednjih družb v sistemu Slovenskih železarn: 

Podjetje Znesek v 000 SIT 

SŽ Valji d.o.o. Štore 200.000 

SŽ Armature Muta d.o.o. 100.000 
SŽ Tio Pnevmatika d.o.o. Lesce 50.000 

Elektrode d.o.o. Lesce 50.000 
SŽ Tovil d.o.o. Ljubljana 600.000 

SŽ Noži Ravne d.o.o. 1.500.000 
SŽ STO d.o.o. Ravne (delno) 500.000 

Skupaj: 3.000.000 

Utemeljitev 

Prodaja poslovnih deležev navedenih družb v sistemu Slovenskih železarn d.d. v letu 2000 je 

načrtovana v smislu 19. in 20. člena Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. in na 
osnovi izvajanja sanacijskega programa Slovenskih železarn za obdobje 1998 - 2000, ki je 

usmerjen na družbe poslovnega jedra sistema, za katere je v pripravi program prestrukturiranja 

do leta 2005, ostale aktivne in neaktivne družbe sistema pa naj bi šle po programu pospešeno v 

prodajo. Izmed družb poslovnega jedra sistema Slovenskih železarn d.d. je za prodajo 

poslovnega deleža v letu 2000 predvidena samo družba Noži Ravne d.o.o. 
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4.1.2 Privatizacija distribucijskih podjetij 

Vstop zasebnega kapitala v distribucijska podjetja ima zakonsko osnovo v Energetskem 
zakonu (v nadaljevanju EZ) in sicer v členih od 120. do 122., ki navajajo obseg privatizacije in 

maksimalno udeležbo posameznega pravnega subjekta. V EZ je naveden tudi način 
razporeditve sredstev, pridobljenih s prodajo distribucijskih podjetij. 

V letu 2000 namerava Vlada prodati 14,5% lastniškega deleža v distribucijskih podjetjih po 

tržni vrednosti, kije ocenjena na 50% knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev. 

Podietie Znesek v 000 SIT 

Elektro Ljubljana 5.089.787 
Elektro Maribor 4.103.617 

Elektro Gorenjska 2.485.507 
Elektro Primorska 2.308.411 
Elektro Celie 3.135.717 

Skupaj: 17.123.049 
Utemeljitev 

Privatizacije distribucijskih podjetij v načrtovanem obsegu ima dvojni namen: 

• pridobiti strateške partnerje, ki bodo prinesli v distribucijska podjetja nova znanja o 

delovanju in poslovanju na liberaliziranem trgu z električno energijo ter ponudbi električne 

energije kot celostne storitve oskrbe; 

• uporabiti pridobljena sredstva za začetek postopka samofinanciranja nasedlih investicij (26. 

in 125.člen EZ) v proizvodnih podjetjih, ki bodo najbolj izpostavljena vplivu liberaliziranih 
razmer v elektrogospodarstvu. 

4.2 Načrtovani odhodki 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti načrtuje odhodke iz zgoraj navedenih kupnin v skupni 
višini 17.009.000.000 SIT za naslednje namene: 

lz načrtovanih kupnin bo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti prispevalo tudi 3.000.000.000 

SIT v sklad za tehnološko prenovo podjetij pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo. 

Namen Znesek v 000 SIT 

Slovenske železarne 
Dokapitalizacija energetskih objektov 

Dokapitalizacija javnega podjetja za nasedle investicije 

2.800.000 
2.400.000 

"11.809.000 
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1. UVOD 

Slovensko gospodarstvo je v zadnjem desetletju doživelo korenite strukturne 
spremembe. Podjetja so se morala v relativno kratkem času prilagoditi zaostrenim 

konkurenčnim razmeram. V takšnih pogojih uspeh podjetja ne izhaja le iz učinkovite 
uporabe proizvodnih faktorjev, temveč predvsem iz sposobnosti zaznavanja in 
izkoriščanja tržnih priložnosti. Odzivnost domačih podjetij na konkurenčne pritiske v 
mednarodnem okolju je tudi eden od pogojev, ki jih Evropska zveza postavlja 
kandidatkam za včlanitev. Slovenska podjetja morajo zato še pred vstopom v 
Evropsko zvezo okrepiti svojo konkurenčno sposobnost. Pobuda in odgovornost za 
preoblikovanje v skladu z zahtevami sodobne konkurence mora biti na strani podjetij 
samih, država pa jim lahko pri tem pomaga z oblikovanjem ustreznega podpornega 
okolja za dvig ekonomske učinkovitosti in uspešnosti. 

Slovenska država je že v začetku 1990-ih let začela izvajati program za zagon 
strukturnega prilagajanja. Proces preoblikovanja podjetij je poskušala spodbuditi's 
projektom Prenova podjetij (1992-93), katerega namen je bil omogočiti podjetjem 

dostop do osnovnih managerskih znanj, nujnih za prestrukturiranje1. Projekt je bil 
izveden v treh korakih: za izbrane panoge (ki so skupaj ustvarjale več kot polovico 

dohodka, izvoza in zaposlenosti v predelovalni dejavnosti) so bile narejene panožne 
analize, v desetih podjetjih (ki so bila soudeležena pri kritju stroškov projekta) je 

istočasno potekalo industrijsko prestrukturiranje, ob koncu pa so bila z rezultati analiz 
seznanjena vsa podjetja v izbranih panogah in širša javnost. Ob koncu projekta je bilo 

za področje predelovalne dejavnosti in gradbeništva oblikovanih enajst strateških 
panožnih skupin, katerih poglavitni namen je bil na eni strani analiza ra2mer in 

iskanje optimalnih razvojnih usmeritev za panogo in na drugi opredelitev vloge 
države pri zagotavljanju pogojev za hitrejši gospodarski razvoj. Na osnovi dela 

strateških panožnih skupin in številnih drugih sektorskih projektov (mnogi so bili 
financirani v okviru programa PHARE) je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v 

letu 1996 pripravilo Strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega 
gospodarstva (MGD, 1996). Temeljila je na obsežni analizi stanja v slovenski 

predelovalni industriji in gradbeništvu, analizi in projekciji gospodarskih gibanj v 
domačem in mednarodnem okolju, hkrati pa je bila usklajena z drugimi slovenskimi 

strateškimi dokumenti in z zasnovami politike povečevanja konkurenčnosti v okviru 
Evropske zveze 

Pričujoča študija predstavlja nadgradnjo publikacije iz leta 1996. V njej so zbrane 

panožne analize, ki zajemajo podatke za obdobje 1994-1997 in opredeljujejo bistvene 
značilnosti panoge. Navedeni predlogi horizontalnih ukrepov za povečanje 

konkurenčnih sposobnosti slovenskega gospodarstva sledijo shemi predlogov, 
navedenih v Strategiji konkurenčne sposobnosti slovenske industrije (MGD, 1996). 

Panožne analize so avtorski prispevki članov strateških panožnih skupin, za katere je 

uredniška skupina predlagala enotni okvir, vanje pa vsebinsko ni posegala. V 

povzetku je prikazan zbirni pregled nekaterih najpomembnejših kazalcev za leto 1997 

po panogah, opredeljeni so ključni problemi predelovalne dejavnosti in gradbeništva 

in na tej osnovi pripravljeni predlogi ukrepov za povečanje konkurenčne sposobnosti 
analiziranih panog. Zaradi vključevanja Slovenije v Evropsko zvezo, so predlogi 

1 Opis projekta in rezultatov podaja Petrin (1995). 
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ukrepov v tem povzetku zasnovani na temeljih evropske strategije povečevanja 

konkurenčnosti podjetij. 

1.1. METODOLOŠKA POJASNILA 

V obdobju med obema analizama je prišlo do bistvenih sprememb v statistični 
razvrstitvi dejavnosti, ki otežujejo neposredno primerljivost panožnih analiz. Medtem, 
koje analiza iz leta 1996 temeljila na Enotni klasifikaciji dejavnosti, sedanja upošteva 

Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD), ki jo uporablja tudi Evropska zveza 
(NACE). V skladu z veljavno klasifikacijo so se preoblikovale tudi strateške panožne 

skupine. V pričujoči publikaciji so zajete analize enajstih skupin, ki pokrivajo celotno 
predelovalno industrijo (področje D), razen Proizvodnje hrane, pijač in tobačnih 
izdelkov (DA/15-16), vključeno pa je tudi področje gradbeništva (področje F). 
Sedanja sestava strateških panožnih skupin je naslednja: 

DB/17-18 Proizvodnja tekstilij; usnjenih oblačil; tekstilnih in krznenih 

izdelkov 
DC/19 Proizvodnja usnja; obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 

DD/20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz plute, slame 

DN/36-37 in protja in proizvodnja pohištva in druge predelovalne 

dejavnosti; reciklaža 
DE/21-22 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in 

. kartona; tiskarstvo in založništvo 
DF/23 Proizvodnj a koksa, naftnih derivatov in j edrskega goriva 

DG/24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken, 

DH/25 proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 
DI/26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov in 

F/45 gradbeništvo 
D J/27-28 Proizvodnj a kovin in kovinskih izdelkov 

DK/29 Proizvodnja strojev in naprav (brez DK 29.7) 

DL/30-33 Proizvodnja električne in optične opreme (DL) in proizvodnja 

gospodinjskih aparatov (DK 29.7) 
DM/34-35 Proizvodnja vozil in plovil 

Sprememba klasifikacije se odraža tudi v novem izrazoslovju. V tej publikaciji 

uporabljamo izrazoslovje, ki seje ustalilo v Evropski zvezi, to pa se ne ujema v celoti 

s termini, kijih uporablja SKD in sicer: 

• Panoga (po SKD: oddelek) 

• Skupina (po SKD: skupina) 

• Podskupina (po SKD: razred) 

Pri izračunih kazalcev je bila uporabljena metodologija Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti in je pri obeh publikacijah enaka. Vsi podatki so inflacionirani na leto 

1997. 
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2. ANALIZA STANJA SLOVENSKE PREDELOVALNE 

DEJAVNOSTI 

Sektorska struktura slovenskega gospodarstva2 se v zadnjem desetletju spreminja v 
korist terciarnega sektorja. Delež sekundarnega sektorja je močno upadel v obdobju 
1991-1993, torej v obdobju najhujše gospodarske krize. Čeprav so relativni deleži 
posameznih sektorjev v ustvarjanju BDP podobni tistim v razvitih državah, to ni znak 
visoke stopnje razvitosti, temveč predvsem zmanjšanja sektorja trgovanih proizvodov 
(tradebles) na račun netrgovanih (non-tradeables), ki je v veliki meri odraz zmanjšanja 
konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Tabela 2.1 prikazuje strukturo BDP po 
metodologiji Mednarodnega denarnega sklada (System of National Accounts, 1993), 

ki upošteva v strukturi BDP poleg dodane vrednosti tudi davke in subvencije. Upad 
deleža dodane vrednosti v BDP je predvsem posledica relativnega naraščanja davkov 
na proizvodnjo in uvoz. 

Tabela 2.1: Sektorska struktura dodane vrednosti in bruto domačega proizvoda 
(v odstotku, BDP=100) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' 

Primarni (A+B) 5,0 V 5,2 4,5 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 
Sekundami (C+D+E+F) 37,7 39,7 35,9 33,7 34,3 32,9 32,7 33,7 33,5 

• od tega D 29,9 31,0 28,4 25,9 26,2 24,7 24,3 24,8 24,7 

• od tega F 4,3 3,7 3,8 4,1 4,1 4,4 4,9 5,1 5,1 
Terciarni (vsota G do 0) 47,9 44,4 48,2 49,6 53,0 50,0 50,7 51,2 51,2 

Skupaj dodana vrednost 89,0 88,3 87,6 86,1 85,5 84,8 85,0 86,2 85,9 

Opomba: (1) Ocena 
Vir: SURS, 1997; UMAR, 1998. 

Predelovalna dejavnost (področje D) ostaja največji vir BDP in zaposlenosti v 
slovenskem gospodarstvu. V letu 1997 je ustvarila 29% dodane vrednosti in 

zaposlovala 32% vseh zaposlenih. Gradbeništvo je prispevalo 5,6% dodane vrednosti, 

1% izvoza in 6% zaposlenosti. 

Slika 2.1: Realne letne stopnje rasti BDP in ustvarjene dodane vrednosti za 

predelovalno dejavnost (D) in gradbeništvo (F) 

2 Primarni sektor zajema kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov (področja A-B); sekundami vključuje 
rudarstvo, predelovalno industrijo, proizvodnjo električne energije, upravljanje z vodnimi viri in 
zemeljskim plinom ter gradbeništvo (področja C-F); terciarni pa storitvene dejavnosti (področja G-O). 
3 Delež je za razliko od podatka y tabeli 2.1 izračunan od dodane vrednosti. 
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Po precejšnjih nihanjih v preteklih letih, se stopnje rasti ustvarjene dodane vrednosti v 
predelovalni dejavnosti in gradbeništvu umirjajo. Predvidene stopnje rasti za leto 

1998 tako ostajajo na ravni iz leta 1997 (UMAR, 1998). 

Tabela 2.2: Ekonomski pomen panog v letu 1997 (strukturni delež v 

  predelovalni dejavnosti, izražen v odstotku)4   _ 
SKD Opis N% R*% X% Z% PS% ČD% ĆI% 

D Predelovalne dejavnosti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
DA/15-16 Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih 

izdelkov 
6,0 12,7 3,3 8,7 13,1 

OO 
r-H 2,6 

DB/17-18 Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, 
tekstilnih in krznenih izdelkov 

9,3 6,7 8,2 14,6 7,3 3,7 7,4 

DC/19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih 
izdelkov, razen oblačil 

1,4 2,0 2,6 3,7 2,0 0,9 1,0 

DD/20 Obdelava in predelava lesa, 
proizvodnja izdelkov iz plute, slame 
in protja, razen pohištva 

7,6 3,6 3,7 4,9 3,6 1,8 3,8 

DE/21-22 Proizvodnja vlaknin, papiija . in 
kartona ter izdelkov iz papiija in 
kartona, založništvo in tiskarstvo 

13,8 8,3 5,3 7,5 9,1 7,1 6,6 

DF/23 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, 
jedrskega goriva 

0,1 1,2 0,8 0,4 0,7 0,0 1,8 

D G/24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih 
izdelkov, umetnih vlaken 

2,6 10,2 12,9 6,4 12,7 20,3 . 3,3 

DH/25 Proizvodnja izdelkov iz gume in 
plastičnih mas 

6,6 4,7 5,1 4,3 5,3 6,3 2,9 

DI/26 Proizvodnja drugih nekovinskih 
mineralnih izdelkov 

3,3 4,0 3,1 4,8 5,4 7,1 3,3 

DJ/27-28 Proizvodnja kovin in kovinskih 
izdelkov 

18,8 12,1 12,6 12,6 13,3 7,8 39,7 

DK/29.1- 
29.6 

Proizvodnja strojev in naprav 6,7 4,6 4,6 6,1 4,6 4,6 7,9 

DK/29.7, 
DL/30-33 

Proizvodnja električne in optične 
opreme ter gospodinjskih aparatov 

13,1 15,5 20,0 15,6 13,5 16,1 3,0 

DM/34-35 Proizvodnja vozil in plovil 1,8 10,0 13,9 4,7 5,3 2,3 10,0 

DN/36-37 Proizvodnja pohištva in druge 
predelovalne dejavnosti, reciklaža 

8,7 4,3 4,0 5,7 4,2 3,5 6,7 

Vir: APPNI, Zaključni računi za leti 1996 in 1997; MGD, 1998. 

Panožna struktura se v primerjavi z letom 1995 ni bistveno spremenila. 
Najpomembnejša panoga je elektroindustrija (Proizvodnja električne in optične 

opreme in Proizvodnja gospodinjskih aparatov), ki je v letu 1997 ustvarila približno 

15 odstotkov čistih prihodkov od prodaje, petino izvoza in skoraj 16 odstotkov 
delovnih mest v predelovalni dejavnosti. Visok delež v številu podjetij pa kaže na 

veliko razdrobljenost te panoge, kar postaja v mednarodnem okolju čedalje večja 
slabost. Elektroindustrija je poleg kemijske in prehrambene industrije (ki je v analizi 

ne obravnavamo posebej) glavni vir čistega dobička. Po drugi strani je druga največja 

panoga, Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, ustvarila skoraj 40% celotne 

izgube. 

4 Podatki niso v celoti primerljivi s tistimi v publikaciji iz leta 1996 (MGD, 1996), saj je področje 
predelovalne dejavnosti (SKD D) opredeljeno ožje od dejavnosti industrije, rudarstva in 
elektrogospodarstva (EKD 01). Oznake v tabeli pomenijo: N% - delež v številu podjetij; R*% - delež v 
čistih prihodkih od prodaje; X% delež v izvozu; Z% - delež zaposlenih; PS% - delež poslovnih 
sredstev; ČD% - delež v čistem dobičku; ČI% - delež v čisti izgubi. *" 
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2.1. SPLOŠNI KAZALCI 

V primerjavi s stanjem v letu 1995 (MGD, 1996) lahko ugotovimo, da seje položaj 
predelovalne industrije rahlo izboljšal. Vendar indeksi obsega proizvodnje (Tabela 
2.3) kažejo na različen položaj panog. 

Tabela 2.3: Indeksi obsega proizvodnje po panogah (v stalnih cenah 1992) 
SKD Opis 1993 1994 1995 1996 1997 

D Predelovalne dejavnosti 97,6 104,1 107,1 108,0 108,2 
DA/15-.16 Proizvodnja hrane, pijač in tobačnih 

izdelkov 
96,8 99,4- 99,2 104,5 101,4 

DB/17-18 Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, 
tekstilnih in krznenih izdelkov 

101,0 97,0 99,7 99,3 99,3 

DC/19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih 
izdelkov, razen oblačil 

95,3 91,7 

CD 
rH 
oo 65,2 73,0 

DD/20 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja 
izdelkov iz plute, slame in protja, razen 
pohištva 

98,4 104,9 104,2 105,1 76,0 

DE/21-22 Proizvodnja vlaknin, papiija in kartona ter 
izdelkov iz papiija in kartona, založništvo in 
tiskarstvo 

94,9 104,4 97,5 94,8 83,8 

DF/23 Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, 
jedrskega goriva 

100,0 67,2 91,3 70,0 76,4 

D G/24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaken 

98,0 113,4 117,0 121,1 125,7 

DH/25 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih 
mas 

103,0 110,5 116,6 114,6 130,8 

DI/26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

95,0 106,4 107,5 114,3 119,7 . 

DJ/27-28 Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov 95,0 101,3 106,3 100,4 96,6 

DK/29.1-29.6 Proizvodnja strojev in naprav 95,0 111,9 115,4 107,4 95,1 

DK/29.7, 
DL/30-33 

Proizvodnja električne in optične opreme ter 
gospodinjskih aparatov 

102,0 123,4 144,3 168,0 162,9 

DM/34-35 Proizvodnja vozil in plovil 84,0 81,7 85,3 79,3 73,1 

DN/36-37 Proizvodnja pohištva in druge predelovalne 
dejavnosti, reciklaža 

104,0 107,6 101,8 102,0 118,7 

F Gradbeništvo (vrednost opravljenih del) 70,1 104,0 126,7 161,4 166,6 

Vir: UMAR, 1998. 

Med hitro rastoče panoge sodijo: 

• DG: Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken 

• DH: Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 

• DI: Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 

• DL: Proizvodnja električne in optične opreme ter gospodinjskih aparatov 

• DN: Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, reciklaža 

Po drugi strani obseg proizvodnje v nekaterih panogah upada. Še zlasti zaskrbljujoč je 

položaj v tistih panogah, kjer je raven obsega proizvodnje še vedno pod tisto v letu 

1993. Takšne panoge so predvsem: 

• DC: Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih izdelkov, razen oblačil 

• DE: Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter izdelkov iz papirja in kartona, 
založništvo in tiskarstvo 
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• DF: Proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva 

• DM: Proizvodnja vozil in plovil 

Ostale panoge stagnirajo oziroma so po nekajletni rasti v letu 1997 ponovno doživele 
upad obsega proizvodnje, ki ga je deloma moč pripisati razmeram na svetovnem trgu. 

Tabela 2.4: Dinamika izbranih ekonomskih kazalcev v obdobju 1997/96 (realne 
  letne stopnje rasti, izražene v odstotku)5 

SKD Opis dN dR* dX dZ dPS dČD dČI dR/L 

D Predelovalne dejavnosti 4,2 7,0 12,5 -3,6 4,2 47,7 -31,7 11,0 
DA/15-16 Proizvodnja hrane, pijač in 

tobačnih izdelkov 
2,2 1,2 4,5 -3,4 4,0 25,8 -58,8 4,7 

DB/17-18 Proizvodnja tekstilij, usnjenih 
oblačil, tekstilnih in krznenih 
izdelkov 

1,8 6,4 8,2 -3,9 -0,8 93,6 -31,1 10,7 

DC/19 Proizvodnja usnja, obutve in 
usnjenih izdelkov, razen oblačil 

9,0 -1,3 3,8 -16,0 0,6 103,8 -79,0 17,4 

DD/20 Obdelava in predelava lesa, 
proizvodnja izdelkov iz plute, 
slame in protja, razen pohištva 

2,4 -3,3 -3,3 -5,0 1,7 44,3 -35,7 1,8 

DE/21-22 

f 

Proizvodnja vlaknin, papiija in 
kartona ter izdelkov iz papiija in 
kartona, založništvo in tiskarstvo 

7,5 4,6 16,0 -0,6 16,1 30,4 -17,0 5,2 

DF/23 Proizvodnja koksa, naftnih 
derivatov, jedrskega goriva 

25,0 33,6 42,3 ' -3,8 20,2 195,4 14,4 38,9 

D G/24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih 
izdelkov, umetnih vlaken 

5-9 8,4 16,6 1,0 3,9 26,5 47,7 7,3 

DH/25 Proizvodnja izdelkov iz gume in 
plastičnih mas 

6,6 7,6 9,4 -1,5 4,8 121,3 9,6 9,3 

D1/26 Proizvodnja drugih nekovinskih 
mineralnih izdelkov 

2,5 -1,6 4,2 -12,9 -3,6 73,1 -42,0 12,9 

DJ/27-28 Proizvodnja kovin in kovinskih 
izdelkov 

4,1 10,2 13,7 -1,9 -0,2 63,7 34,9 12,3 

DK/29.1- 
29.6 

Proizvodnja strojev in naprav 7,1 17,2 20,4 1,0 6,6 95,9 -32,7 16,0 

DK/29.7, 
DL/30-33 

Proizvodnja električne in optične 
opreme ter gospodinjskih aparatov 

2,9 10,6 14,1 -3,4 8,5 70,4 -68,3 14,5 

DM/34-35 Proizvodnja vozil in plovil -0,9 3,9 10,9 -8,8 1,3 -15,1 -75,1 13,9 

DN/36-37 Proizvodnja pohištva in druge 
predelovalne dejavnosti, reciklaža 

3,1 19,9 27,2 1,4 5,4 105,5 -12,8 18,2 

F Gradbeništvo 8,3 6,7 12,1 4,6 11,7 54,2 -18,9 2,0 

Vir: APPNI, Zaključni računi za leti 1996 in 1997; MGD, 1998. 

Večina kazalcev v predelovalni dejavnosti se izboljšuje. V letu 1997 je dejavnost kot 

celota poslovala pozitivno, spodbudno je zmanjševanje čiste izgube in istočasna rast 

čistega dobička v večini panog. Kljub nastajanju novih podjetij skupno število 

zaposlenih še naprej pada, v vseh panogah pa se produktivnost dela povečuje. Med 

kazalci dobičkonosnosti dosega najvišjo vrednost donosnost prodaje, merjena kot 

delež dobička iz poslovanja v kosmatem donosu poslovanja (ROS 1). Slika je manj 

optimistična, če upoštevamo druge mere donosnosti. Donosnost lastniškega kapitala 

5 Prikazane so realne letne stopnje rasti za naslednje kazalce: dN - števila podjetij; dR* - čistih 
prihodkov od prodaje; dX - izvoza; dZ - števila zaposlenih ; dPS - poslovnih sredstev, dČD - čistega 
dobička; dČI - čiste izgube; dR/Z - dodane vrednosti na zaposlenega. 
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(ROE) je v slovenskih razmerah zelo zavajajoč kazalec, saj je v mnogih podjetjih 
lastniški kapital še vedno neprimerno ovrednoten (ima celo negativno knjigovodsko 
vrednost). Donosnost sredstev (ROA) in donosnost prodaje (ROS 2), ki upoštevata v 
števcu neto poslovni izid (čisti dobiček oziroma izgubo) sta skoraj v vseh panogah 
nižji od donosnosti prodaje iz tekočega poslovanja (ROS 1). Kazalca ROA in ROS 2 
sta tudi močno medsebojno korelirana. Na podlagi primerjave različnih kazalcev 
lahko ugotovimo, da se v večini panog tekoče poslovanje izboljšuje, hkrati pa so 
podjetja še vedno obremenjena z visokimi stroški financiranja. 

Tabela 2.5: Kazalci uspešnosti poslovanja v letu 1997 
SKD Opis 1996 1997 

ROE ROA ROS 1 ROS 2 ROE ROA ROS 1 ROS 2 

D Predelovalne dejavnosti -4,70 -2,42 -0,06 -2,40 0,19 0,10 1,69 0,09 
DA/15-16 Proizvodnja hrane, pijač in 

tobačnih izdelkov 
3,29 2,12 3,22 2,04 5,81 3,80 4,65 3,77 

DB/17-18 Proizvodnja tekstilij, usnjenih 
oblačil, tekstilnih in krznenih 
izdelkov 

-6,39 -3,64 -2,83 -4,19 -2,60 -1,51 0,17 -1,60 

DC/19 Proizvodnja usnja, obutve in 
usnjenih izd., razen oblačil 

-16,99 -6,63 -3,65 -6,54 -0,46 -0,18 -0,53 -0,18 

DD/20 Obdelava in predelava lesa, 
proizvodnja izdelkov iz plute, 
slame in protja, razen pohištva 

-9,24 -3,95 -2,05 -3,64 -3,44 -1,60 -0,90 -1,56 
* 

DE/21-22 Proizvodnja vlaknin, papiga in 
icartona ter izd. iz papiija in 
kartona, založn. in tiskarstvo 

-1,68 -0,89 0,01 -0,86 0,43 0,25 1,41 0,27 

DF/23 Proizvodnja koksa, naftnih 
derivatov, jedrskega goriva 

-28,83 -7,98 -9,01 -5,03 -46,12 -7,57 -1,55 -4,32 

D G/24 Proizvodnja kemikalij, 
kemičnih izdelkov, umetnih 
vlaken 

5,31 3,57 4,21 4,43 6,26 4,23 4,81 5,10 

DH/25 Proizvodnja izdelkov iz gume 
in plastičnih mas 

0,29 0,16 1,99 0,18 3,48 2,06 3,08 2,26 

DI/26 Proizvodnja drugih 
nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

-1,29 -0,76 1,69 -1,01 4,07 2,28 3,58 2,97 

DJ/27-28 Proizvodnja kovin in 
kovinskih izdelkov 

-12,93 -5,60 -3,16 -6,46 -18,99 -7,25 -0,89 -7,74 

DK/29.1- 
29.6 

Proizvodnja strojev in naprav -18,39 -6,63 -3,65 -6,94 -6,11 -2,13 -0,71 -2,03 

DK/29.7, 
DL/30-33 

Proizvodnja električne in 
optične opreme ter 
gospodinjskih aparatov 

0,07 0,03 0,42 0,03 6,34 3,06 2,82 2,59 

DM/34-35 Proizvodnja vozil in plovil -77,80 -21,79 -0,92 -11,34 -18,75 -4,38 -1,10 -2,24 

DN/36-37 Proizvodnja pohištva in druge 
predelovalne dej. reciklaža 

-10,71 -4,55 -2,45 -4,89 -5,15 -2,25 1,47 -2,12 

F Gradbeništvo -0,54 -0,20 0,18 -0,17 2,99 1,06 0,45 0,95 

Vir: APPNI, Zaključni računi za leti 1996 in 1997; MGD, 1998. 

Propulzivnost panog kaže tudi primerjava med letno rastjo obsega proizvodnje in 

donosnostjo prodaje, merjeno z dobičkom iz tekočega poslovanja, ki jo ponazarjata 

Sliki 2.2 in 2.3. V letu 1996 lahko v prvi kvadrant, kjer sta oba kazalca pozitivna, 

uvrstimo pet panog, v letu 1997 pa šest panog, pri čemer so nekatere panoge 

spremenile svoj položaj. V letu 1997 so imele nadpovprečne vrednosti po obeh 
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kriterijih tri panoge, in sicer Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih 
vlaken, Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas in Proizvodnja drugih 
nekovinskih mineralnih izdelkov. Na ravni dejavnosti (D) je fizični obseg proizvodnje 
v obeh letih stagniral (Tabela 2.4), donosnost prodaje, merjena s kazalcem ROS 1 pa 
seje povečala z -0,06% v letu 1996 na 1,69% v letu 1997. 

Slika 2.2: Verižni indeks obsega proizvodnje in donosnost prodaje (ROS 1) v 
letu 1996 po panogah 
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Vir: UMAR, 1998; APPNI, Zaključni računi za leti 1996 in 1997; MGD, 1998. 

Slika 2.3: Verižni indeks obsega proizvodnje in donosnost prodaje (ROS 1) v 

letu 1997 po panogah 
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Vir: UMAR, 1998; APPNI, Zaključni računi za leti 1996 in 1997; MGD, 1998. 
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V primerjavi z letom 1996 je svoj položaj izboljšalo pet panog, sedem gaje ohranilo, 
preostalim trem panogam pa seje položaj poslabšal. Najbolj se je izboljšal položaj v 
Proizvodnji pohištva in drugih predelovalnih dejavnosti in reciklaži (DN), največje 
poslabšanje pa je doživela sorodna panoga, Obdelava in dodelava lesa (DD). 
Poslabšanje položaja v nekaterih panogah je moč vsaj deloma pripisati spremembam 
na mednarodnih deviznih trgih, zlasti padcu tečaja USD. V primerjavi s stanjem v letu 
1995 pa vendarle lahko ugotovimo splošno izboljšanje položaja večine panog glede 
na donosnost prodaje, medtem ko se je rast obsega proizvodnje umirila. V večini 
panog se je zaposlenost še naprej zmanjševala. Presenetljivo je dejstvo, da sta poleg 
nekaterih panog iz prvega kvadranta (pohištvena (DN), kemijska industrija (DG) in 
gradbeništvo (F)) ponovno začeli zaposlovati tudi strojna (DK) in lesna (DD) 
industrija, ki poslujeta z izgubo. 

Konkurenčno sposobnost podjetij lahko merimo tudi z deležem prihodkov od prodaje, 
ki ga ustvarijo na tujih trgih. V Sliki 2.4 so kvadranti razmejeni s povprečno 
vrednostjo spremenljivke za predelovalno industrijo. V letu 1997 je povprečni delež 
izvoza v predelovalni industriji znašal 52,2%, povprečna donosnost prodaje pa 1,69%. 

Slika 2.4: Delež izvoza v celotnem prihodku od prodaje in donosnost prodaje 

(ROS 1) v letu 1997 po panogah 
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Vir: APPNI, Zaključni računi za leti 1996 in 1997; MGD, 1998. 

Kljub splošnemu prepričanju, da so veliki izvozniki v slabšem finančnem, položaju, 

analiza na ravni panog tega ne potijuje, saj nismo odkrili statistično značilne 

povezave med deležem izvoza in donosnostjo prodaje, merjene z dobičkom iz 

poslovanja. Kot je razvidno iz Slike 2.4 so med petimi panogami, ki dosegajo 

nadpovprečno donosnost prodaje, kar tri takšne, ki hkrati dosegajo tudi nadpovprečni 

delež izvoza v celotni prodaji. Ker je višja dobičkonosnost lahko tudi poslediča razlik 

v cenah med proizvodnimi faktorji (predvsem delom in kapitalom), smo preverili, ali 
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je nadpovprečna uspešnost omenjenih treh panog (kemične, elektro in gumarske 
industrije) rezultat razlik v tehnični opremljenosti dela in produktivnosti dela med 
panogami. Vendar statistična analiza kaže, da med omenjenimi kazalci ni povezave, 
tudi v primeru, da nadomestimo kazalec ROS 1 s kazalcem ROS 2, ki odraža tudi 
stroške financiranja in davke. Močna pozitivna in statistično značilna povezava 
(p<0,01) pa se seveda pokaže med tehnično opremljenostjo dela in produktivnostjo 
dela (1=0,79), saj oba kazalca izražata kapitalno intenzivnost proizvodnje. 

2.2. . PRIMERJAVA BRUTO DODANE VREDNOSTI NA ZAPOSLENEGA 

PO PANOGAH OZIROMA SKUPINAH PREDELOVALNE 
DEJAVNOSTI MED SLOVENIJO IN EVROPSKO ZVEZO 

Primerjava bruto dodane vrednosti na zaposlenega po panogah oziroma skupinah 
predelovalne dejavnosti med Slovenijo in povprečjem Evropske zveze je prikazana v 
Tabelah 2.6, 2.7 in 2.8 ter v Sliki 2.5 in Sliki 2.6. V tabelah so tudi navedeni viri. 
Vrednosti za Slovenijo so preračunane v ECU po tečaju za 1 ECU =187 SIT. 

Iz Tabele 2.7 in Tabele 2.8 je razvidno, daje bruto dodana vrednost na zaposlenega v 

Evropski zvezi v vseh panogah oziroma podskupinah v primerjavi s Slovenijo 

bistveno višja. Enostavno aritmetično povprečje prikazanih panog oziroma skupin v 

Evropski zvezi (1996) je ECU 49.927, vrednosti pa se gibljejo med ECU 24.172 in 

ECU 78.759. Za Slovenijo (1997) pa je aritmetično povprečje ECU 12.994, razpon 
vrednosti pa je od ECU 7.479 do 24.133. 

Primerjava tudi pokaže, da obstoja korelacija med bruto dodano vrednostjo na 
zaposlenega za panoge oziroma skupine predelovalne dejavnosti Slovenije in 

Evropske zveze (Slika2.7). Visoke vrednosti imajo v Sloveniji podobne panoge kot v 
Evropski zvezi, to so na primer kemija (DG 24) in drugi nekovinski izdelki (DI 26), 

nizke vrednosti pa imajo oblačila (DB 18), usnje in obutev (DC 19), tekstilije (DB 17) 

in predelava lesa (DD 20). Od te korelacije odstopajo tri panoge: motorna vozila (DM 

34) in proizvodnja papirja (DE 21), ki imajo v Evropski zvezi bistveno višji rang kot 

v Sloveniji ter založništvo (DE 22), ki ima v Slovenji precej višji rang kot v Evropski 

zvezi. 

Večina panog oziroma skupin v Sloveniji dosega približno 25 - 30 odstotkov bruto 
dodane vrednosti na zaposlenega primerljivih panog in skupin Evropske zveze. Od 

tega, kot smo že omenili, odstopata navzdol dve panogi, proizvodnja papirja in 
proizvodnja vozil in plovil, ki dosegata manj kot 20 odstotkov, navzgor pa odstopa 

založništvo, ki dosega 35 odstotkov bruto dodane vrednosti na zaposlenega Evropske 

zveze (Tabela 2.8 in Slika 2.6). Verjetno na odstopanje navzdol bistveno vplivata 

TAM pri Proizvodnji vozil in Videm pri Proizvodnji papirja. Zaostanek bruto dodane 

vrednosti na zaposlenega, ki je v Sloveniji v povprečju približno 3,5 krat nižja kot v 

Evropski zvezi, je precej enakomerno razporejen po panogah. 

Obstoječi razkorak med bruto dodano vrednostjo na zaposlenega med Slovenijo in 

Evropsko zvezo izhaja iz vzrokov, ki so v nadaljevanju podrobneje opisani v točki 3: 

Identifikacija ključnih problemov po panogah. Izhajajo iz zaostajanja slovenskih 

podjetij na področju managerskih znanj, tehnik in postopkov, kakor tudi tehnične in 

tehnološke opremljenosti. Zaostrene konkurenčne razmere so mnoga podjetja privedla 
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v izgubo, ki je onemogočala posodabljanje na omejenih področjih. Lastnih sredstev 
podjetja niso imela, hkrati pa so imela le omejene možnosti zadolževanja zaradi slabe 
kreditne sposobnosti in visokih obrestnih mer. Domačega kapitala je na voljo 
relativno malo, tuja vlaganja pa so v večini panog predelovalne dejavnosti 
zanemarljiva. 

Tabela 2.6: Primerjava bruto dodane vrednosti na zaposlenega Slovenije z bruto 
dodano vrednostjo na zaposlenega v Evropski zvezi po panogah 
oziroma skupinah za obdobje 1994-97 (v ECU) 

SKD PREDELOVALNA DEJAVNOST Evropska 
Zveza 
1996 

Slovenija 
1994 

Slovenija 
1995 

Slovenija 
1996 

Slovenija 
1997 

17 Proizvodnja tekstilij 35.913 8.255 7.532 8.025 9.309 

18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava 
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 

24.172 8.244 7.452 7.216 7.479 

19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih 
izdelkov razen oblačil 

27.516 7.645 8.201 8.806 8.633 

20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva 

38.843 9.679 8.849 8.763 9.411 

21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter 
izdelkov iz papiija in kartona 

64.134 13.683 10.198 12.409 12.382 

22 Založništvo,' tiskarstvo; razmnoževanje 
posnetih nosilcev zapisa 

51.443 12.634 13.774 15.112 18.041 

24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaken in proizvodnja izdelkov iz 
gume in plastičnih mas 

78.759 16.001 17.125 
• 

19.834 24.133 

26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

54.439 9.771 9.335 14.786 16.488 

27 Proizvodnja kovin 57.513 10.584 12.382 10.284 13.715 

28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 
strojev in naprav 

43.928 11.312 9.631 11.247 12.554 

29 Proizvodnja strojev in naprav 49.632 7.955 5.626 10.889 12.923 

31 Proizvodnja električnih strojev in naprav 51.340 11.381 11.595 12.034 14.015 

32 Proizvodnja radijskih in komunikacijskih 
aparatov in opreme 

60.225 10.824 10.450 11.740 14.540 

33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in 
optičnih instrumentov ter ur 

49.891 12.115 10.300 11.772 13.630 

34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic 

61.161 6.253 6.906 8.019 7.661 

Enostavno povprečje 49.927 10.422 9.957 11.396 12.994 

Vir: Izračunano iz podatkov zbranih v Tosja Pušenjak, et.al.: Sektorska analiza 

smernic za industrijo, MGD, 1998; Strateške panožne skupine: Analitične 

osnove in predlogi horizontalnih ukrepov, MGD, 1998. 
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Tabela 2.7. Primerjava bruto dodane vrednosti na zaposlenega Slovenije z bruto 

dodano vrednostjo na zaposlenega v Evropski zvezi po panogah 

SKD PREDELOVALNA DEJAVNOST Evropska 
zveza 
1996 

Slovenija 
1994 

Slovenija 
1995 

Slovenija 
1996 

Slovenija 
1997 

24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaken in proizvodnja izdelkov iz 
gume in plastičnih mas 

78.759 16.001 17.125 19.834 24.133 

21 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona ter 
izdelkov iz papirja in kartona 

64.134 13.683 10.198 12.409 12.382 

34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic 

61.161 6.253 6.906 8.019 7.661 

32 Proizvodnja radijskih in komunikacijskih 
aparatov in opreme 

60.225 10.824 10.450 11.740 14.540 

27 Proizvodnja kovin 57.513 10.584 12.382 10.284 13.715 

26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

54.439 9.771 9.335 14.786 16.488 

22 Založništvo, . tiskarstvo; razmnoževanje 
posnetih nosilcev zapisa 

51.443 12.634 13.774 15.112 18.041 

31 Proizvodnja električnih strojev in naprav 51.340 11.381 11.595 12.034 14.015 

33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in 
optičnih instrumentov ter ur 

49.891 12.115 10.300 11.772 13.630 

29 Proizvodnja strojev in naprav 49.632 7.955 5.626 10.889 12.923 

28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 
strojev in naprav 

43.928 11.312 9.631 11.247 12.554 

20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva 

38.843 9.679 8.849 8.763 9.411 

17 Proizvodnja tekstilij 35.913 8.255 7.532 8.025 9.309 

19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih 
izdelkov razen oblačil 

27.516 7.645 8.201 8.806 8.633 

18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava 
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 

24.172 8.244 7.452 7.216 7.479 

Enostavno povprečje 49.927 10.422 9.957 11.396 12.994 
Vir: Izračunano iz podatkov zbranih v Tosja Pušenjak, et.al.: Sektorska analiza 

smernic za industrijo, MGD, 1998; Strateške panožne skupine: Analitične 
osnove in predlogi horizontalnih ukrepov, MGD, 1998. 
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Tabela 2.8: Primerjava bruto dodane vrednosti na zaposlenega Slovenije z 
bruto dodano vrednostjo na zaposlenega v Evropski zvezi po 
panogah oziroma skupinah za obdobje 1994-97 (v odstotkih od 
Evropske zveze)  _______  

SKD PREDELOVALNA DEJAVNOST Evropska 
zveza 
1996 

Slovenija 
1994 

Slovenija 
1995 

Slovenija 
1996 

Slovenija 
1997 

22 Založništvo, tiskarstvo; razmnoževanje 
posnetih nosilcev zapisa 

100 25 27 29 35 

19 Proizvodnja usnja, obutve in usnjenih 
izdelkov razen oblačil 

100 28 30 32 31 

18 Proizvodnja oblačil; strojenje in dodelava 
ozna; proizvodnja krznenih izdelkov 

100 34 31 30 31 

24 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, 
umetnih vlaken in proizvodnja izdelkov iz 
gume in plastičnih mas 

100 20 22 25 31 

26 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

100 ... ... 27 30 

28 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen 
strojev in naprav 

100 26 22 . 26 29 

33 Proizvodnja medicinskih, finomehaničnih in 
optičnih instrumentov ter ur 

100 24 21 24 •27 

31 Proizvodnja električnih strojev in naprav 100 22 . 23 . 23 27 

29 Proizvodnja strojev in naprav 100 16 11 22 26 

17 Proizvodnja tekstilij 100 23 21 22 26 

20 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja 
izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva 

100 25 23 23 24 

32 Proizvodnja radijskih in komunikacijskih 
aparatov in opreme 

100 18 17 19 24 

27 Proizvodnja kovin 100 18 22 18 24 

21 Proizvodnja vlaknin, papiija in kartona tei 
izdelkov iz papirja in kartona 

100 21 16 19 19 

34 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic 

100 10 11 13 13 

Vir: Izračun na podlagi podatkov v Tabeli 2.6. 
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Slika 2.5: Primerjava bruto dodane vrednosti na zaposlenega Slovenije z bruto 
dodano vrednostjo na zaposlenega v Evropski zvezi, po panogah 
oziroma skupinah, za obdobje 1994-97 (v ECU) 
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Vir: Tabela 2.6. 
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Slika 2.6: Odstotek bruto dodane vrednosti na zaposlenega Slovenije v 
primerjavi z bruto dodano vrednostjo na zaposlenega v Evropski 
zvezi po panogah oziroma skupinah za obdobje 1994-97 
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Vir: Tabela 2.7. 

Slika 2.7: Korelacija med bruto dodano vrednostjo na zaposlenega za 

Slovenijo in Evropsko zvezo (podatki so v ECU) 
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Kljub zgornjim težavam pa se, gledano časovno, korekcija med bruto dodano 

vrednostjo na zaposlenega za Slovenijo in Evropsko zvezo povečuje, ker se disperzija 
razlik po panogah zmanjšuje. To pomeni, da se razlike v zaostajanju med panogami 

zmanjšujejo. Pričakujemo lahko, da bo z ureditvijo razmer v proizvodnji vozil in 
plovil in proizvodnji papirja prišlo do zmanjšanja odstopanja od povprečja in da bodo 

vse panoge z majhnim odstopanjem dosegale okoli 30 odstotkov bruto dodane 
vrednosti na zaposlenega v posamezni panogi Evropske zveze. 

Bruto dodana vrednost na zaposlenega je v Sloveniji v obdobju 1994-97 naraščala 
povprečno letno za 6 odstotkov in sicer od ECU 9.957 na ECU 12.994. Izmed vseh 
panog je bruto dodana vrednost v istem obdobju padla le v proizvodnji papirja, 
predelavi lesa in proizvodnji oblačil. 

Zmanjševanje razkoraka med bruto dodano vrednostjo na zaposlenega med Slovenijo 
in Evropsko zvezo, pa ne bo odvisno samo od hitrosti in uspešnosti strukturnega 
prilagajanja slovenskih podjetij, temveč tudi kako hitro bodo podjetja Evropske 
zveze povečevala bruto .dodano vrednost na zaposlenega v svojih panogah v 

prihodnosti. Relativno povečevanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega podjetij v 
predelovalni industriji Evropske zveze, bo odvisno od nadaljnje sposobnosti podjetij 

prilagajanju globalnim trendom v tej dejavnosti, od konkurenčnega položaja panog 

predelovalne dejavnosti ter sposobnosti podjetij, da izkoristijo tržne priložnosti na 

regionalnih in svetovnih trgih. 

V nadaljevanju zbirno prikazujemo konkurenčni položaj panog predelovalne 

dejavnosti držav Evropske zveze in dosedanje ter pričakovane strukturne spremembe. 

V predelovalni dejavnosti Evropske zveze6 pospešeno tečejo procesi racionalizacije 
proizvodnih postopkov in vodenja ter optimizacija organizacijskih struktur zaradi vse 
večjega zaostrovanja konkurence. Ti procesi se v različnih panogah predelovalne 

dejavnosti odvijajo z različno intenzivnostjo. V vseh panogah pa povzročajo, vendar 

z različno intenzivnostjo, na eni strani tehnološke inovacije, disproporcionalno rast 

nematerialnih investicij (v primerjavi z materialnimi) ter informatizacijo družbe, po 

drugi strani pa rast nezaposlenosti, vse večje zahteve po varovanju naravnega okolja 

in povezovanju gospodarske rasti in ekološke osveščenosti. 

Na primer, tekstilna panoga je ena najbolj občutljivih področij v trgovinski politiki 
Evropske zveze. Je tudi panoga s stalnim zmanjševanjem zaposlenih zaradi težnje po 

racionalizaciji proizvodnje in povečanju produktivnosti. V prihodnosti se v okviru 

Evropske zveze v tej panogi pričakuje še nadaljnjo zmanjševanje proizvodnje in 

zaposlenosti in s tem zmanjšanje povpraševanja po dodelavnih poslih. 

Konkurenčni pritisk je izredno močan tudi v panogi predelava lesa. Konkurenca sili 

proizvajalce držav Evropske zveze k uvajanju nove tehnologije, zaradi česar se je 

povečala kapitalna intenzivnost prej predvsem delovno intenzivne industrije. 

Narašča potreba po usposabljanju zaposlenih skladno z zahtevami nove tehnologije. 

Konkurenčni položaj pa si podjetja pridobivajo tudi na račun povezovanja (večina 

vseh podjetij ima manj kot 20 zaposlenih). Pospešeno strukturno prilagajanje na strani 

'Podrobnejši prikaz tržnega položaja panog predelovalne dejavnosti v Evropski zvezi je podan v: 
Pušenjak, et.al., Sektorska analiza smernic za industrijo, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 1998. 
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podjetij ne preseneča, saj je predelava lesa ena izmed zelo pomembnih dejavnosti v 
Evropski zvezi. V proizvodnji pohištva pa je ta regija vodilna na svetu ter hkrati ena 
največjih predelovalnih dejavnosti Evropske zveze. Nadaljnja rast proizvodnje 
pohištva, bo predvsem odvisna od splošne gospodarske prosperitete, od katere je 
odvisno gibanje kupne moči oziroma zaupanje potrošnikov v prihodnost. 

Proizvodnja papirja in kartona je pod čedalje večjim pritiskom zahtev po ekološko 
sprejemljivih načinih proizvodnje in reciklažne tehnologije. Sicer pa je ta proizvodnja 
podobno kot proizvodnja pohištva izredno ciklična in zelo odvisna od cen surovin ter 
še vedno pod vplivom nedavne večletne recesije. Recesija je vplivala na 
prestrukturiranje in povečanje produktivnosti zaradi modernizacije proizvodnje in 

večjo cenovno konkurenco, pospešila inovacije ter nastajanja novih pan-evropskih 
grupacij za doseganje prihrankov proizvodnje v velikem obsegu (zapiranjem 
nerentabilnih in s tem večanjem kapacitet preostalih). Kljub naraščanju koncentracije, 

ostaja proizvodnja papirja relativno fragmentirana. V panogi delujejo številna manjša 
podjetja, katerih proizvodnja je specializirana za določene tržne niše. Rast te panoge 

v Evropski zvezi bo v prihodnosti predvsem posledica investiranja v Srednji Evropi. 

Čeprav je panoga kemija v Evropski zvezi v vzponu in je od vseh najbolj propulzivna 
in vzdržljiva panoga in hkrati drugi največji proizvodni sektor v tej regiji (po višini 

bruto dodane vrednosti na zaposlenega pa prva med vsemi panogami kot je razvidno 

iz Tabele 2.7), so tudi v tej panogi podjetja izpostavljena hudi konkurenci, ki jih sili v 

še nadaljnjo zniževanje proizvodnih stroškov. Opazna sta dva trenda. Na eni strani 

prihaja do združevanja podjetij (prevzemi in skupne naložbe) predvsem v farmaciji in 

bazični kemiji, medtem ko proizvodnjo bazične kemije že obvladujejo velike 

multinacionalke. Na drugi strani pa zaostrovanje konkurence povzroča racionalizacijo 

števila zaposlenih.Uspešnost kemične industrije bo še nadalje močno odvisna od 

gibanja cen energije, stroškov za okolje in intenzivnosti konkurence. Slednja se bo v 

prihodnosti še povečala s strani držav jugovzhodne Azije (brez Japonske), zaradi 

katere se ocenjuje zmanjšanje tržnega deleža dosedanjih vodilnih industrijskih držav. 

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas v Evropski zvezi je v obdobju 

intenzivnega tehnološkega razvoja (čistejše tehnologije, nižja poraba energije), sama 

panoga pa sodi med dinamično rastoče panoge. Na področju mednarodne menjave 
izdelkov iz gume je značilna globalizacija podjetij ter širitev proizvodnje v vzhodno- 

evropske države zaradi nižje cene dela (ob visokih stroških za okolje), v predelavi 
plastike pa prevladujejo mala in srednja podjetja (le 10 podjetij ima več kot 1000 

zaposlenih). Pričakovati je vse večjo konkurenco s strani proizvajalcev iz Azije. 

Obstaja pa tudi nevarnost selitve te proizvodnje iz Evropske zveze v države z nižjimi 

stroški Vzhodne Evrope in Azije. 

V mednarodnih okvirih je proizvodnja drugih nekovinskih izdelkov Evropske zveze 

konkurenčna in tehnološko napredna. Povečuje pa se uvoz iz držav z nizkimi stroški 

dela, s čimer raste konkurenčni pritisk (v smislu zniževanja stroškov) na proizvajalce 

Evropske zveze.V splošnem pa je razvoj te panoge močno povezan s stanjem v 

gradbeništvu, ker so proizvodi te panoge vezani predvsem na to dejavnost. 

Povečanje intenzivnosti konkurence je mogoče pričakovati tudi na trgu kovin in 

kovinskih izdelkov. Tudi tukaj je opazen trend racionalizacije v proizvodnji ob 

drastičnem zmanjšanju zaposlenih in zapiranju nerentabilnih proizvodnih obratov 
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(predvsem v Nemčiji in Italiji). Konkurenčni položaj kovinske panoge v Evropski 
zvezi trenutno ni najboljši. Prav zaradi tega je možno pričakovati nadaljnjo in 

pospešeno racionalizacijo proizvodnje tako na račun zmanjševanja zaposlenosti kot 
tehnoloških izboljšav in pospešenega vlaganja v raziskave in razvoj, s tem pa 
nadaljnjo povečanje intenzivnosti konkurence na regionalnih trgih. 

Tudi proizvodnja strojev sodi med rastoče panoge predelovalne dejavnosti Evropske 
zveze, čeprav je izpostavljena cikličnim nihanjem, predvsem zaradi novih 
proizvodnih možnosti v vzhodnoevropskih državah. Rast je v tej panogi še posebej 
močno odvisna od visoko usposobljenih kadrov tako v razvoju kot v proizvodnji 
(stroški dela predstavljajo približno 30 % vrednosti prihodka). Značilnost te industrije 
je tudi ta, daje razdrobljena, ker proizvodnja v velikem obsegu ne prinaša nikakršnih 
prednosti. Povpraševanje zahteva visoko specializirane in specifične proizvode in 
storitve. Tudi ta panoga je preživela obdobje recesije, ki je povzročila strukturne 
spremembe v smislu zmanjševanja administrativnih stroškov, izdelavo cenejših 

proizvodov, racionalizacijo materiala in povečano timsko delo ter iskanje pod 

dobaviteljev v cenejših državah. S tem so proizvajalci Evropske zveze zadržali visoko 

mednarodno konkurenčnost. Njihov ugoden konkurenčni položaj ogrožajo cenejši 
proizvajalci iz azijskih držav in vzhodne Evrope (na področju standardnih strojev in 

sklopov), ki ga bodo zadržali le z relativno boljšimi tehnološkimi rešitvami. 

Konkurenčnost podjetij Evropske zveze v proizvodnji električnih strojev in naprav je 
različna v različnih segmentih. Najmočnejšo pozicijo ima proizvodnja 

telekomunikacij. Visoki stroški raziskav in razvoja ter ostra konkurenca v vseh 
segmentih elektroindustrije, silijo proizvajalce k horizontalnemu in vertikalnemu 

povezovanju. Zaradi vse ostrejše konkurence se spreminja njihova strategija. Veča se 
avtomatizacija in integracija proizvodnih procesov zaradi znižanja stroškov in 

izboljšanja kvalitete, prenos izdelave posameznih komponent in tehnološko 
enostavnejših izdelkov na pod dobavitelje, preselitev določenih proizvodnih kapacitet 

v dežele z nižjimi stroki dela (Azija). Zaradi navedenih strukturnih sprememb je 
mogoče pričakovati, da bo ta panoga tudi v prihodnje ena od najbolj dinamičnih v 

Evropski zvezi, proizvajalci zabavne elektronike, računalnikov in komponent se bodo 

še naprej srečevali z ostro konkurenco in bojem za obstanek. Posledično je tudi 

pričakovati zmanjšanje investicij v segment s presežkom kapacitet (elektromotorji, 

generatorji, transformatorji). Povečano konkurenco pri gospodinjskih aparatih je 

pričakovati s strani Romunije, Češke, Kitajske in Južne Koreje. Tudi ta panoga se z 

vidika svetovnega povpraševanja uvršča med rastoče panoge. 

Proizvodnja prometnih sredstev je ena izmed ključnih panog predelovalne dejavnosti 

Evropske zveze, saj proizvajalci ustvarijo tri četrtine vse dodane vrednosti 
predelovalne industrije v Evropski zvezi. Evropski proizvajalci avtomobilov se 

srečujejo z močno tujo konkurenco, ki jih sili da proizvajajo boljše, ceneje in hitreje. 

Za panogo je značilna močna koncentracija (pet največjih ustvari dobro polovico 

prihodka panoge) ter strateško sodelovanje in povezovanje med proizvajalci. 

Proizvodnja delov je bolj fragmentirana, proizvajalci pa so čedalje bolj izpostavljeni 

domači, evropski in svetovni konkurenci. Povečana internacionalizacija proizvajalcev 

vozil zahteva velike mednarodne proizvajalce delov. Spreminja se tudi način 

sodelovanja med proizvajalci delov in vozil, ker se del dodane vrednosti ustvarjene v 

proizvodnji vozil preliva k proizvajalcem delov. Čeprav je panoga prestala recesijo, 

so napovedi pozitivne. Zanimive postajajo vzhodno-evropske države z rastočimi trgi, 
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kjer zahodnoevropski proizvajalci pospešeno odpirajo nove obrate. Močna 

konkurenca pa bo tudi v prihodnje od evropskih proizvajalcev zahtevala nadaljnjo 
racionalizacijo proizvodnih procesov. 

Skupna značilnost podjetij v predelovalni dejavnosti Evropske zveze je, da so 

sposobna premagati recesijo z iskanjem neprestanih izboljšav tako glede proizvodnih 
postopkov, načrtovanja ter kvalitete proizvodov in storitev in si na ta način obdržati in 

zagotoviti relativne konkurenčne prednosti na svetovnih trgih. 

Implikacije gornje analize za industrijsko politiko so naslednje: 

Prvič, očitno je, da so podjetja v predelovalni dejavnosti v Sloveniji reagirala na tržne 
impulze, ki so prihajali kot posledica vedno bolj konkurenčnega trga, tako domačega 

kot tujega, tako da so povečevala produktivnost merjeno z bruto dodano vrednostjo na 
zaposlenega hitreje tam, kjer so bili relativni zaostanki večji. Zaradi večje 

izenačenosti bruto dodane vrednosti na zaposlenega med panogami v Sloveniji v 
primerjavi z Evropsko zvezo, lahko pričakujemo večje razlike med panogami v 

prihodnosti, potem ko bodo vse panoge dosegle okoli.30 odstotkov bruto dodane 
vrednosti na zaposlenega posamezne panoge Evropske zveze. Analiza kaže, da med 
panogami obstaja zakonitost v rasti bruto dodane vrednosti na zaposlenega, zaradi 

česar vertikalno usmerjeni ukrepi verjetno ne bi pospešili zmanjševanja relativnega 
zaostajanja bruto dodane vrednosti na zaposlenega v neki panogi glede na panogo 

Evropske zveze. Vzdrževanje konkurenčnega in stabilnega okolja je zato še nadalje 

primeren in zaželen koncept industrijske politike za dohitevanje produktivnosti 

značilne za predelovalno dejavnost Evropske zveze. 

Drugič, povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske predelovalne dejavnosti bo 

od privatnega sektorja zahtevalo dobro poznavanje razvojnih trendov v neposrednem 
okolju - panogi ter razmer na regionalnih in globalnih trgih, kot tudi akcij m reakcij 

relevantnih konkurentov ter obvladovanje načel poslovanja svetovno uspešnih 

podjetij. Le na ta način bodo sposobna premagati sedanje neugodne razmere ter 

izvajati strategijo neprestanih izboljšav tako glede proizvodnih postopkov, 

načrtovanja ter kvalitete proizvodov in storitev, in si s tem zagotoviti relativne 

konkurenčne prednosti na svetovnih trgih. 

Zunanji pogoji za strukturno prilagajanje slovenskih podjetij predelovalne dejavnosti 

so še posebej ugodni v tistih panogah, ki glede na svetovne tredne sodijo med 
dinamične oziroma hitro rastoče panoge (hitra rast proizvodnje in povpraševanja7, 

slednja v nekaterih segmentih tudi večja od rasti proizvodnje). Te panoge, kot je bilo 

rečeno, so: proizvodnja električnih strojev, naprav in instrumentov (slednji 

predstavljajo zrel trg v Evropski zvezi), proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 

umetnih vlaken, izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja strojev in naprav 

(predvsem izven Evropske zveze), proizvodnja prometnih sredstev (izjema je 

proizvodnja letal) ter predelava lesa (brez pohištva). V teh panogah bi se verjetno 

bilo možno približati "benchmarku" brez zmanjševanja zaposlenosti. V primeru, da v 

njih obstaja skupina manjših podjetij, ki še niso dosegla optimalnega obsega, vendar 

že imajo že visoko dodano vrednost na zaposlenega, bodo ta podjetja verjetno . 

povečevala zaposlenost. V ostalih panogah, kjer so zunanji pogoji za strukturno 

7 Leta 1998 so bile te panoge hitro rastoče tudi v Sloveniji. 
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prilagajanje slabši zaradi upadanja, ali upočasnitve rasti povpraševanja v svetovnem 
ali evropskem merilu, ali močne konkurence iz dežel z nizko ceno dela - proizvodnja 
tekstilij, usnja in obutve, proizvodnja papirja in kartona, proizvodnja nekovin (razen 
stekla) ter kovinskih izdelkov (razen jekla) pa bo približevaje "benchmarku" verjetno 
zahtevalo nadaljnjo zmanjševanje zaposlenosti. 

3. IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH PROBLEMOV 

Osrednji element sodobne konkurence je sposobnost ustvarjanja strateških prednosti z 
nenehnim izboljševanjem proizvodov, procesa in proizvodne strukture. Analiza stanja 

v slovenski predelovalni dejavnosti in gradbeništvu je pokazala na nekatere splošne 
probleme, ki se nanašajo tako na slabo učinkovitost izkoriščanja obstoječih 

proizvodnih faktorjev, kakor tudi na majhno sposobnost generiranja novih. Poleg 
splošnih problemov se večina panog sooča tudi s specifičnimi težavami, ki izvirajo iz 

tržne strukture na trgih dobaviteljev, cikličnosti povpraševanja ali tehnoloških 
značilnosti panoge. V Tabeli 3.1 podajamo kratek pregled najpomembnejših slabosti 

in nevarnosti za slovensko predelovalno dejavnost in gradbeništvo. 

Ključne probleme, ki so skupni vsem panogam lahko razdelimo v pet skupin: 

• Neustrezna tehnološka opremljenost in posledično nizka ekonomska učinkovitost 

• Prenizka raven znanja na vseh ravneh 

• Nizka investicijska sposobnost 

• Prevelika razdrobljenost panog 

• Premajhna vloga podpornih organizacij 

Na položaj podjetij vpliva tudi domače makroekonomsko okolje, vendar so poglavitni 

vzvodi za povečevanje mednarodne konkurenčnosti na strani podjetij samih. To 
dokazujejo tudi nekatera uspešna slovenska podjetja, ki so mednarodno prepoznavna 

in dosegajo na tujih trgih pomembne tržne deleže. 

3.1. NEUSTREZNA TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST 

Analiza MGD iz leta 1996 je pokazala na nizko izkoriščenost proizvodnih kapacitet 

na eni in na relativno dobro tehnološko opremljenost podjetij na drugi strani. Avtorji 

ugotavljajo, da. so glede na obstoječo tehnologijo proizvodi prenizke zahtevnostne 

stopnje (MGD, 1996). Nasprotno so v mnogih podjetjih v letu 1998 še vedno v veliki 

meri prepričani, da tehnološko zaostajajo .za konkurenti in da je stopnja 
avtomatizacije prenizka. Hkrati panožne analize kažejo na prenizko izkoriščenost 

kapacitet in slabo proizvodno organiziranost. Takšno neskladje je moč pojasniti z 

razkorakom med tehnološko opremljenostjo in sposobnostjo izkoriščanja tehnologije. 

Raziskave v ZDA so že v 1980-ih letih pokazale (Jaikumar, 1986), da tehnološka 

modernizacija, ki je ne spremlja večja usposobljenost delovne sile, ne prinaša 

povečanja skupne faktorske produktivnosti. Neustrezna uporaba tehnologije ne 

prispeva k večji učinkovitosti, strošek investicije pa ima celo negativni vpliv na 

donosnost. Posledica je nižja dodana vrednost od pričakovane in nizka inovativna 

sposobnost. 
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Poseben problem predstavlja uvajanje ekološko sprejemljivih izdelkov, ki je nujno z 
vidika zahtev mednarodne konkurence, saj postajajo potrošniki čedalje bolj okoljsko 
osveščeni. Po drugi strani se domače prebivalstvo pa vedno bolj zaveda škodljivega 
vpliva industrije na življenjsko okolje, zato uporaba klasične tehnologija v primeru 
mnogih panog vzbuja negativno družbeno okolje za povečevanje proizvodnje. 

Tabela 3.1: Pregled ključnih problemov po panogah 

Ključni problemi Panoge 
Tehnološka zastarelost (v tehnologiji in opremi), nizka 
stopnja avtomatizacije 

DB, DC, DE, 
DG+DH, Dl, DJ, 
DK, DL, DM 

Premajhna izkoriščenost kapacitet ali presežne kapacitete, 

slabo organizirana logistika 
DE, Dl, DK, DL, 
DM, F 

Premajhen obseg R&R, premalo novih proizvodov, prevelik 
delež dodelavnih poslov, razvojno zaostajanje, prenizka 

kakovost, premalo lastnih blagovnih znamk 

DB, DC, DI, DK, 
DL 

Premalo vodstvenih in tehnoloških znanj, pomanjkanje 

strateških usmeritev, organizacijska neelastičnost, 
pomanjkanje usposobljenih kadrov 

DB, DC, DD+DN, 

DE, DG+DH, DI, 

DJ, DK, DL, DM, F 
Prevelika razdrobljenost panoge, proizvodnja pod 
minimalnim učinkovitim obsegom, konkurenca na istem 

tržnem segmentu namesto sodelovanja, ni skupnega nastopa 
na (tujih) trgih - pomanjkanje globalnega trženja, težave pri 
vključevanju v distribucijske poti 

DB, DC, DD+DN, 
DE, DF, DG+DH, 

DI, DJ, DK, DL, 

DM 

Premajhen pomen podpornih organizacij (npr. panožna 

združenja pri GZS, SID, ...), zlasti pri pridobivanju 

informacij o tujih trgih, o možnostih vključevanja v R&R 

projekte, financiranju izvoznih poslov ipd. 

DC, DD+DN, DE, 
DK, F 

Nizka investicijska sposobnost - problemi z likvidnostjo, 

solventnostjo, visoko zadolženostjo, neprimerna struktura 

kapitala 

DC, DE, DI, DJ, 
DK, DM, F 

Prenizka produktivnost, prenizka dodana vrednost DC, DE, DG+DH, 

DI, DJ, DK, DL 

Oligopolni položaj dobaviteljev surovin, naraščanje cen 

surovin 
DL, DG+DH 

Nerazviti ukrepi necarinske zaščite (certifikati kakovosti, 

standardi), uvoz nekakovostnih izdelkov, ki je posledica 

previsoke stopnje liberalizacije, 

DB, DD+DN, DI 

Premajhna zaščita okolja, omejitve za razvoj zaradi potrebnih 

investicij v varovanje okolja 
DF, DI 

Prevelika diverzifikacija DG+DH, DJ 

Velik vpliv zunanjih dejavnikov (cikličnost povpraševanja, 

geografska omejitev trga zaradi transportnih stroškov, 

vstopne ovire na tujih trgih) 

DI, DJ, F 

Neurejeno vprašanje koncesij in izdajanja dovoljenj DI, F 

Premajhno povezovanje med panogami (v reprodukcijski 

verigi), prešibek pretok znanj 

DJ, DK, DL 

Geografsko koncentriran izvoz DL 

Vir: MGD, 1998. 
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3.2. PRENIZKA RAVEN ZNANJA V PODJETJIH 

Problem neustrezne tehnološke opremljenosti je v tesni povezavi z ravnijo 
usposobljenosti in znanj zaposlenih v podjetjih. V vseh panogah so soočajo s 
pomanjkanjem vodstvenih in tehnoloških znanj, ki so tudi posledica pomanjkanja 
usposobljenih kadrov. Zlasti v panogah z nizkimi stopnjami donosnosti je 
zaposlovanje visoko izobraženih kadrov težavno, saj se ti zaradi neprivlačne 
perspektive raje zaposlujejo drugje, predvsem v storitvenem sektoiju. Po drugi strani 
je prišlo tudi do izpada strokovno usposobljenih kadrov, kar je nedvomno tudi 
posledica izobraževalnega sistema v preteklem desetletju. 

Prenizko raven vodstvenih znanj je čutiti predvsem na področju izvajanja primerjalnih 
analiz s konkurenti, opredeljevanja in izvajanja ustrezne poslovne strategije in 
uvajanja učinkovite organizacije poslovanja. Pomanjkanje strateške vizije vodi v 
previsok delež dodelavnih poslov, premajhen obseg razvojno-raziskovalne dejavnosti 

in posledično v premajhno število novih proizvodov ter razvojno zaostajanje. Kljub 
velikemu napredku na področju izboljševanja kakovosti, ta v mnogih podjetjih še 

vedno ne dosega ustrezne ravni, poseben problem pa ostajata neizdelana proizvodna 

in trženjska strategija. 

3.3. NIZKA INVESTICIJSKA SPOSOBNOST 

Slab dohodkovni položaj podjetij vpliva na nezadostno investicijsko sposobnost. 

Poleg investicij v posodabljanje opreme, so nujno potrebne tudi investicije v 
posodabljanje procesa. Velike težave imajo zlasti podjetja, ki so se v preteklosti 

zadolževala po visokih obrestnih merah in morajo danes kljub pozitivnemu tekočemu 

poslovanju dobiček namenjati za odplačilo dolgov, namesto v prihodnji razvoj. 

3.4. PREVELIKA RAZDROBLJENOST PANOG 

Mnoga slovenska podjetja sodelujejo predvsem na medorganizacijskih trgih, kjer 

konkurenčno sposobnost določa tudi sposobnost inoviranja in iskanja originalnih 

tehnoloških rešitev v sodelovanju s proizvajalci končnih izdelkov. Strateška 

povezovanja med podjetji vzdolž reproducijske verige so prisotna v vseh panogah in 

podjetja, ki se ne bodo uspela vključiti v strateške mreže, bodo hitro izločena iz 

konkurenčnega boja. Po drugi strani so nujne tudi horizontalne povezave med 

podjetji, saj mnoga ne dosegajo minimalnega učinkovitega obsega proizvodnje. 
Slovenska podjetja se bodo morala lastninsko povezovati (z domačimi ali tujimi 

partnerji), številne koristi pa lahko prinese že usklajen nastop (predvsem na tujih 

trgih) in sodelovanje na področju trženja. Eden od vodilnih problemov je opredelitev 
in oskrbovanje ciljnih segmentov. Zaradi majhnega domačega trga so podjetja 

prisiljena tržiti svoje izdelke globalno, tu pa osnovno začetno oviro predstavlja dostop 

do ustreznih prodajnih poti. Razdrobljenost panog se negativno odraža tudi na 

področju raziskav in razvoja. Nekdanje povezave med podjetji so prekinjene, razvojna 

jedra so zaradi racionalizacije poslovanja razbita, pretok znanj med podjetniško in 

akademsko raziskovalno sfero pa je kljub naporom države v preteklih letih še vedno 

prešibek. 
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3.5. PREMAJHNA VLOGA PODPORNIH ORGANIZACIJ 

Pri iskanju sinergij med podjetji bi morale imeti ključno vlogo podporne organizacije, 
ki jih financira država ali pa podjetja sama. V obdobju po osamosvojitvi Slovenija 
počasi gradi svoj institucionalni sistem, ki vključuje tudi oblikovanje vrste institucij, o 
namenjenih predvsem pospeševanju gospodarske dejavnosti. Žal mnoge od teh še niso 
v celoti zaživele. 

t 

4. PREDLOG UKREPOV ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI 

PANOG PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

Horizontalni ukrepi za povečanje konkurenčnosti slovenske predelovalne dejavnosti 

so za posamezne panoge prikazani v analizah stanja in predlogov ukrepov za panogo, 
ki so jih pripravile strateške panožne skupine. V Tabeli 4.1 so ti ukrepi razvrščeni v 3 
prioritetna področja in sicer: 

(1) ukrepi za povečanje neopredmetenih investicij 
(2) ukrepi za povečanje konkurence na internih in mednarodnih trgih slovenske 

predelovalne industrije in 

(3) ukrepi za spodbujanje medpodjetniškega povezovanja. • 

Cilj navedenih ukrepov je na eni strani pospešiti zagon strukturnega prilagajanja v 
predelovalni industriji s povečanjem managerskih, tehničnih in organizacijskih 

sposobnosti slovenskih podjetij ter na drugi strani pospešiti oblikovanje 
konkurenčnega okolja, ki bo podjetjem omogočalo hitro prilagodljivost tržnim 

priložnostim na podlagi podjetniškega potenciala, svetovalnega in strateškega 
povezovanja med podjetji in/ali posli ter čim uspešnejše izrabe rezultatov inovacij in 

raziskav in razvoja, ki so potencialno koristne predelovalni dejavnosti. 

Zbirni prikaz ukrepov, razvrščen po zgoraj navedenih prioritetnih področjih, vključuje 
prvenstveno tiste predlagane ukrepe strateških panožnih skupin, ki niso v nasprotju z 

naslednjimi načeli: 

(1) iniciativa in odgovornost strukturnega prilagajanja sta prvenstveno na strani 
podjetij, 

(2) minimalna uporaba politik protekcionistične narave, 

(3) vzdrževanje konkurenčnih in odprtih trgov ter gospodarske rasti (generiranje 

delovnih mest in dodane vrednosti) ne bo mogoče brez konkurenčne, učinkovite 

in inovativne predelovalne dejavnosti. 

Z upoštevanjem gornjih načel in prioritetnih področij poseganja industrijske politike 

za pospeševanje konkurenčnosti slovenske predelovalne industrije smo dosegli 

skladnost z usmeritvami industrijske politike Evropske zveze (White Paper on 

Growth, Competitiveness and Employment, EC, 1993), ki je več kot zaželena zaradi 

težnje Slovenije po njeni čim hitrejši priključitvi Evropski zvezi. 

Gostota frekvence predlaganih ukrepov po panogah kaže naslednjo prioriteto ukrepov 

za povečanje konkurenčnosti panog predelovalne industrije po prioritetnih področjih 

industrijske politike (Tabela 4.1.) 
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V okviru prioritetnega področja <cNeopredmetene investicije", izstopajo ukrepi, 
katerih cilj je spodbuditi izobraževanje managerjev in strokovnih delavcev z novimi 
oblikami usposabljanja, podpirati razvojna jedra, spodbuditi raziskave in razvoj, 
informatizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, povečati sposobnost podjetij za 
doseganje totalne kvalitete poslovanja ter olajšati dostop do novih trgov. Manj 
pogosto pa so navedeni ukrepi za pospeševanje proizvodnega podjetništva in za 

prilagoditve poklicnega in strokovnega usposabljanja potrebam 

V okviru prioritetnega področja "Povečanje konkurence", izstopajo ukrepi, katerih cilj 
je olajšati tehnološko posodobitev podjetij, podpirati harmonizacijo tehničnih 

predpisov, odstranjevati ovire konkurenci ter podpirati ekološki razvoj proizvodnje. 
Manj pogosto pa so navedeni ukrepi za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij 

ter za certifikacijo. 

V okviru prioritetnega področja "medpodjetniško povezovanje" pa je oblikovanje 
organizacijskega okolja za spodbujanje medpodjetniškega sodelovanja eden od 

prioritetnih ciljev skoraj v vseh panogah predelovalne dejavnosti. Manj pogosto pa so 
navedeni ukrepi za okrepitev storitev obstoječih podpornih institucij. 

Navedeni predlog ukrepov sovpada z identifikacijo ključnih problemov panog. Zato 

lahko pričakujemo, da bi realizacija predlaganih ukrepov prispevala k odstranjevanju 
identificiranih problemov in posledično k povečevanju konkurenčnosti slovenske 

predelovalne industrije. Zato je treba preiti k izdelavi akcijskih programov, s katerimi 

bi povečali sposobnost slovenskih podjetij prilagajanju strukturnim spremembam in 

posledično povečali hitrost pri zmanjševanju razkoraka med bruto dodano vrednostjo 
na zaposlenega v predelovalni dejavnosti med Slovenijo in Evropsko zvezo. 
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PRILOGA 2 

PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000 

2111 - MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

2113 - DIREKCIJA RS ZA OSKRBO Z ENERGIJO 

2114 - AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

2115 - DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA 

2116 - DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE 

2117 - REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT 

2118 - REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT 

2119 - REPUBLIŠKI GRADBENI INŠPEKTORAT 
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PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000 

2111 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DE J A VNOSTI 

I. JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010-Plače 

3018 PLAČE 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 414.182.000,00 SIT 

1020 - Materialni stroški 

3342 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 170.579.000,00SIT 

Sredstva so namenjena pokrivanju splošnih stroškov ministrstva, stroškov za opravljanje 

administrativno operativnih nalog, stroškov poveaznih z opravljanjem storitev in avtorskimim 

honorarji, stroškov povezanih z denacionalizacijskimi postopki in stroškov mednarodnega 

sodelovanja (udeležbe na sestankih mednarodnih organizacij in njihovih teles, udeležbe v 
vladnih in nevladnih organizacijah ter strokovnih posvetovanj v tujini. 

H. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB 

2101 - Agencija za radioaktivne odpadke 

5194 AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 157.566.000,00 SIT 

1. Zakonske in druge osnove: 

• Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke, p.o., v javni 

gospodarski zavod (Uradni list RS, št. 45/96); 

• Zakon o varstvu okolja: 2. odstavek 25. člena (Uradni list RS, št.32/93 in 1/96, ki 

opredeljuje zbiranje, skladiščenje, prevažanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov kot 

obvezne republiške javne službe. 

1. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilji dejavnosti Agencije RAO, kot javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki je 
zagotovitev varnega in za okolje sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki v vseh fazah 

njihovega obstoja, skrb za ustrezno evidentiranje, skladiščenje in transport vseh vrsta 
radioaktivnih odpadkov in podpora raziskovalnim in razvojnim dejavnostim na področju 

dolgoročnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Vse te dejavnosti bodo deležne posebne 

pozornosti ob možnosti določitve fiksnih rokov za prevzem radioaktivnih odpadkov in 

iztrošenega jedrskega goriva iz NEK. 
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III. PROGRAMI 

2151 - RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET2 

6376 RTH, Zasavska regija 

Sredstva v letu 2000 v skupni visini 890.642.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji TET2 in 

spodbujanju razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije se nahaja v parlamentarni obravnavi. 

Njegovo uveljavitev pričakujemo v takšnem roku, da bo Vlada mogla še letos sprejeti program, 
ki zadeva zapiranje rudnika in da bo na občinskih ravneh sprejet sklep o pripravi programa 

razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
Obseg sredstev opredeljuje že predlog zakona na ravni strokovne ocene za vsakega od 

vsebinskih delov. 

3. Rezultati, ki ji je potrebno doseči: 
Cilj, ki ga želimo doseči je pristopiti k postopnem zapiranju rudnika ijavega premoga Trbovlje 
Hrastnik in oblikovanju razvojne infrastrukture regije. Prioritetno je razporediti dejavnost 

rudnika na pridobivanje premoga za skrčeni odjem in zapiranje opuščenih jam s sanacijo 
površin nad njimi ter skupaj s postavljanjem razvojne infrastrukture regije sprejeti program 

usmeijanja razvojnih 

6521 REVITALIZACIJA IN EKOLOŠKA SANACIJA TET 2 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 979.706.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 
Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji TET2 in 

spodbujanju razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije se nahaja v parlamentarni obravnavi . 

Njegovo uveljavitev pričakujemo v takšnem roku,da bo Vlada mogla še letos sprejeti 

programa, ki zadeva zapiranje rudnika in da bo na občinskih ravneh sprejet sklep o pripravi 
programa razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Obseg sredstev opredeljuje že predlog zakona na ravni strokovne ocene za vsakega od 
vsebinskih delov. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga želimo doseči je pristopiti k postopnem zapiranju rudnika rjavega premoga Trbovlje 
Hrastnik in oblikovanju razvojne infrastrukture regije. Prioritetno je razporediti dejavnost 

rudnika na pridobivanje premoga za skrčeni odjem in zapiranje opuščenih jam s sanacijo 
površin nad njimi ter skupaj s postavljanjem razvojne infrastrukture regije sprejeti program 

usmeijanja razvojnih 

26. oktober 1999 951 poročevalec, št. 74A/I 



2152 — Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije   

6101 PROGRAMI ZAPIRANJA RUDNIKOV KANIŽARICA, SENOVO IN 

ZAGORJE 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 1.700.511,000,00SIT 

1. Zakonske podlage: 

Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje potekajo na 

podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje navedenih premogovnikov (Ur.l. RS št. 

1/95) 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
Obseg sredstev je opredeljen s programom zapiranja, ki jih je za vse družbe v zapiranju sprejela 

Vlada RS na 196. seji dne 30.4.1996. Razmerje med osnovnima ekonomskima namenoma, to 
je subvencijo in investicijo izhaja iz vsebine aktivnosti, ki jih je v skladu s programi potrebno 

izvesti. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilji, ki jih želimo doseči, je zaprtje vseh treh premogovnikov skupaj z ekološko sanacijo od 

rudarjenja degradiranih površin in prezaposlitev vseh delavcev na aktivni in pasivni način. 
Zaostajanje financiranja za dinamiko predvideno po osnovnih programih, servisiranje finančnih 

obveznosti, ki izhajajo iz delitvene bilance nekdanjega skupnega družbenega podjetja Rudniki 

rjavega premoga Slovenije in pozneje izdelana izvedbena dokumentacija kažejo, da rudnikov v 
predvidenem roku, do konca leta 2000 ne bo mogoče fizično zapreti. 

5186 PROGRAMI ZAPIRANJA RUDNIKOV IDRIJA IN MEŽICA 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 1.129.085.000,00SIT 

a) Rudnik svinca in cinka Mežica v zapiranju do.o. 

1. Zakonska podlaga: 

Zapiralna dela se financirajo po zakonu o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno 
zapiranje RSC Mežico (Uradni list RS št: 5/88), osnova za zapiralna dela pa je Rudarski 

projekt zapiralnih del RSC Mežica kot zaključek projekta programa postopnega zapiranja RSC 
Mežica in sanacija okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki gaje sprejela Vlada Republike Slovenije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Dejavnost RŽS Mežica je bila do leta 1987 pridobivanje svinčeve in cinkove rude in s 

predelavo rude pridobrvanje obeh kovin. Po tem letu pa se je prenehalo s proizvodnjo kovin 
zaradi prevelikega onesnaževanja okolja ter začelo s postopnim zapiranjem rudnika ob sočasni 
proizvodnji rudnega koncentrata svinca in cinka. Zaradi prenizke vsebnosti kovin v rudi je 

rudnik v aprilu 1993 prenehal z izkopom rude. Sedanja dejavnost rudnika je zapiranje rudnika 
tn prestrukturiranje njegove dejavnosti ter prezaposlitev delavcev v uporabo rudniškega 

premoženja. Predvideno zaprtje rudnika je leta 2000. Dejavnost na tem področju je usklajena 

tudi s smernicami EU. 

Osnova za zapiralna dela je Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno 
zapiranje RSC Mežica (Uradni list RS Št.5/88) in Rudarski projekt, zapiralna dela RSC Mežica, 
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kot zaključni projekt programa postopnega zapiranja RSC Mežica in sanacije okolja v Zgornji 

Mežiški dolini (sklep Vlade RS 110. seja 3.11.1994). Na osnovi tega projekta bo izdelan 
Operativni program zapiranja RŽS Mežica v zapiranju d.o.o. za leto 2000, ki bo obsegal 

poleg zapiralnih del še prerazporeditev preostalih delavcev (dva programa za 24 invalidov in 

15 rudarjev ter ustanovitev krovnega podjetja za preostale dejavnosti rudnika po zapiranju) in 

program postopka zaprtja jame in likvidacije družbe RSC Mežica v zapiranju d.o.o., ki se 
bodo izvedle v letu 2001. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika in sanacija okolja v skladu s pozitivno zakonodajo 
in zagotovitev prestrukturiranja rudniškega premoženja in dejavnosti. 

b) Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. 

1. Zakonska podlaga: 

Zapiralna dela se financirajo po Zakonu o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija 
(Uradni list RS, št. 37/87), Dolgoročnem programu preprečevanja posledic rudaijenja v RŽS 
Idrija od leta 1987 do 2006, na podlagi katerega bo izdelan Operativni letni programom 

zapiranja za leto 2000, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Dejavnost RŽS Idrije je bila do leta 1986 pridobivanje živosrebrne rude in živega srebra. Po 

tem letu so se začela zapiralna dela ob okrnjeni proizvodnji živega srebra. Leta 1994 je tudi ta 

proizvodnja prenehala. Ob zapiralnih delih je potrebno zaradi specifičnosti rudnika sanirati tudi 

škodo, ki je nastala na površju (mesto Idrija). 
Osnova za zapiralna dela rudnika v letu 1999 je Zakon o preprečevanju posledic rudaijenja v 

RŽS Idrija (Uradni list RS št. 37/87) in Dolgoročni program preprečevanja posledic rudarjenja 
v RŽS Idrija od leta 1987 do 2006. Dejavnost na tem področju je usklajena tudi s smernicami 

EU. Po tem programu je potrebno zagotoviti iz proračuna Republike Slovenije za leto 2000, 
brez rudarske škode, 670.000.000,00 SIT . 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj dejavnosti je dokončno zaprtje rudnika do leta 2006, z izvedbo vseh ukrepov za aktivno 
zavarovanje okolja, preprečitev naravnih nesreč zaradi trajnega prenehanja rudarjenja. 

Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija za leto 1999 temelji na 
dolgoročnem programu preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta 1987 do leta 
2006 izdelanim v letu 1996. Program za leto 2000, ki bo poleg zapiralnih del vseboval tudi 

predlog dezinvestiranja nepotrebnega premoženja, bo sprejela Vlada Republike Slovenije. 

8195 PROGRAMI ZAPIRANJA RUDNIKOV RJAVEGA PREMOGA 

KANIŽARICA, SENOVO IN ZAGORJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 2.375.123.000,00 SIT 
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1. Zakonske podlage: 
Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, Senovo in Zagorje potekajo na 

podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje navedenih premogovnikov (Ur l. RS št. 
1/95) 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Obseg sredstev je opredeljen s programom zapiranja, ki jih je za vse družbe v zapiranju sprejela 

Vlada RS na 196. seji dne 30.4.1996. Razmerje med osnovnima ekonomskima namenoma, to 

je subvencijo in investicijo izhaja iz vsebine aktivnosti, ki jih je v skladu s programi potrebno 

izvesti. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilji, ki jih želimo doseči, je zaprtje vseh treh premogovnikov skupaj z ekološko sanacijo od 
rudarjenja degradiranih površin in prezaposlitev vseh delavcev na aktivni in pasivni način. 
Zaostajanje financiranja za dinamiko predvideno po osnovnih programih, servisiranje finančnih 

obveznosti, ki izhajajo iz delitvene bilance nekdanjega skupnega družbenega podjetja Rudniki 

rjavega premoga Slovenije in pozneje izdelana izvedbena dokumentacija kažejo, da rudnikov v 
predvidenem roku, do konca leta 2000 ne bo mogoče fizično zapreti. 

8786 RUDARSKA ŠKODA - IDRIJA 

Sredstva v letu 2000 v višini 89.064.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS Idrija (Uradni list RS št. 37/87) in 

dolgoročni program preprečevanja posledic rudarjenja v RŽS Idrija od leta 1987 do 2006. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Dejavnost RŽS Idrija je bila do leta 1996 pridobivanje živega srebra. Po tem letu so se začela 
zapiralna dela ob okrnjeni proizvodnji živega srebra. Leta 1994 je tudi ta proizvodnja bila 
ustavljena. Ob zapiralnih delih je potrebno zaradi specifičnosti rudnika, ki je s svojim delom 

povzročil plazenja dela terena v samem mestu Idrija to škodo sanirati iz naslova rudarske 
škode, kije bila ocenjena leta 1995 v višini 817,5 mio SIT. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Povrnitev rudarske škode, ki je nastala na površju mesta Idrija zaradi dolgoletnega rudarjenja v 

RŽS Idrija in preprečitev naravnih nesreč zaradi trajnega prenehanja rudarjenja. 

2153 - Gospodarstvo (prestr. ind, poveč. konkurenčnosti) 

1991 SPODBUJANJE TRŽNIH PRISTOPOV 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 246.577.000, 00 SIT 
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1. Zakonska podlaga 

Podlaga za izvajanje programov je Strategija konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki 
jo je potrdila Vlada RS v novembru 1996. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev 

Slovenska podjetja morajo zapolniti veliko strateško vrzel, preden bodo sposobna dolgoročno 
uspešno tekmovati z mednarodnimi podjetji na obeh, tako domačem kot tudi izvoznih trgih. 

Analize potrjujejo, da imajo slovenska podjetja, za razliko od tujih, pomanjkljivosti zlasti tudi 
na področju usposobljenosti in znanja na področju marketinga. 

Program je prioritetno usmerjen v: 

- spodbujanje izvajanja tržnih raziskav in vzpostavljanja tržnih poti 
- spodbujanje skupnih nastopov slovenskih podjetij v tujini 

- spodbujanje izobraževanja in organizacije trženjske funkcije v podjetjih 
- spodbujanje razvoja in oblikovanja produktov ter lastnih blagovnih znamk. 

Ukrepi bodo usmerjeni v spodbujanje trženjskih pristopov na ravni podjetja in v spodbujanje 
povezovanja podjetij za skupne raziskave in skupen tržni nastop. 

Ukrepi in instrumenti bodo usklajeni s programom Ministrstva za ekonomske odnose in 

razvoj, Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije. 

1. Pričakovani rezultati 

Glede na omejen obseg sredstev in tesno povezanost programa s programom Urada za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, bodo 
sredstva MGD prioritetno usmerjena v: 
- pomoč podjetjem pri pridobivanju znanj in povečevanju usposobljenosti za uspešen tržni 

nastop 
- pomoč podjetjem pri izvajanju tržnih raziskav in vzpostavljanju tržnih povezav 

pomoč podjetjem pri razvoju in oblikovanju produktov ter razvoju lastnih blagovnih 
znamk. 

1731 SPODBUJANJE NOVIH INVESTICIJ 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 361.725.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga 

Podlaga za izvajanje programov je Strategija konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki 
jo je potrdila Vlada RS v novembru 1996. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev 

Cilj industrijske politike je razvoj močnega, mednarodno konkurenčnega podjetniškega 

sektorja, ki se odraža tudi v neto povečevanju zaposlenosti. Zavedati pa se je potrebno dejstva, 
da bo prestrukturiranje in povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij pomenilo v prvem 

obdobju tudi še nadaljnje upadanje števila zaposlenih. Izvajanje industrijske politike mora zato 
biti usmerjeno hkrati tudi v večji meri v ustvarjanje novih delovnih mest s spodbujanjem 
domačih in zlasti tujih vlaganj, v ustvarjanje splošne klime za investiranje, pogojev za 
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privabljanje neposrednih tujih investicij, spodbujanje nadaljnje integracije tujih podjetij v 

slovensko gospodarstvo ter strateških povezav podjetij. . 

Program je usmerjen v spodbujanje domačih in neposrednih tujih investicij. Nove, zlasti 

neposredne tuje investicije, so ključnega pomena za uresničevanje cilja povečevanja 

konkurenčne sposobnosti podjetniškega sektorja kot: 
- generator novih delovnih mest 

- vir tehnoloških, tržnih in organizacijskih znanj ter informacij 
vir novih tržnih priložnosti. 

Ukrepi bodo usmerjeni v ustvarjanje sodobnega sistema za promoviranje in privabljanje 

investicij s stabilno in transparentno pravno ureditvijo ter z neposrednim spodbujanjem 

investicij preko: 

- razvoja industrijskih con in poslovnih lokacij 
- stimuliranja novega zaposlovanja 

spodbujanja prenosa znanj in tehnoloških dosežkov. 

1. Pričakovani rezultati 

Glede na omejen obseg sredstev in tesno povezanost programa s programi drugih resorjev, 
zlasti Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem 

ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, prevzema Ministrstvo za gospodarske 

dejavnosti vlogo katalizatorja v procesu ustvarjanja stimulativnega okolja za nove, domače in 

neposredne tuje investicije ter optimalnega združevanja programov in sredstev vseh pristojnih 
resorjev. 

4651 PRESTRUKTURIRANJE STRATEŠKIH PANOG/PODJETIJ 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 712.513.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in Strategija vključevanja 
Slovenije v EU 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Slovenske predelovalne dejavnosti so kljub nekaterim kazalcem izboljšanja v letu 1998 še 

vedno v slabem položaju v primerjavi s podobnimi podjetji v Evropski uniji. Ministrstvo za 

gospodarske dejavnosti zato v okviru intervencij v gospodarstvu podpira prestrukturiranje 
strateških podjetij in panog s strukturnimi razvojnimi problemi. Sredstva bodo dodeljena na 

osnovi celovitih programov prestrukturiranja posameznih podjetij in konkretnih razvojnih 

iniciativ v izbranih panogah. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Sredstva bodo namenjena prestrukturiranju in krepitvi konkurenčne sposobnosti slovenskih 

podjetij. Programi prestrukturiranja bodo prispevali k prestrukturiranju proizvodnje, uvajanju 
novih proizvodov, proizvodnih postopkov, izboljšanju obstoječe tehnologije in zniževanju 
stroškov ter s tem posledično zagotavljanju delovnih mest. 

6370 PRESTRUKTURIRANJE USNJARSKE, TEKSTILNE INDUSTRIJE IN 
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ŽELEZARSTVA 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 1.212.513.000,00 SIT 

V okviru te postavke se bosta vodila dva projekta in sicer: 

a) Projekt prestrukturiranja usnjarske in obutvene industrije 

1. Zakonske in druge osnove: 

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti industrije, Strategija prestrukturiranja 
obutvene in usnjarske industrije, sklep vlade št.317-03/98 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Vlada RS je sprejela strategijo prestrukturiranja in prenove delovnih mest na področju 
obutvene industrije v Sloveniji. Strategija prestrukturiranja slovenske čevljarske industrije 

upošteva možne horizontalne ukrepe za konkurenčno približevanje panoge pogojem, ki so 
potrebni za vstopa v Evropsko unijo, predvsem tiste, ki vzpodbujajo skupne nastope in 

povezovanja podjetij na vseh poslovnih področjih, tehnološko posodobitev, optimizacijo 
programov itd. ter opredeljujejo model prestrukturiranja, po katerem se za vsak posamezen 

projekt postavi nosilec, ki je sposoben prevzeti vodilno vlogo v projektih povezovanja in 
skupnih nastopih. Oblika pomoči bo notificirana pri organih EU. Program prestrukturiranja se 

bo delil na prestrukturiranje velikih podjetij nad 1000 zaposlenih in prestrukturiranje drugih 
podjetij. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Dvig konkurenčne sposobnosti z dvigom bruto dodane vrednosti na zaposlenega v panogi 

slovenske industrije in zmanjšanje zaostajanja panog za konkurenčnimi panogami v 

industrijskih sektorjih v EU. 

a) Projekt prestrukturiranja tekstilne in konfekcijske panoge 

1. Zakonske in druge osnove: 
Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti industrije 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Vlada RS bo sprejela strategijo prestrukturiranja in prenove delovnih mest na področju 

tekstilne industrije v Sloveniji. Strategija prestrukturiranja slovenske tekstilne industrije 
upošteva možne horizontalne ukrepe za konkurenčno približevanje panoge pogojem, ki so 

potrebni za vstopa v Evropsko unijo, predvsem tiste, ki vzpodbujajo skupne nastope in 
povezovanja podjetij na vseh poslovnih področjih, tehnološko posodobitev, optimizacijo 
programov itd. ter opredeljujejo model prestrukturiranja, po katerem se za vsak posamezen 

projekt postavi nosilec, ki je sposoben prevzeti vodilno vlogo v projektih povezovanja in 

skupnih nastopih. Oblika pomoči bo notificirana pri organih EU. Program prestrukturiranja se 

bo delil na prestrukturiranje velikih podjetij nad 1000 zaposlenih in prestrukturiranje drugih 

podjetij. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 
Dvig konkurenčne sposobnosti z dvigom bruto dodane vrednosti na zaposlenega v panogi 

slovenske industrije in zmanjšanje zaostajanja panog za konkurenčnimi panogami v 

industrijskih sektoijih v EU. 
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a) Projekt prestrukturiranja železarstva 

1. Zakonske in druge osnove: 

• Sanacijski program sistema Slovenskih železarn za obdobje 1998-2000 

• Program prestrukturiranja Slovenskih železarn v obdobju 2000-2005,- ki ga bo Vlada RS 

sprejela do 31.12.1999 v skladu z obvezo Slovenije do Komisije EU - pogajalska izhodišča 
Slovenije za poglavje Konkurenca 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

V okviru te postavke se bo leta 2000 začel izvajati projekt prestrukturiranja Slovenskih 
železarn v obdobju 2000-2005. 

Izhodišče za oblikovanje predloga proračunskih postavk je veljavni program prestrukturiranja 
Slovenskih železarn in načrtovani program za obdobje 2000-2005, ki bo vseboval tudi posebno 

poglavje o državnih pomočeh, ki bo temeljilo na poslovnih načrtih. Neposredne sektorske 
državne pomoči v obliki subvencij bodo namenjene za reševanje problemov prezaposlovanja 

zaradi zmanjševanja obsega proizvodnje v Slovenskih železarnah (proces dovvnsizinga) in za 
sanacijo ekoloških posledic, nastalih zaradi negativnih ekoloških vplivov železarstva v regijah, 

kjer je ta panoga prevladujoča. Oba namena vertikalne sektorske pomoči sta v skladu s 

sistemom in usmeritvami državnih pomoči v EU. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Rezultati programa prestrukturiranja SŽ v obdobju 2000-2005, ki bodo doseženi postopoma, 
so prestrukturiranje izdelčno-tržnega, finančnega in organizacijsko- kadrovskega področja, 

okolja, ki je prizadeto zaradi prevladujoče vloge železarstva, izvedba privatizacije, in 

dokapitalizacija. 

6372 RAZVOJNI PROGRAM ZA POSPEŠEVANJE KONKURENČNOSTI 

SLOVENSKE INDUSTRIJE 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 1.890.642.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Podlaga za izvajanje programov je Strategija konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki 

jo je potrdila Vlada RS v novembru 1996. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva pomeni prehod od 
klasične industrijske politike in razumevanja vloge države in njenega vpliva na gospodarstvo. V 
tem smislu je usmerjena na vse dejavnosti in na splošne faktorje, ki bodo omogočali uspešno 

nastopanje na odprtem in konkurenčnem trgu ter določa načine, kako vplivati na povečanje 

konkurenčne sposobnosti podjetij. 
Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (v skladu z 

opredelitvami politike pospeševanja konkurenčnosti EU) zajema različne horizontalne ukrepe 

razvojne politike na dveh področjih: 

- spodbujanje notranjega in zunanjega benchmarkinga, 

- podpora internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. 
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a) Program spodbujanja notranjega in zunanjega benchmarkinga se bo izvajal v okviru 

naslednjih projektov: 

- projekt uvajanje celovitega- sistema stalnih izboljšav, ki zajema usposabljanje svetovalcev 

za uporabo pristopov in orodij, ki jih uporabljajo svetovno uspešna podjetja za oblikovanje 
strategij stalnih sprememb in vzdrževanja konkurenčnih prednosti ter uvajanje sistema v 

podjetja; 

- spodbujanje zunanjega benchmarkinga, ki zajema vključevanje podjetij v mednarodne 

mreže za benchmarking, pridobivanje informacij in svetovanja ter vzpostavitev 

informacijskega in dokumentacijskega centra; 

- mapiranje slovenskega gospodarstva, geografsko in panožno opredeljena koncentracija 

podjetij in institucij, spodbujanje povezovanja v podjetij v clustre in izvedba pilotnega 

projekta povezovanja podjetij v lesno predelovalni panogi; 

- informacijska podpora procesom stalnih izboljšav, razvoj programov in uvajanje 

informacijskih sistemov za spremljanje poslovnih procesov; 

- vzpostavljanje sistema spremljanja stanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v 
primerjavi z benchmark državami, analiza stanja in vzpostavitev informacijskega sistema za 

stalno spremljanje in publiciranje primerjav. 
V pilotni projekt uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav bo v letu 2000 vključenih do 40 

podjetij. Predvideno je sofinanciranje stroškov svetovanja v višini 75%, kritje stroškov 
mentorstva za usposabljanje manageijev (secondment) v uspešnih podjetjih v tujini in 

sofinanciranje stroškov motivacijskih delavnic v podjetjih za zaposlene v višini 50%. 

Za uvajanje sistem stalnih izboljšav bo organiziran projekt usposabljanja svetovalcev, v 

katerega bo vključenih skupina do 25 svetovalcev. Predvideno je sofinanciranje 50% stroškov 

usposabljanja. 

V projektu spodbujanja zunanjega benchmarkinga so predvideni ukrepi sofinanciranje 
pristojbin za vključitev v mednarodne mreže in asociacije v višini 75% in sofinanciranje 

pridobivanja ekspertiz v višini 50%. Dodaten ukrep je financiranje razvoja in vzpostavitve 

informacijskega in dokumentacijskega centra za benchmarking. 

Projekt razvoja informacijske podpore procesom stalnih izboljšav zajema sofinanciranje razvoja 
programov v višini 75% in sofinanciranje uvajanja programov izbranih podjetjih v višini 50%. 

V povezavi z drugimi sektoiji in institucijami bo izdelan celovit program spodbujanja ter 

izdelava potrebnih analiz in informacijskih podlag za stalno spremljanja stanja konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, za kar je predvideno 75% sofinanciranja. 

b) Program spodbujanja internacionaliazcije slovenskega gospodarstva zajema projekte 

spodbujanje naložb in skupnih nastopov na tretjih trgih in spodbujanje dvosmernega prenosa 
znanja in razvoja produktov. 

Predvideni ukrepi so sofinanciranje do 75% za projekte skupnega razvoja proizvodnje in trgov 
slovenskih in tujih podjetij na področjih z visoko dodano vrednostjo in sofinanciranje do 50% 

skupnega razvoja produktov slovenskih in tujih podjetij z visokim deležem znanja. 

6375 SPREMLJANJE IN NADZOR INDUSTRIJSKIH PROJEKTOV 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 217.193.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in Sporazum o 
pridružitvenem članstvu EU, Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni 
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strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani (Ur. 1. RS, št. 44/97), Državni program za prevzem pravnega 
reda EU do konca leta 2002 in Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih za podporo 

strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih (Ur. 1. RS, št. 22/98). 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Pomemben korak pred samim strukturnim dialogom Slovenije s komisijo EU je pregledna in 

kvantificirana analitično/empirična struktura slovenskega gospodarstva in tudi industrije, ki kot 
ključna dejavnost ustvari več kot 1/3 slovenskega bruto domačega proizvoda. Ekspertize in 
analize o sedanjem stanju v industriji in ekonomskih posledicah vključevanja Slovenije v EU 
na ravni ključnih industrijskih sektorjev in ključnih proizvodov so zato zelo pomembno 
izhodišče za dialog in tudi za samo dinamiko strukturnega prilagajanja industrije pogojem 

poslovanja na enotnem trgu EU. 

EU v pravilih dodeljevanja državnih pomoči in sredstev iz virov EU posebno pozornost 
namenja spremljanju, nadzoru in vrednotenju programov. Država mora v skladu s 87. in 88. 

členom (prej 92., 93. člen) Pogodbe o Evropski skupnosti spremljati in nadzirati dodeljevanje 
sredstev po različnih indikatorjih. V tem smislu ima predpisane načine in oblike poročanja in 

predvidene posledice v kolikor sredstva niso dodeljena v skladu s predpisanimi postopki, merili 
in kriteriji ter ne dajejo pričakovanih rezultatov. 

Na podlagi Strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, ki predstavlja 

izvajanje Sporazuma o pridružitvenem članstvu EU in izvajanje Strategije Republike Slovenije 
za vključitev v Evropsko unijo, je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo analitičnih ocen 
sedanjega stanja in posledic približevanja. Za te namene je Ministrstvo organiziralo ciljne 

razvojne programe pospeševanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, kjer so potrebne 
analize učinkovitosti, zunanje evalvacije in druge študije, razvoj novih proaktivnih ukrepov, 

informiranje in daisaminacija. Poraba sredstev bo potekala na podlagi javnega razpisa, kjer bi 
se lahko v oblikovanje vključile usposobljene raziskovalne institucije in posamezniki. 

Del aktivnosti bo usmerjenih za izdelavo ekspertiz v zvezi z nuđenjem pomoči pri reševanju 
težav nosilnih podjetij, ki niso v lasti države. Pomoč bo v obliki priprave in ocenitve sanacijskih 

načrtov, koordinaciji posameznih partnerjev, v procesu poslovanja, odnosov z bankami, 

Slovensko razvojno družbo, Zavodi za zaposlovanje in drugimi institucijami. 

Oblikovanje te postavke ne zahteva dodatnih sredstev, temveč gre za prerazporeditev dela 
sredstev dosedanjih proračunskih postavk in nalog iz postavk: 7453 - Sofinanciranje ekspertiz 

in 8784 - Izvajanje Strategije RS za vključitev v EU v novo postavko z jasno opredeljenimi 

nameni, cilji in učinki. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Osvetlitev ekonomskih in drugih vidikov vključevanja Slovenije v EU na ravni sektorjev in 

proizvodenj ima za posledico koncipiranje in vodenje takšne razvojne ekonomske politike, ki 
bi krepila konkurenčno sposobnost slovenskih podjetij in njihovo pozicioniranje na trgu EU ter 

omogočila zmanjševanje razvojnega zaostanka. Z analizo učinkovitosti programov in ukrepov 
pa bo MGD ugotavljalo učinkovitost programov, predvidelo njihovo korekcijo in predlagalo 

nove ukrepe. S spremljanjem in nadzorom projektov pa bo zagotavljalo, da bodo sredstva 

porabljena za namene in cilje, opredeljene v projektih in v skladu z usmeritvami EU. 

Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

- vključitev do 40 podjetij v letu 2000 

- usposobitev do 25 svetovalcev za uvajanje celovitega sistema 

- vključitev 20 podjetij v mednarodno združenje za benchmarking in pridobitev 

benchmarking analiz za izbrana področja ter testiranje uporabnosti za slovenske pogoje 
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- izdelava analize stanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v primerjavi z benchmark 
državami 

- izdelava pregledne mape teritorialne koncentracije panog, priprava programov za 

oblikovanje clustrov in izvajanje pilotnega projekta 

- izdelava programa za postavitev informacijskega in dokumentacijskega centra za 

benchmarking. 

2154 - Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije)  

5810 EKOLOŠKA IN TEHNOLOŠKA SANACIJA NAFTE LENDAVA 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 500.320.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 
Zakon za ekonomsko, tehnološko in ekološko sanacijo Nafte Lendava - EPA 269-11 

(prva obravnava) 

Zakon o rudarstvu - EPA 391 - II (UL RS /99) 
Zakon o varstvu okolja (UL RS 32/93) 

Odredba o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla (UL RS 8/95) 

Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo (UL RS 9/96) 
Pogodba o zagotovitvi pogojev za kratkoročno poslovanje Nafte Lendava d.o.o. med 
Vlado RS in Petrolom d.d. od 24.9.1999 oziroma nadomestna pogodba iz leta 1999. 

2. Izhodišča in merila za obseg: 

V letu 1999 so kriteriji za subvencije specificirani v pogodbi med Vlado RS in Petrolom kot 

pokrivanje izgube rafinerije v višini do 65 milijonov SIT na mesec, kot subvencija cene 

zemeljskega plina za predelavo v metanol po formuli, ki upošteva ceno plina pri dobavitelju 

Geoplin in ceno metanola TI na borzi v Rotterdamu, naložbene subvencije in sanacija 
rudarskih objektov pa temeljijo na posameznih programih in projektih. 
V letu 2000 ostanejo kriteriji v grobem enaki. Subvencije za delovanje rafinerije bodo odvisne 

od obsega predelave nafte (obratno sorazmerno) ter od dolgoročne pogodbe za derivate s 
Petrolom kot največjim kupcem in obvladujočo družbo hkrati. Na obseg subvencij bo vplivala 

tudi morebitna sanacija starih terjatev RS in Petrola. Subvencioniranje zemeljskega plina je 

manjšega obsega, formula bo redefinirana. Program saniranja naftno-plinskih rudarskih 

objektov je utemeljen v Zakonu o rudarstvu, trajal naj bi okoli 8 let inje ocenjen na 4 milijarde 

SIT. Ostali ekološki in tehnološko razvojni projekti naj bi bili financirani kot naložbene 

subvencije, program obsega okoli deset projektov, ki bodo izvajani po prioriteti in s tempom, 

ki ga dopuščajo sredstva. 

Subvencije iz postavke 5810 se da zagovarjati kot državno pomoč po kriteriju ekologije (50% 

postavke) in po kriteriju tehnološkega razvoja, učinkovitega izkoriščanja resursov in nerazvite 
regije (50% sredstev). Najbolj sporna je subvencija delovanja obstoječe rafinerije, ki pa v 

primeru modernizacije in razširitve do leta 2003 sodi že v sam projekt obnove. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Za program ekološkega saniranja 230 naftno-plinskih rudarskih objektov do leta 2007 so 

indikatorji doseganja ciljev potrdila rudarske inšpekcije o odpravi potencialnih nevarnosti ter 
vključitev nekaterih objektov v pridobivanje ogljikovodikov in toplotne energije ter vračanja 

zemljišč v kmetijsko uporabo. Pravočasno izvajanje programa in cena sta dva dodatna 
indikatorja uspešnosti. 

26. oktober 1999 961 poročevalec, št. 74/VI 



Za posamezne ekološke in tehnološke projekte so cilji različni in navedeni v investicijskih 
programih. Indikatorji uspešnosti so izpolnitev ciljev projekta, čas izvedbe in cena. 

Subvencije v obratovanje rafinerije in tovarne metanola vključno z finančno sanacijo družbe 
Nafta Lendava d.o.o. imajo kompleksne cilje, ki so navedeni v Sanacijskem programu Nafte 

Lendava d.o.o. Indikatorji uspešnosti so nemoteno poslovanje družbe v prehodnem obdobju do 
izvedbe Sanacijskega programa v celoti po izbrani varianti. Program naj ne bi trajal dalje od 

leta 2005. 

5193 PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA V ENERGETIKI - 

SISTEMSKE IN NEEKOLOŠKE ŠTUDIJE 

Sredstva za leto 2000 v skupni vrednosti 111.330.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove in druge osnove: 
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor leta 

1996. 

2. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Ministrstvo je pristojno vsako leto financirati in izdelati določeno število študij, ki imajo 
periodični značaj in so hkrati obveza ministrstva. Študije bodo iz sledečih področij: 

• Primerjalno spremljanje cen energentov in cenovnih razmerij ter specifičnih cen 

energentov. 

• Izdelava energetskih poročil za potrebe poročanja mednarodnim institucijam za leto 1998. 

• Izdelava energetskega letopisa za leto 1999. 

• Spremljanje in izvajanje energetske bilance za leto 1999 in izdelava predloga energetske 

bilance za leto 2000. 

• Študije za izdelavo nacionalnega energetskega programa. 

• Razširitev makroekonomskega modela za oceno vpliva sektorja energetike na gospodarski 

razvoj. 

• Promocijske aktivnosti energetskega sektorja. 

• Strokovne podlage za razvoj energetskega sektorja v obdobju 1998-2015. 

• Sinteza zasnov energetskih sistemov in njihov vpliv na prostorski razvoj RS (sofinanciranje 

z MOP). 

• Izdelava pregleda stanja na področju oskrbe s toploto iz omrežij po krajih v Sloveniji. 

• Izdelava pregleda stanja na področju oskrbe s plinom iz omrežij v lokalnih skupnostih v 

Sloveniji. 

• Prilagoditev elektroenergetskega trga smernicam EU. 

• Priprava scenarijev za zmanjšanje emisij toplogredih plinov skladno s kiotskim protokolom 

in scena njihovih narodnogospodarskih vplivov. 

• Priprava dolgoročne energetske bilance skladno z zahtevami mednarodnih institucij. 

6379 PRIPRAVA NOVE ENERGETSKE STRATEGIJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 106.877.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi 
strani (Ur. 1 RS št. 44/97), Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 

2002. 
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2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Dolgoročna energetska bilanca in energetska strategija sta najpomembnejša dokumenta 
energetske politike. Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je Državni 
zbor sprejel januarja 1996, je takrat sicer bila usklajena z dokumentom EU o energetski 
politiki. Od takrat dalje je prišlo do sprejema pomembnih direktiv EU o odpiranju trga za 

elektriko in za zemeljski plin, katerih izvajanje zahteva prilagoditev energetske politike. 
Dodatno je Slovenija podpisala Kyoto sporazum, ki bo v svojem uresničevanju zahteval 

strategijo njegovega uresničevanja tudi na področju energetike. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Izdelava dolgoročne energetske bilance in energetske strategije, ki bosta upoštevala razvoj 
dogodkov v Evropski Uniji in širše morata biti rezultat aktivnosti. 

6382 SPREMLJANJE IN NADZOR ENERGETSKIH PROJEKTOV 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 267.193.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
Zakon o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 24/97) in vse zakonske osnove navedene pri 

posameznih nalogah in projektih iz proračuna RS za leto 2000. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega sredstev: 

Za pripravo programov spremljanja in za razvoj novih ukrepov bo v sodelovanju z 

Ministrstvom za znanost in tehnologijo organiziran ciljno raziskovalni program "energetika", 

znotraj katerega bodo razpisane posamezne raziskovalne teme. Zagotovljeno bo tudi 

neodvisno spremljanje in nadzor nalog in projektov iz proračuna RS za leto 2000, ki se 
nanašajo na področje energetike. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 
Z analizo učinkovitosti programov in ukrepov bo možno ugotavljati njihovo dejansko 

učinkovitost in po potrebi predlagati spremembe obstoječih in nove ukrepe. Zagotovljeno bo, 
da bodo sredstva porabljena za sprejete namene in cilje. 

4163 MODERNIZACIJA, TEHNOLOŠKA POSODOBITEV NEK 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 178.128.000,00 SIT 

1. Izhodišča in cilji, ki jih je potrebno doseči: 

V NE Krško poteka projekt prenove jedrskega objekta, kar se bo rezultiralo leta 2000 s fizično 

zamenjavo uparjalnikov. Prenova NE Krško je bila potrebna zaradi visoke stopnje začepljenosti 
cevi v obeh upaijalnikih. Z zamenjavo uparjalnikov bo zvečana zanesljivost obratovanja NEK, 

kot tudi dvig moči elektrarne za 6 %. Proračunska sredstva bodo porabljena za naslednje 
sklope dejavnosti: 

• Projektiranje, izdelava in dobava dveh novih uparjalnikov 

Cilj dejavnosti: Sanacija prevozne poti zaradi prevoza uparjalnikov 

Izvajalec: Družba za državne ceste (DDC) 
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• Varnostne analize za zamenjavo uparjalnikov in dvig moči 

Cilj dejavnosti: Pregled analiz s strani pooblaščenih strokovnih organizacij in izdelava 

strokovnega mnenja za potrebe Uprave RS za jedrsko varnost. 
Institut Jožef Štefan Izvajalec: 

• Fizična zamenjava uparjalnikov 

Cilji dejavnosti: Priprava dokumentacije in strokovnega mnenja za tehnični pregled v 

Izvajalec: 
skladu z ZGO. 

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) 

Inženirski biro Elektroprojekt (IBE) 

4656 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ZA EKOLOŠKO IN 

TEHNOLOŠKO SANACIJO ENERGETSKIH OBJEKTOV 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 44.532.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

• Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor v 

letu 1996. 

2. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Za razvoj elektroenergetskega sistema ministrstvo namenja sredstva za študije izvedljivosti in 

raziskave za aktivnosti na področju izgradnje novih objektov, rekonstrukcijo in nadgradnjo 
obstoječih objektov, raziskave za nove objekte, kot so na primer kogeneracije, akumulacijske 

elektrarne in možnost gradnje črpalnih elektrarn. 
S študijami bo ministrstvo pridobilo boljši pregled za zagotavljanje zanesljive in kakovostne 

oskrbe z energijo v Republiki Sloveniji, kot tudi strokovne podlage za pridobivanje 
mednarodnih kreditov oziroma za sofinanciranje pri novih investicijah v energetsko 

infrastrukturo. 

5588 REKONSTRUKCIJE V TE-TO Ljubljana 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 89.064.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

Državni zbor RS je v letu 1998 sprejel Strategijo Republike Slovenije o vključevanju v 

Evropsko unijo. V skladu s sprejeto strategijo se bo morala Slovenija približevati 
okolje varstvenim ciljem EU. Rezultat tega projekta bo višji izkoristek goriv, kar zagotavlja 

boljše doseganje okoljevarstvenih ciljev. 

2. Izhodišča in merila za obseg: 

Dejavnost podjetja Termoelektrarna toplarna Ljubljana vključuje proizvodnjo električne 
energije, proizvodnjo toplotne energije in proizvodnjo tehnološke pare. Vse tri dejavnosti 
podjetja so med seboj* prepletene, saj TE-TOL deluje na podlagi soproizvodnje toplotne in 

električne energije. Toplota, ki nastaja ob proizvodnji električne energije preko sistema 
vročevodov uporabi za potrebe ogrevanja prebivalcev Ljubljane. Podobno velja za tehnološko 
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paro, ki nastaja v procesu proizvodnje električne energije, nato pa se po sistemu parovodov 

transportira do končnih uporabnikov, ki jo uporabijo v svojih tehnoloških procesih. 
V okviru TE-TOL delujejo trije bloki, pri čemer sta bloka 1 in 2 v obratovanju že od leta 1967, 

blok 3 pa od leta 1985. Zaradi tehnološke in ekonomske zastarelosti blokov 1 in 2 morajo 
delavci podjetja vlagati velike napore, da se ohrani obratovalna zanesljivost in ekološka 

sprejemljivost pri delovanju teh blokov, pri čemer pa so sredstva za njuno vzdrževanje zelo 
visoka. 

Za sedanji proizvodni proces v TE-TOL je značilno, da se toplotna energija, ki nastaja ob 

izgorevanju premoga najprej spreminja v kinetično energijo pare, ta pa nato poganja turbine. 
Te ženejo generatorje, ki proizvajajo električno energijo, preostala toplotna energija pa se 
uporabi za potrebe daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnje pare. Proizvodni proces je 
relativno zapleten, pn prehajanju energije iz ene oblike v drugo pa prihaja tudi do znatnih 

izgub. 
Z vidika povečevanja racionalnosti poslovanja je potreben prehod na sodobnejšo tehnologijo, 
pri čemer se kot izredno zanimiva možnost kaže modernizacija proizvodnega procesa z 

izgradnjo plinsko parnega tehnološkega sklopa. Za tako moderniziran tehnološki proces je 

značilno, da se kot gorivo uporablja plin, ki izgoreva v plinski turbini, ta pa neposredno 
poganja generator in na tak način proizvaja električno energijo. Preostala toplotna energija se 

uporabi za pogon parne turbine ter za potrebe daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnje pare. 

3. Pričakovani rezultati: 
Splošni cilj projekta pripravljalnih del za izgradnjo plinsko parnega tehnološkega sklopa v TE- 

TOL je priprava dokumentacije, zagotovitev pogojev in izvedba pripravljalnih del, kar bo 

omogočilo neovirano izvedbo investicije v trenutku, ko bo sprejeta dokončna odločitev o njeni 

izvedbi in zbrana potrebna finančna sredstva. 
Ta projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti, ki so bile pričete v letu 1998 v okviru projekta 

Investicijsko- tehnična dokumentacija za plinsko parno postrojenje. V okviru slednjega 
projekta je bil izdelan idejni projekt Velikost in konfiguracija plinske proizvodne tehnologije v 

TE-TOL in njena vključitev v EES, investicijski načrt pa bo končan v tretjem kvartalu leta 

1999. 

Med podrobnejše cilje projekta je mogoče šteti dokončanje dokumentacije, potrebne za uvedbo 

plinsko parne tehnologije v TE-TOL. Ena izmed zahtevnejših nalog je priprava idejnega 
projekta za plinovod do podjetja, potrebno pa bo dokončati tudi presojo vplivov na okolje, 

strokovno gradivo za umeščanje objekta v prostorske plane RS, strokovno mnenje o potrebnih 
zmogljivostih obstoječih in planiranih 110 kV povezav TE-TOL z elektroenergetskim 

sistemom Slovenije in projekt za razpis za strojno-tehnološki del. 

Poleg navedenega bo potrebno v okviru projekta izdelati PZI in pričeti z odkupom zemljišč, ki 

so locirana neposredno ob termoelektrarni. 

Poglavitni rezultat projekta je zagotovitev elementov, ki bodo omogočili čimbolj hitro izvedbo 
investicije izgradnje plinsko parnega tehnološkega sklopa v TE-TOL. Po eni strani gre za 
tehnično dokumentacijo in študije, ki jih je potrebno opraviti ob načrtovani izgradnji in posegu 

v prostor, po drugi strani pa projekt vključuje tudi odkup zemljišč, potrebnih za izgradnjo nove 

tehnološke enote. Rezultatov projekta v tem trenutku ni mogoče vrednotiti po ekonomskih 
kriterijih, vendar pa je potrebno upoštevati, da gre za projekt, katerega realizacija je za podjetje 
strateškega pomena. 

Poleg navedenega je prehod na plinsko tehnologijo pogoj za nadaljnje zniževanje cene 

električne energije, ki jo proizvaja TE-TOL in doseganje konkurenčnosti, zaradi tega menimo, 

daje izvedba projekta ena od poglavitnih nalog podjetja v prihodnjem obdobju. 
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8789 PRIPRAVA DELA IN ŠTUDIJE HE SPODNJA SAVA 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 44.532.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

-Resolucija o strategiji in rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije. 

2. Izhodišča in rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Sava je v spodnjem toku obremenjena predvsem z lebdečimi plavinami, saj znaša ocena 
njihovega transporta skozi profil Radeče 521500 m3/leto, transporta rinjenih plavin pa le 61500 

m3/leto (Vodnogospodarske osnove, 1978). Koncentracije lebdečih plavin močno nihajo že na 

nivoju letnih povprečij, v obdobju 1955 - 1965 v Radečah na primer med 0.073 kg/m3 do 
0.171 kg/m\ Zaradi hudourniškega značaja Save, ki je v zadnjem desetletju še posebej izražen, 

so dejanske koncentracije lahko tudi za red velikosti višje od navedenih. Isti vir (VGO, 1978) 
opozaija tudi na opazen delež antropogenega onesnaženja iz zasavskih rudnikov. 
Delež materiala, ki zastaja za pregrado Vrhovo, je bil že ocenjen v predhodnih študijah, 
potrdimo pa ga lahko z analizo podatkov monitoringa. Da bi dobili podatek o vstopnih 
količinah plavin za bazen Brežice, je potrebno ovrednotiti še zastajanje v bazenih Boštanj, 
Blanca in Krško, za kar bi zadoščal preprost ID matematični model. Za bodoči bazenu Brežice 

je potrebno najprej ugotoviti, kakšna bo dinamika in prostorska razporeditev odlaganja plavin. 

Na podlagi teh rezultatov lahko predvidimo ukrepe za preprečevanje ali vsaj omilitev 

problemov usedanja. Orodje za to nalogo je lahko 2D ali 3 D matematični model. V primeru 
2D modela je smiselno predvideti tudi njegovo uporabo za vrednotenje poplavne varnosti NEK 

in morebitnih sprememb poplavnih področij po izgradnji nasipov bazena Brežice. Katerikoli od 
obeh večdimenzionalnih modelov bi bil primeren tudi za vrednotenje vpliva organskega 

onesnaženja iz papirnice Krško na zajetje hladilne vode NE Krško, kjer redno prihaja do težav 
z zablatenjem črpalk. 

Radioaktivni izpusti iz NE Krško so v sedanjem stanju omejeni na dopustne vrednosti, ki se 

nadzorujejo z radiološkim monitoringom Save, podtalnice in bioloških indikatorjev (?). Ob 

nespremenjenih količinah izpustov lahko po izgradnji bazena Brežice zaradi zastajanja vode in 
zaradi drugih spremenjenih pogojev (večja področja s povišano temperaturo, morebitna slabša 

kvaliteta vode, kosmičenje) pričakujemo akumulacijo radioaktivnih snovi v sedimentu. V prvi 
fazi, do zamuljenja dna, lahko pričakujemo tudi povečano infiltracijo Save v podtalnico ter 

posledično morda povišane koncentracije radioaktivnih snovi. Oba pojava imata lahko 
posledice na bioti in končno tudi vpliv na človeka. V okviru razpoložljivih podatkov bi bilo 
potrebno ovrednotiti tudi antropogene vire organskih sedimentov, predvsem papirnice v 
Krškem, in oceniti vplive gorvodnega onesnaženja na morebitno povečano akumuliranje 

radioaktivnih snovi v sedimentih bazena Brežice. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Zaradi zahteve po sodelovanju različnih strok (hidrologija, hidravlika, sedimentologija, kemija 

okolja) je študija kompleksna in interdisciplinarna. Posamezne stroke imajo na voljo že 

izdelana orodja (matematične modele), za katere pa je potrebno zagotoviti podatke, orodja 

ustrezno modificirati, integrirati raziskave posameznih strok in interpretirati rezultate. Študija 
mora dati odgovore na naslednja vprašanja: 
1. kakšne so sedanje razmere na obravnavanem odseku Save z vidika parametrov, ki so 

predmet študije (transport plavin, radioaktivnost sedimentov in podtalnice). Zaradi 

prevladujočega deleža glede na rinjene plavine bo poudarek študije na lebdečih plavinah. 
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2. kakšne robne pogoje lahko po izgradnji akumulacij Boštanj, Blanca in Krško pričakujemo 

na vtoku v bazen Brežice (količina, lastnosti in dinamika plavin, hidrologija) in na iztoku iz 
bazena (običajno obratovanje ter nizkovodne in visokovodne razmere). V okviru te naloge 

je smiselna priprava vsaj preprostega (ID) modela transporta plavin za celotno verigo HE. 
3. kakšna bo sedimentacija v bazenu Brežice (cone odlaganja in erozije, možnost in pogostost 

pojavov resuspenzije) in na kakšen način jo je možno nadzorovati in usmerjati 
4. ali lahko zajezitev povzroči prekomerno akumulacijo radioaktivnih snovi v sedimentu, ter, 

če jo lahko, s kakšnimi ukrepi bi se temu izognili 
5. kolikšen in kako dolgotrajen je lahko vpliv zajezitve na podtalnico, predvsem z vidika vnosa 

radioaktivnih polutantov 
6. kako dopolniti obstoječi monitoring, da bosta možni spremljanje sprememb in kontrola 

rezultatov predlagane študije. Dopolnjeni sistem monitoringa naj tudi zagotavlja osnovne 

podatke o transportu lebdečih plavin in radioaktivnih polutantov, ki jih bodo v zvezi z 

gradnjo in obratovanjem bazena Brežice zahtevali upravni organi 
Pri iskanju odgovorov na vprašanja je potrebna komunikacija med SEL in NEK, saj so nekateri 

opisani problemi prisotni že sedaj. S tem je mišljeno predvsem mehansko organsko 
onesnaženje iz papirnice Krško ter splošno nizka kakovost savske vode (problemi z nizkimi 

koncentracijami kisika v poletnem času). Opozarjamo pa, da ta študija ni namenjena integralni 
obravnavi kvalitete Save, ki bo v prihodnosti prav tako potrebna. 

4657 ODSTRANJEVANJE MULJA IZ JEZER 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 44.532.000,00 SIT 

1. Zakonske in druge osnove: 
-Tehnični predpisi za vzdrževanje in obratovanje energetskih objektov, 

-Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo. 

2. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 
Z navedeno investicijo se bo izboljšala varnost pregrade HE Moste in objektov dolvodno, 

izboljšal se bo ekološki nivo okolice vodotoka ter tehnološki parametri HE Moste. 
Akumulacijsko jezero pri HE Moste omogoča tedensko izravnavo pretokov in s tem vršno 

obratovanje HE Moste. Od leta 1952, ko je bila zgrajena pregrada HE Moste in prodna 
pregrada Javornik, se je le-ta zaprodila in povzročila skupaj s stalnim zasipavanjem s strani 

Železarne z ekološko problematičnimi odpadki, zmanjševanje koristne vsebine 

akumulacijskega jezera za 965.000 mJ. 
Zaradi zaprojenosti koristnega dela akumulacijskega jezera se glede na hidrologijo zmanjša 
povprečni padec za HE Moste do 2 m. 

5589 KOGENERACIJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 106.877.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Ur. list RS št. 9/96), Zakon o 

energetskem gospodarstvu (Ur. list RS, št.33/81) in predlog novega energetskega zakona, 

smernice EU in evropske energetske listine ter zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št.32/93). 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega sredstev: 
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Dolgoročni cilj je vzpodbuditi in s tem povečati delež kogeneracij oziroma soproizvodnje 
toplote in elektrike v Sloveniji in na ta način zagotoviti boljši izkoristek goriv, doseči nižje 

stroške proizvodnje toplote in električne energije in doseči boljše ekološke učinke. Zaradi 
velike energetske odvisnosti Slovenije je izboljšanje izrabe goriv pomemben element 

energetske politike Slovenije. Država bo z aktivnostmi v javnih ustanovah dober zgled pri 
učinkoviti izrabi primarne energije in ekološki osveščenosti. 

Soproizvodnja toplote in elektrike je ena glavnih usmeritev držav EU na področju energetike, 
ki ima pozitivne učinke na energetsko izrabo goriva, izboljšanje okolja in s tem prispeva k 

izvršitvi okoljskih ciljev opredeljenih v Kyotu. Delež soproizvodnje je možno povečati 
predvsem tam, kjer obstaja velika poraba toplote. V prvem obdobju bodo aktivnosti usmerjene 

na okolje kjer že obstajajo toplotni porabniki, to je oskrba naselij s toploto, javne ustanove 

(bolnice, šole...) in pa družbe, ki porabljajo mnogo toplote v tehnološke namene. 
Kriterij za določitev obsega sredstev bo velikost investicije, učinkovitost izrabe goriv in 

ekološka učinkovitost. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Potrebno bo doseči večjo učinkovitost izrabe goriv, boljšo ekološko stanje in primerne 

ekonomske učinke. 

1033 INTERVENCIJE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 169.222.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Podlaga za izkoriščanje obnovljivih virov energije je v Resoluciji o strategiji učinkovite rabe in 

oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije v januarju 1996. 
(Ur.l.RS, št. 9/96). V okviru le te se je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pogodbeno 

vključilo v koriščenje sredstev čezmejnega sodelovanja posebej za biomaso kot energent. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega sredstev: 

Dobra polovica planiranega obsega sredstev bo namenjena energetskim projektom 

povezanim z biomaso, ostalo pa bo namenjeno financiranju oziroma sofinanciranju ekološko 

neoporečnih projektov za proizvodnjo energije in pospeševanje razvoja obnovljivih virov 

energije. 

3. Cilji, ki jih je potrebno doseči: 

S povečevanjem deleža obnovljivih virov energije se bo Slovenija približala razvitim evropskim 
državam, obenem pa se bo zmanjšal pritisk na izgradnjo novih energetskih proizvodnih 
objektov. Dosegli bomo tudi zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje, predvsem pa emisije 

škodljivih snovi v zrak.  

2155 - Prilagajanje EU  

6922 HARMONIZACIJA SLOV. TEHNIČNE ZAKONODAJE S 

TEHNIČNO ZAKONODAJO VELJAVNO V DRŽAVAH ČLANICAH 
EU 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 151.407.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
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Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani 
(Ur. 1. RS, št. 44/97), Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Področje harmonizacije slovenske tehnične zakonodaje z ustrezno zakonodajo EU predstavlja 
eno najpomembnejših in zato najbolj kompleksnih in obsežnih nalog v pripravah Slovenije na 

članstvo v Evropski uniji. To velja tudi za tisti del nalog, ki so v pristojnosti Ministrstva za 

gospodarske dejavnosti. 

Delovni program harmonizacije bo v obdobju 2000-2001 zajemal naslednje komponente: 
- harmonizacija (sprejem harmoniziramh zakonodajnih aktov) zakonodaje, ki se nadaljuje v 

skladu z načrtom harmonizacije in zavezam o rokih, ki jih je Slovenija dala Evropski 
komisiji; MGD je zadolženo za harmonizacijo naslednjih tehničnih predpisov EU: 

73/23/EEC LVD (nizkonapetostna direktiva) 

89/392/EEC Stroji 
76/117/EEC ATEX (oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah) 

76/196/EEC ATEX (oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah) 

82/130/EEC ATEX (oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah) 

94/9/EC ATEX (oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah) 

73/44/EEC Tekstil (trikomponentne mešanice) 

96/73/EC Tekstil (dvokomponentne mešanice) 

89/686/EEC PPE (osebna varovalna oprema) 

90/396/EEC Plinske naprave 

98/100/EC Mehanske stiskalnice (priporočilo) 

98/3 7/EC Stroji 

97/23/EC Tlačna oprema 

87/404/EEC Enostavne tlačne posode 

76/767/EEC Metode za pregled tlačnih posod 

84/525/EEC Jeklenke (brezšivne) 

84/526/EEC Jeklenke (aluminijske) 
84/527/EEC Jeklenke (varjene) 

69/493/EEC Kristalno steklo 
75/324/EEC Aerosoli 

95/16/EEC Dvigala 

84/528/EEC Naprave za dvigala 

84/529/EEC Električna dvigala 

- priprava tehnične zakonodaje za plinovode (28/30/EC) 
- poglobljeno analizo usposobljenosti slovenskih podjetij za nastopanje na skupnem trgu EU, 

vzpostavitev oz. izpopolnitev informacijskega sistema za tehnično zakonodajo, 

- priprava programov usposabljanja kadrov za izvajanje harmonizirane tehnične zakonodaje. 

3. Rezultati, kijih je potrebno doseči: 

Končni rezultat načrtovanih aktivnosti na področju harmonizacije pod navedeno proračunsko 

postavko je: 
- izdelava tehničnih predpisov in objava ustreznih uredb ter navodil, 

izdelane ocene posledic sprejema harmonizirane zakonodaje na področjih prostega pretoka 
blaga, storitev, oseb in kapitala; za dosego teh ciljev bo potrebno zagotoviti dober pretok 
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informacij do končnega uporabnika ter pripraviti vrsto programov izobraževanja in 
usposabljanja za uporabnike, inšpektorje, zaposlene v laboratorijih ter ostale udeležence v 

procesu harmonizacije zakonodaje. 

7453 SOFINANCIRANJE EKSPERTIZ PRIPRAVE PROGRAMOV 

PRILAGAJANJA EU 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 133.596.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani 
(Ur. 1. RS, št. 44/97), Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Na podlagi izdelanih analiz usposobljenosti slovenskih podjetij za delovanje na evropskem trgu 
bo potrebno izdelati vrsto programov in projektov za prilagoditev pogojem poslovanja na 

enotnem trgu EU. Programi prilagajanja bodo s strani države lahko podprti v skladu s pravili 
državnih pomoči, ki so dopustne znotraj EU. Večina programov bo usmeijena horizontalno na 

vsa podjetja. Posebna pozornost bo usmeijena v oblikovanje podpornih programov prilagajanja 

podjetij, ki doslej niso delovala na mednarodnih trgih in bo zanje prilagoditev zahtevnejša. 

Prvenstveno bodo sredstva namenjena za naslednja področja: 
- pripravo regionalnih programov, 

- pripravo programov pospešenega uvajanja R&D v podjetja zaradi posledic harmonizirane 

zakonodaje, 

- razvoj programov svetovanja in izobraževanja za posebej izbrane ciljne skupine, 

- pripravo programov projektov za vključevanje v predstrukturne in strukturne sklade, 

pripravo drugih programov v skladu z obveznostmi iz pridružitvenih dokumentov, itd. 
- izdelava programov za izboljšanje konkurenčnega položaja domače proizvodnje električne 

energije. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Pričakovani rezultati so: 

študije in projekti, ki bodo primerna osnova za kasnejšo implementacijo tehničnih 
predpisov in prilagajanje podjetij v smislu tehnološke, organizacijske, finančne in 
kadrovske uskladitve s predpisi in usmeritvami EU, 

- programi in projekti, ki bodo služili kot osnova za kandidiranje slovenskih podjetij in regij 

na predsrukturne in strukturne sklade. 
- študije in projekti ter programi za izboljšanje konkurenčnosti domačih podjetij v pogojih 

odpiranja energetskih trgov 

8784 IZVAJANJE STRATEGIJE RS ZA VKLJUČITEV V EU 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 267.188.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani 
(Ur. 1. RS, št. 44/97), Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002. 
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2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Za zagotovitev hitrejšega prilagajanja podjetij novim razmeram bo Ministrstvo za gospodarske 

dejavnosti v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi nosilci sofinanciralo 

izvedbo programov predvsem na naslednjih področjih: 
- izobraževanje, svetovanje in informiranje, 

- sofinanciranje izvedbe pilotnih projektov, 
- izvajanje drugih nalog v skladu z Državnim programom za sprejem pravnega reda EU do 

konca leta 2002 in pogajalskimi izhodišči Slovenije za poglavja, kjer sodeluje MGD. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Poleg izobraževanja in informiranja na vseh ravneh bo ministrstvo sofinanciralo izvajanje 

pilotnih projektov industrijskega prestrukturiranja na regionalni ravni, s čemer želi povečati 

usposobljenost in pripravljenost vseh akteijev industrijskega razvoja na vključitev v Evropsko 
zvezo in črpanje strukturnih skladov v prihodnje. 

2156 - Državno premoženje (privatizacija, upravljanje) 

4017 PRIVATIZACIJA IN UPRAVLJANJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 178.126.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Ne glede na določbe zakona o začasnih prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v 

lasti Republike Slovenije, je skladno z drugim odstavkom 51. člena zakona o izvrševanju 

proračuna trenutno možna prodaja kapitalskih vlog in teijatev do gospodarskih družb, ki niso 
javna podjetja, zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna. Po sprejemu Energetskega zakona 

se privatizacija začenja tudi v energetskem sektorju. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določanje obsega porabe na proračunski postavki: 

Upoštevali smo korake v postopku prodaje premoženja, ki bodo zahtevali proračunska 
sredstva: angažiranje svetovalcev pravne in finančno ekonomske stroke, angažiranje cenilcev, 

angažiranje pooblaščenih revizorjev, objava javnih razpisov in javnih ponudb, koriščenje 
bančnih in borznih storitev. Iz proračunske postavke 4017 plačujejo tudi storitve vodenja 

kreditov po pogodbi z Novo Ljubljansko banko d.d., Sektorjem za projektno financiranje. 

3. Rezultati, ki jih je treba doseči: 

Načrtovani rezultati so predstavljeni v programu prodaje državnega premoženja Ministrstva za 

gospodarske dejavnosti za leto 2000. 

2157 - Socialno varst\>o in odškodnine 

8289 DOKUP ZAVAROVALNE DOBE - ANHOVO 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 445.320.000, 00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
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Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPA1) (Uradni list RS, št. 56/96 in 

35/98). 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
Osnovni razlog za sprejem Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter 

o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno je bil predvsem 
preprečevanje povzročanja nadaljnjih obolenj, ki jih povzroča azbest. Zakon je predvidel 
takojšnjo ukinitev proizvodnje azbestcementnih izdelkov ter zmanjšanje proizvodnje in 
prometa z drugimi izdelki, ki vsebujejo azbest. Predvidel je tudi razreševanje kadrovsko 
socialnih problemov, ki jih je povzročila dolgotrajna uporaba azbesta. Sredstva za pomoč 

gospodarskim družbam, ki so na dan uveljavitve zakona proizvajale izdelke, ki vsebujejo 
azbest, so namenjena za dokup zavarovalne dobe do polne pokojninske dobe in za izplačilo 

odškodnin delavcem, ki so oboleli za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu 
prahu (Republika Slovenija prevzame subsidiarno odgovornost za izplačevanje odškodnin). 

Poraba proračunskih sredstev je odvisna od števila upokojenih delavcev in od višine izplačanih 
odškodnin delavcem, ki so zboleli za poklicnimi boleznimi, ki jih povzroča azbest. Pri 

planiranju porabe v prihodnjih letih se lahko opiramo le na predvidevanja podjetij o številu 
delavcev, ki jih v okviru podjetij ne bodo mogli prezaposliti na nova delovna mesta in ki 

izpolnjujejo zahteve, ki so postavljene v zakonu. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Osnovni namen zakona je ukinitev proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki, kar je tudi 

zahteva za vstop v EU. V ta namen zagotavlja Republika Slovenija pomoč podjetjem, katera so 
bila dolžna zaradi določil ZPPPAI opustiti azbest in na tej podlagi prestrukturirati azbestno 

proizvodnjo v neazbestno, na ta način, da se v primeru nezmožnosti zaposlitve v teh podjetjih 
nudi prizadetim delavcem pomoč z namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih let in pa 

tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu. 

2185 - Investicije 

2877 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 49.326.00O,0OSIT 

Ministrstvo namerava v letu 2000 kupiti v okviru manjših investicij naslednjo računalniško 
opremo: datotečni strežnik, aplikacijski strežnik, delovne postaje, tiskalnike in prenosne 

računalnike. Dodatna sredstva so namenjena tudi za nakup licenc programske opreme v okviru 

pogodbe MOL C. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko. Potrebni pa so zaradi 

poenotenja programskega okolja na ministrstvu in organih in organizacijah v sestavi. Nakupi 

bodo izvedeni preko javnih razpisov Centra Vlade za informatiko.Poleg računalniške opreme 

namerava MGD nabaviti tudi ostalo opremo, ki spada pod manjše investicije in je v načrtu 
nabav Ministrstva za gospodarske dejavnosti. 

2194 - Donacije — lastna udeležba 

7454 MEDNARODNI PROJEKTI - LASTNA UDELEŽBA 
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Sredstva v letu 2000 v skupni višini 217.660.000,00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 

Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani 

(Ur. 1. RS, št. 44/97), Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, 
Zakon o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski 

učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski 
listini (Ur.l. RS, št 42/97) 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

a) V letu 2000 se bo nadaljeval projekt PHARE - DOP (Državni operativni program) - projekt 

implementacija harmoniziranih tehničnih predpisov v slovenskih podjetjih. Projekt je zasnovan 
z namenom, da se harmonizirani tehnični predpisi iz pristojnosti MGD začnejo uveljavljati tudi 
v praksi. Vrednost projekta je 1.200.000 EUR. V letu 2000 bo MGD v projekt prispevalo 

110.000.000 SIT. 

V fazi izobraževanja bo v projekt vključeno med 170 in 200 slovenskih podjetij. Dodatno bo 

usposobljenih približno 20 slovenskih strokovnjakov, ki bodo v 40 izbranih podjetjih izvajali 

program prilagoditve s poudarkom na izdelavi tehnične mape. Projekt se izvaja v sodelovanju z 

Gospodarsko zbornico Slovenije. 

b) Sodelovanje v komunitarnih programih EU: 

• Sodelovanje v 5. okvirnem programu EU raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti 

(v nadaljevanju: 5. okvirni program) 

Slovenija je v letu 1999 pristopila k 5. okvirnemu programu. Na podlagi delovnih področij 

Ministrstva za gospodarske dejavnosti in v skladu s sklepom Vlade o zagotavljanju 
sredstev za plačilo članarine so v letu 2000 predvidene naslednje naloge: 

- plačilo sorazmernega dela članskega prispevka Slovenije v 5. okvirni program, 
- sofinanciranje priprave programov, ki bodo kandidirali za pridobitev sredstev iz 5. 

okvirnega programa, 
- zagotavljanje obvezne udeležbe v izbranih projektih. 

• Sodelovanje v 3. večletnem programu za mala in srednja podjetja, Slovenija je pristopila k 

programu v višini 506.000 EUR. Aktivnosti v okviru tega programa so usmerjene k 

izboljšanju dostopa malih in srednjih podjetij do ustreznih informacij znotraj EU, 

spodbujanju boljšega sodelovanja velikih podjetij z malimi in srednjimi podjetji, 

vzpodbujanje medsebojnih poslovnih srečanj med malimi, srednjimi in velikimi podjetji. 

• Priprava projektov za sodelovanje v drugih komunitarnih ter ostalih programih EU. 

c) Sodelovanje Slovenije v drugih mednarodnih organizacijah in institucijah, nosilec katerega je 

MGD, kot so: sodelovanje v delovnih skupinah programa LEED (OECD), Republika Slovenija 
je članica Konference o energijski listini, sodelovanje z UN ECE, UNIDO, itd. 

3. Rezultati, kijih je potrebno doseči: 

V pripravah na vstop v EU sta za Slovenijo pomembnejša prenos tujega znanja in izkušenj kot 

višina sredstev tuje pomoči. Pomemben rezultat različnih programov EU in drugih 

mednarodnih institucij predstavlja možnost vključevanja slovenskih podjetij in drugih institucij 
v mednarodne mreže. Vse več slovenskih podjetij in strokovnjakov je vključenih v mednarodne 

programe, kar od njih zahteva visoko strokovno usposobljenost in znanja za pripravo 
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projektov v skladu z mednarodnimi merili. Tudi to je eden od korakov k hitrejšemu 
prilagajanju Slovenije pogojem mednarodnega delovanja. 

Republika Slovenija bo aktivno sodelovala na konferenci o energetski listini s ciljem priprave 
Protokola o tranzitu in modelov različnih tranzitnih sporazumov ter sprejema dodatne 

pogodbe, ker bo obravnavala položaj investicij v energetiko v predinvesticijski fazi. 

PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000 
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2113 DIREKCIJA RS Z OSKRBO Z ENERGIJO 

I. JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 -Plače 

5935 PLAČE 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 10.484.000,00 SIT 

1020 - Materialni stroški 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 

za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 

določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

4511 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 6.503.000,00SIT 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 

za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 

določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

m. PROGRAMI 

2154 - Energetika 

5591 OPERACIONALIZACIJA ENERGETSKE ZAKONODAJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 38.905.000,00 SIT 
t 

1. Zakonske podlage: 

Za vse aktivnosti, ki se financirajo s te postavke, so zakonske podlage: 

• Resolucija o Strategiji racionalne rabe in oskrbe Slovenije z energijo,Ur. 1. RS, št. 9, 

16.2.1996 

• Predlog Energetskega zakona, EPA 539 - II, druga obravnava, Poročevalec št. 40, 

9.6.1999 

• Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, Poročevalec št. 44, 
44/1, 16.6.1999 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Izhodišča pri oblikovanju in izvajanju programov, podprogramov in projektov so naslednja: 

• priprava in sprejem sekundarne energetske zakonodaje in predpisov, ki so v skladu s 

potrebami in interesi Slovenije in usklajeni s pravnim redom EU, 
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• uvajanje trgov z električno energijo in plinom na način, ki je primeren za Slovenijo in 
usklajen s pravnim redom EU, 

• zagotavljanje zanesljive oskrbe ob odpiranju trga z energijo, 

• zagotavljanje preglednosti in nepristranskosti pn delovanju trgov z električno energijo in 
plinom, 

• določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij na pregleden in nepristranski način, ki 

omogoča delovanje trga z električno energijo, dolgoročno zanesljivo oskrbo, obratovanje 
in razvoj omrežij v skladu s potrebami odjemalcev, 

• razreševanje sporov, ki izhajajo iz dostopa do omrežij ali cene za uporabo omrežij na 
način, ki omogoča hitro razreševanje in sprejemljivost rešitev za vpletene strani, 

• povečevanje deleža oskrbe z električno energijo iz OVE s spodbujanjem na način, ki 
omogoča njihovo enakovredno vključevanje na trg z električno energijo. 

a. Merila za ocenjevanje izvajanja programov, podprogramov in projektov so odvisna od 

rezultata projekta ali dejavnosti v izvajanju. Rezultati so lahko predlagani pravni akti, 
ukrepi, priporočila, analize ali študije, načrti in drugo. Ocenjujemo jih po naslednjih merilih: 

• izvedljivost in uporabnost v slovenskem okolju, 

• sprejemljivost v strokovni javnost, 

• ocena posledic na slovensko gospodarstvo, 

• usklajenost s pravnim redom EU. 

b. Kriteriji za ocenjevanje programov, podprogramov in projektov izhajajo iz izhodišč, 

navedenih v točki IV. a. in meril, navedenih v točki IV. b. 
Načelni kriteriji za ocenjevanje rezultata posameznega programa, podprograma ali projekta 
ali izvedene aktivnosti je naslednji: rezultat je sprejemljiv, če ne nasprotuje navedenim 

izhodiščem, in tem boljši, čim boljši sta ocena strokovne javnosti, ter ocena posledic na 

slovensko gospodarstvo. Kriterija za četrto alineo sta objektivnost in strokovna 
utemeljenost. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Rezultati, ki so potrebni za analize porabe in oskrbe z energijo ter načrtovanje, so: 

• posodobitev Strategije rabe in oskrbe Slovenije z energijo, kot temeljnega dokumenta 

energetske politike, in njena revizija, 

• usklajenost načrtov za razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij v Sloveniji za 

zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo v tržnih razmerah, 

• stalno analiziranje porabe in oskrbe z energijo v Sloveniji z vidika energetske in ekonomske 

učinkovitosti, izdelava projekcij porabe in potreb po oskrbi z energijo 

• ocene upravičenosti stroškov in drugih elementov cen za uporabo omrežij, 

• izdajanje licenc in izvajanje drugih nalog po predlogu Energetskega zakona. 

6383 UPRAVIČENOST UPORABE OMREŽIJ IN RAZREŠEVANJE 

SPOROV 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 23.156.000,00 SIT 

1. Zakonske podlage: 
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Za vse aktivnosti, ki se financirajo s te postavke, so zakonske podlage: 

• Predlog Energetskega zakona, EPA 539 - II, druga obravnava, Poročevalec št. 40, 
9.6.1999 

• Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, Poročevalec št. 44, 

44/1, 16.6.1999 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Izhodišča pri oblikovanju in izvajanju programov, podprogramov in projektov so naslednja: 

• priprava in sprejem sekundarne energetske zakonodaje in predpisov za določanje cen za 

uporabo omrežij in razreševanje sporov, ki izhajajo iz dostopa ali cen za uporabo omrežij, 
ki so v skladu s potrebami in interesi Slovenije in usklajeni s pravnim redom EU, 

• uvajanje metodologije in procedure za določanje cen za uporabo omrežij in razreševanje 
sporov, ki izhajajo iz dostopa ali cen za uporabo omrežij, na način, ki je primeren za 

Slovenijo in usklajen s pravnim redom EU, 

• zagotavljanje zanesljive oskrbe ob odpiranju trga z energijo, 

• zagotavljanje preglednosti in nepristranskosti pri delovanju trgov električno energijo in 

plinom, 

• določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij na pregleden in nepristranski način, ki 

omogoča delovanje trga z električno energijo, dolgoročno zanesljivo oskrbo, obratovanje 
in razvoj omrežij v skladu s potrebami odjemalcev, 

• razreševanje sporov, ki izhajajo iz dostopa do omrežij ali cene za uporabo omrežij na 

način, ki omogoča hitro razreševanje in sprejemljivost rešitev za vpletene strani, 

• povečevanje deleža oskrbe z električno energijo iz OVE s spodbujanjem na način, ki 

omogoča njihovo enakovredno vključevanje na trg z električno energijo. 
a. Merila za ocenjevanje izvajanja programov, podprogramov in projektov so odvisna od 

rezultata projekta ali dejavnosti v izvajanju. Rezultati so lahko predlagani pravni akti, 
ukrepi, priporočila, analize ali študije, načrti in drugo. Ocenjujemo jih po naslednjih 

merilih: 

• izvedljivost in uporabnost v slovenskem okolju, 

• objektivnost in sprejemljivost v strokovni javnosti, 

• ocena posledic na slovensko gospodarstvo, 

• usklajenost s pravnim redom EU. 

b. Kriteriji za ocenjevanje programov, podprogramov in projektov izhajajo iz izhodišč, 

navedenih v točki IV. a. in meril, navedenih v točki IV. b. 

Načelni kriteriji za ocenjevanje rezultata posameznega programa, podprograma ali projekta 
ali izvedene aktivnosti je naslednji: rezultat je sprejemljiv, če ne nasprotuje navedenim 

izhodiščem, in tem boljši, čim boljši sta ocena strokovne javnosti ter ocena posledic na 

slovensko gospodarstvo. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Rezultati, ki so potrebni za določanje cen za uporabo omrežij in razreševanje sporov, ki 

izhajajo iz dostopa ali cen za uporabo omrežij, so: 

• priprava metod za določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij, 

• priprava programskih orodij za določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in 

ocenjevanje upravičenosti stroškov in drugih elementov cen za uporabo omrežij, 

• priprava procedur in kriterijev za razreševanje sporov, ki izhajajo iz zavrnitve dostopa ali 
cen za uporabo omrežij, ter njihovo izvajanje. 

2155 - Prilagajanje EU 
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4025 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HARMONIZACIJE Z EU 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 42.531.000,00 SIT 

1. Zakonske podlage: 

Za vse aktivnosti, ki se financirajo s te postavke, so zakonske podlage: 

• Resolucija o Strategiji racionalne rabe in oskrbe Slovenije z energijo,Ur. 1. RS, št. 9, 

16.2.1996 

• Predlog Energetskega zakona, EPA 539 - II, druga obravnava. Poročevalec št. 40, 

9.6.1999 

• Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, Poročevalec št. 44, 
44/1, 16.6.1999 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Izhodišča pri oblikovanju in izvajanju programov, podprogramov in projektov so naslednja: 

• priprava in sprejem energetske zakonodaje, podzakonskih aktov in predpisov, ki so v 

skladu s potrebami in interesi Slovenije in usklajeni s pravnim redom EU, 

• uvajanje trgov z električno energijo in plinom na način, ki je primeren za Slovenijo in 

usklajen s pravnim redom EU, 

• zagotavljanje zanesljive oskrbe ob odpiranju trga z energijo, 

• zagotavljanje preglednosti in nepristranskosti pri delovanju trgov električno energijo in 
plinom, 

• povečevanje deleža oskrbe z električno energijo iz OVE s spodbujanjem na način, ki 

omogoča njihovo enakovredno vključevanje na trg z električno energijo. 

a. Merila za ocenjevanje izvajanja programov, podprogramov in projektov so odvisna od 

rezultata projekta ali dejavnosti v izvajanju. Rezultati so lahko predlagani pravni akti, 

ukrepi, priporočila, analize ali študije, načrti in drugo. Ocenjujemo jih po naslednjih 

merilih: 

• izvedljivost in uporabnost v slovenskem okolju, 

• sprejemljivost v strokovni javnosti, 

• ocena posledic na slovensko gospodarstvo, 

• usklajenost s pravnim redom EU. 

b. Kriteriji za ocenjevanje programov, podprogramov in projektov izhajajo iz izhodišč, 

navedenih v točki IV. a. in meril, navedenih v točki IV. b. 
Načelni kriteriji za ocenjevanje rezultata posameznega programa, podprograma ali projekta 

ali izvedene aktivnosti je naslednji: rezultat je sprejemljiv, če ne nasprotuje navedenim 
izhodiščem, in tem boljši, čim boljši sta ocena strokovne javnosti ter ocena posledic na 

slovensko gospodarstvo. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Rezultati, ki so potrebni za uvajanje trgov z energijo in zanesljivost oskrbe v novih razmerah, 

so: 

• priprava in sprejem energetske zakonodaje, to je Energetski zakon s pripadajočimi 
podzakonskimi akti, na uvajanje trga z energijo, 

• uvedba trga z energijo in priprava ukrepov, ki bodo ob tem potrebni, 

• priprava energetskega sektorja gospodarstva na delovanje v novih razmerah, 

• priprava in začetek izvajanja regulatorne funkcije, 
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• izdajanje energetskih dovoljenj in izvajanje drugih funkcij, predvidenih v Energetskem 

zakonu. 

2185 - Investicije 

2880 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 374.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 
licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 

izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 

5812 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 850.00O,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 
licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 
izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 

PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000 
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2114 AGENCIJA ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

I. JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 -Plače 

5938 PLAČE 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 26.703.000,00 SIT 

1020 — Materialni stroški 

4512 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 16.216.000,00S1T 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 
za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 
določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

IH. PROGRAMI 

2154 - Energetika 

5594 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V SAVE II 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 8.906.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 

institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 

določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 

temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 

temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 
nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 

Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 

podobno. 

NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 

institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Nekatere slovenske institucije so že letos poslale projekte na SAVE II, podobno bo tudi v letu 
2000. Preko tega programa želi agencija spodbuditi in sofinancirati projekt formiranja 

regionalnih agencij, kar je prioriteta programa SAVE, zato so planirana sredstva za 

sofinanciranje. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 
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Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 
celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 

6102 SPODBUJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 100.000.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 
Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 
institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 

določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 

temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 

temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 
nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 

Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 
podobno. 

NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 
institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Dosedanje proračunsko postavko 6102 Intervencije v učinkovito rabo energije je smiselno 

preimenovati v Spodbujanje učinkovite rabe energije. Iz te proračunske postavke bi pokrivali 

vse tiste dejavnosti, ki posredno vplivajo na učinkovito rabo energije preko informativnih, 
promocijskih dejavnosti in z razvojem novih programskih pristopov. 

1. Za izdajanje biltena Učinkovito z energijo, nastope na sejmih, izdaje promocijskih in 
informativnih brošur, organizacijo različnih seminarjev planiramo 20 mio SIT proračunskih 

sredstev. 
2. Letošnje zelo uspešno prvo Srečanje energetskih managerjev želimo napraviti kot 

tradicionalno letno srečanje, združeno z podelitvijo nagrade za energetsko učinkovito 
podjetje leta in najboljšega energetskega manageija leta. Zato zahtevek v višini 6 mio SIT. 

3. V začetku leta 2000 planiramo uvedbo energetske nalepka za nekatere gospodinjske 

aparate. Da bo nalepka dosegla svoje cilje, je potrebno izvesti vrsto promocijskih m 
izobraževalnih aktivnosti, vključno z tiskanjem osnovnih nalepk na katere bodo 

proizvajalci in uvozniki lepili podatkovne slipe. 
4. Izredno povpraševanje po do sedaj izdanih dveh vodnikih potrjuje potrebnost po izdaji 

novih vodnikov. V letu 2000 predvidoma za kogeneracije in za energetsko učinkovito 

gradnjo individualnih hiš. 
5. Energetsko svetovanje po strokovni in organizacijski plati predstavlja tako zahteven 

projekt, da ga sedanja ekipa agencije ni sposobna samostojno voditi. Zato bi tudi v bodoče, 
kot zadnjih sedem let, vodenje tega projekta zaupali instituciji, ki je od začetka vključena v 

projekt in razpolaga z vsem potrebnim znanjem in kadri. 
6. Tako kot v večini evropskih držav je tudi pri nas smiselno uvesti prostovoljne sporazume z 

industrijo za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, še posebej če učinkovito rabo 
energije smatramo kot zelo učinkovit ukrep za doseganje ciljev iz Kyota. 

7. Na agenciji smo do sedaj zelo malo pozornosti posvečali malim in srednjim podjetjem, 

čeprav le ta porabljajo znaten del energije v skupni končni rabi energije. Ker je število teh 

podjetji zelo veliko je potrebno razviti učinkovit in stroškovno sprejemljiv program 
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spodbujanja. Benchmarking tega sektoija bo dal oceno možnih potencialov in osnovo za 
oblikovanje ustreznih programov. 

8. Področje transporta predstavlja v delu agencije še vedno sivo liso. S planiranimi sredstvi bi 

izdelali konkreten program spodbujanja učinkovite rabe energije v tem sektorju. 
9. Energetsko certificiranje zgradb je eno od priporočil Evropske komisije za učinkovito rabo 

energije na tem področju. V letu 1997 izdelana uvodna študija je pokazala na smiselnost in 

potrebo po uvedbi tega instrumenta. 
10. Ocenjevanje ogromnega števila izvedenih energetskih pregledov, študij izvedljivosti, 

lokalnih energetskih konceptov, podprtih s strani proračuna, tehnično vrednotenje 
projektov prispelih na sklad, zahteva angažiranje zunanjih ekspertov. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 
celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 

6387 SOFINANCIRANJE OPET SLO MREŽE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 4.453.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 
institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 
določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 

temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 
temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 

nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 

Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 

podobno. 

NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 

institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
Slovenski konzorcij: IJS, GI-ZRMK in UL-FS je že letos poslal predlog projekta za 

vzpostavitev OPET-SLO mreže. Ker je to edina prijava iz Slovenije, je velika verjetnost, da bo 

projekt odobren. Ker so predlagane vsebine tega projekta ozko povezane s programi 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije in komplementarne je smiselno 
sofinanciranje teh projektov, kar je tudi pogoj s strani Evropske komisije. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 

celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 

6388 SOFINANCIRANJE PILOTNIH PROJEKTOV DSM 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 17.813.000,00 SIT 
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1. Zakonske osnove: 
Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 
institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 
določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 

temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 
temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 
nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 

Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 

podobno. 

NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 
institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Jeseni pričenjamo z obsežnim projektom v okviru programa PHARE: Uvajanje DSM v 
podjetjih za distribucijo energije. Projekt vključuje tudi izvedbo pilotnih projektov. V okviru 

PHARE projekta je za pilotne projekte predvidena samo ekspertna pomoč, sredstva za izvedbo 
projektov pa bodo morale zagotoviti distribucije, vključene v projekt. Ker je smiselno te pilotne 

projekte naravnati promocijsko, predlagamo sofinanciranje s strani proračuna. 

3. Rezultati, kijih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 
celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 

7485 SUBVENCIONIRANJE UKREPOV V UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 53.436.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 
Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 

institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 

določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 
temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 

temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 
nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 

Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 
podobno. 

NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 

institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Tu predlagamo, da se proračunska postavka 7485 preimenuje in da se vanjo vključijo vsi tisti 
projekti, ki so neposredno namenjeni porabnikom energije. Sredstva za te namene je možno 

porabljati na osnovi Odredbe o načinu oddajanju subvencij iz proračuna. 
1. Za subvencioniranje energetskih pregledov, priprave investicijskih študij in izdelave 

lokalnih konceptov planiramo za 20 mio več sredstev kot v letu 1999. Na razpis objavljen v 
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februaiju letos smo prejeli do sedaj že 55 vlog, za kar bodo porabljena vsa letošnja 

sredstva. Smisel tega programa je, da je proračunska postavka na voljo preko vsega leta, 
zato smo tudi predlagali večji znesek. 

2. Energetsko svetovanje v tistem delu, ko je nudena pomoč občanu z brezplačnim 

strokovnim svetovanjem, smatramo kot subvencijo občanu v obliki storitve, ki jo opravi 
energetski svetovalec. Za planirani obseg 200 pisnih nasvetov mesečno, ustno svetovanje 

na sejmih in podobnih prireditvah, sodelovanje v akcijah za gospodinjstva načrtujemo 
porabo 36 mio SIT. 

3. Dosedanje akcije za gospodinjstva so naletele na izreden odmev in imajo tudi velike 
posredne učinke. Zato je smiselno z njimi nadaljevati tudi v bodoče. 

4. Vključevanje osnovnošolske in srednješolske populacije v projekte učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije se heje v zadnjih dveh letih pokazalo kot zelo učinkovita 

oblika osveščanja ne tem področju. Povečan interes šol za tovrstno pomoč narekuje 
planirani obseg sredstev v višini 8 mio SIT. 

5. Dvoletno izvajanje projekta Svetovanje velikim porabnikom v industriji je dalo izredne 

rezultate, saj je cost/benefit tega projekta 1:15. Smiselno je nadaljevanje. 
6. Subvencioniranje ukrepov URE v malih in srednjih podjetjih bi pričeli v letu 2001, potem 

ko bomo razvili specifičen program spodbujanja. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 
celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 

2185 - Investicije 

2881 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 6.070.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 

licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 
izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 

2194 - Donacije lastna udeležba 

6445 LASTNA UDELEŽBA - TRANSFORM 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 5.000.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 
Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 

institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 
določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 

temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 
temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 

nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 

poročevalec, št. 74/V! 984 26. oktober 1999 



Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 
podobno. 
NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 

institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
V fazi izvajanja je projekt Uvajanje metod financiranja s strani tretje stranke investicijskih 

projektov v učinkovito rabo energije, ki ga financira program TRANSFORM nemške vlade. 
Nemška stran pokriva stroške dela nemških in slovenskih ekspertov, medtem, ko bo potrebno 

organizacijo delavnic in izobraževalnih seminarjev ter tisk promocijskih in izobraževalnih 
gradiv pokrivati iz slovenskega proračuna. 

3. Rezultati, kijih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 
celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 

1557 LASTNA UDELEŽBA - PHARE 
Sredstva v letu 2000 v skupni višini 89.064.000,00 SIT 

1. Zakonske osnove: 

Vsebinski temelj izvajanja programov za spodbujanje učinkovite rabe energije podaja 

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE), (Ur. list št.9/96), njeno 

institucionalizacijo pa opredeljuje Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. 
list št. 71/94). Prav tako novi predlog energetskega zakona, ki je v drugem branju vsebuje 
določbe, ki so osnova predlaganega vsebinskega obsega finančnega načrta. Zelo pomemben 

temelj je tudi Nacionalni program za prevzem pravnega reda Evropske unije, ki nalaga 
temu področju obveznosti prevzema direktiv o energetski nalepki in minimalnih izkoristkih 

nekaterih naprav ter razvoj novih programov spodbujanja učinkovite rabe energije, kot je 
Demand Side Management, Third Party Financing, certificiranje zgradb, energetski pregledi in 

podobno. 
NPAA posebej izpostavlja zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in primerno 

institucionalizacijo za izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Obseg planiranih sredstev za plače je v primerjavi z letom 1999 večji za 20 mio SIT. Od 

trenutne zasedbe 7 zaposlenih na agenciji, so bile plače iz te postavke v letu 1999 krite samo za 
4 zaposlene. Dva zaposlena je plačeval program PHARE, eden pa je bil finanicran iz postavke 

za plače ožjega ministrstva. V letu 2000 želimo povečati formalno sistemizacijo na sedem ljudi, 

kar zahteva to povečanje na postavki. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilj, ki ga skušamo doseči s programi izvajanja učinkovite rabe energije pa je povečevanje 
celotne slovenske energetske učinkovitosti za 2% letno. 
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2115 DIREKCIJA RS ZA RUDNA BOGASTVA 

I. JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010-Plače 
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5941 PLAČE 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 13 .878.000,00 SIT 

1020 - Materialni stroški 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 
za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 

določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

4513 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 7.142.000,00SIT 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 

za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 
določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

n. SOFINANCIRANJE JAVNIH ZAVODOV 

6520 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NACIONALNEGA 

GEOLOŠKEGA ZAVODA 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 49.737.000, 00 SIT 

1. Zakonska podlaga: 
Zakonske osnove: Zakon o rudarstvu, novi predlog Zakona o rudarstvu, Pravilnik o delovanju 
republiške komisije za ugotavljanje rudnin in talnih voda, Zakon o temeljih geološke dejavnosti (Ur.l. 
RS, št. 63/90 in 10/91), Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS. št. 32/93), Zakon o raziskovalni dejavnosti 
(Ur.l. RS, št. 8/91) 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
V letu 1998 je bil ustanovljen javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije, ki opravlja 

temeljno raziskovalno dejavnost na področju geologije in delo strokovne službe za potrebe 
državne uprave. Glede na to, da je v pristojnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti 

raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, potrebuje delo te strokovne službe za izvajanje 
te svoje pristojnosti, zato sofinancira delovanje Geološkega zavoda Slovenije. Obseg potrebnih 

sredstev je izračunan na podlagi dosedanjih del, potreb, vodenja geološkega arhiva Slovenije in 
razvoja stroke 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 
Geološki zavod Slovenije je organiziran po strokovnem in regionalnem principu na področjih: 

geoloških kart, geokemije in geologije okolja, podzemnih vod, mineralnih surovin in 

geološkega informacijskega centra, ki vodi baze podatkov in strokovni ter materialni arhiv 
vseh geoloških preiskav državnega ozemlja. Takšna organiziranost omogoča zbiranje in 

posredovanje geoloških podatkov in dokumentacije, vključno z interpretacijo geoloških kart ter 
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pripravo strokovnih podlag iz geologije za potrebe državne uprave. Potrebno je doseči 
rezultate, ki zagotavljajo kvalitetno strokovno podlago za geološko rudarska dela v RS in za 
učinkovito podeljevanje koncesij. 

HI. PROGRAMI 

2152 - Zapiranje rudnikov, premogovnikov, študije 

1558 STORITVE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 17.812.000,00 SIT 

1. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 
V okviru storitev se bodo financirale programske naloge, ki izhajajo iz izhodišč dejavnosti 

Direkcije. To so študije in raziskovalne naloge, ki jih za potrebe države in Direkcije lahko 

izvajajo druge institucije ter predvidena sponzorstva. 

Naloge so ocenjene realno in izhajajo iz pridobljenih najugodnejših ponudb specialnih 

prevzemnikov nalog. 

2. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Cilji porabe sredstev so uresničevanje programskih vsebin, ki so nujne za dela in pospeševanje 

slovenskega rudarstva skozi naloge Direkcije in sprejetja novega Zakona o rudarstvu: 

• priprava za podeljevanje koncesij, 

• definiranje rudnih rezerv, 

• povezava na področju rudarstva, 

• primarne in sekundarne raziskave. 

2185 - Investicije 

2883 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 1.429.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 

licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 
izpeljani preko njihovih javnih razpisov.  

PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000 

2116 DIREKCIJA RS ZA POSLOVNO INFORMACIJSKO SREDIŠČE 

L JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 -Plače 
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5942 PLAČE 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 19.966.000,00 SIT 

1020 — Materialni stroški 

4514 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 19.873.0OO,0OSIT 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 
za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 

določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

III. PROGRAMI 

2153 - Gospodarstvo 

4165 HARMONIZACIJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 10.686.000,00 SIT 

1. Zakonske in druge osnove: 

-Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list št. 71/94). 
-Priprava zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu  

-Deloresovo belo knjigo (poglavje 5A), ki obravnava elemente informacijske družbe 

-Bangemanovim poročila (Europe and the global information society), ki ga je sprejel Evropski 
svet 

-Načrtom aktivnosti evropske poti v informacijsko družbo, ki jo je izdelala komisija EU 

-Bonnsko ministrsko deklaracijo o globalnih informacijskih mrežah 
-Aktivnosti UNCTAD-a na programu Global Trade Point Netvvork in 

-Željo slovenskih gospodarskih subjektov po vključevanju v evropske in svetovne trende. 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Omenjena postavka se nanaša na mednarodno institucijo, ki je temeljni kamen za razvoj nove 
informacijske družbe prihodnjega tisočletja in s tem gonilna sila vseh sodobnih ekonomij. 

Direkcija RS za poslovno informacijsko središče je namreč član mednarodne mreže Trade 
Point-ov (razvojni program UNCTAD - a), zato je potrebno stalno sodelovanje in nenehno 

komuniciranje s tujimi institucijami in prav tako Trade point-i, za usklajevanje 
komunikacijskega in informacijskega sistema. Omenjene aktivnosti so povezane s številnimi 

posveti in obiski tujih strokovnjakov, predstavnikov tujih vlad ter gospodarstev, predvsem pa 

moramo uskladiti razvojne programe z EU, katere del smo. Za uspešno delovanje Direkcije, je 

nujno sodelovanje in usklajevanje z evropskimi institucijami na področju poslovnih informacij 
in sistemov. Pri vključevanju v mednarodne projekte ima Direkcija RS za poslovno 

informacijsko središče predvidene obveznosti, s katerimi omogoča enakopravno vključevanje 
slovenskih gospodarskih subjektov v mednarodne informacijske sisteme.Spoznanja, da so 

informacijski sistemi in dostopnost do njihovih informacij nujna, morajo biti predstavljena vsem 
gospodarskim in vladnim institucijam. Zato moramo: 
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• vsa slovenska podjetja in druge institucije v Sloveniji seznaniti z novimi tehnologijami in 
prednostmi, kijih pridobimo z uvajanjem nove informacijske družbe (prospektni material) 

• vsem institucijam omogočiti izobraževanje na tem področju 

• vsem udeležencem zagotoviti uporabne in ažurne informacije pridobljene iz drugih 

informacijskih sistemov 

• aktivno sodelovati z drugimi informacijskimi sistemi kot so UNCTAD, G7, EC za Cefto, 

Dunn & Bradstreet, predvsem pa z EU in Brusljem ki vzpostavlja evropsko hierarhijo 

Certifikatnih Agencij za podeljevanje elektronskih ključev. 

• Aktivno sodelovanje s Slovensko Vrhovno CA (Institut Jožef Štefan). 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora zagotoviti nemotene in kontinuirane 
mednarodne kontakte (torej harmonizirane), ki so temelj za razvoj nove informacijske družbe. 
To bomo zagotovili z vključevanjem in sodelovanjem na področju mednarodnih poslovnih 

informacij. 

• Zagotoviti slovenski vladi, gospodarstvu in ostalim zainteresiranim institucijam ažurne in 

uporabne poslovne informacije 

• Pomagati malim in srednjim podjetjem s hitrejšim vključevanjem v mednarodne tokove 
poslovanja in s tem usklajevati ponudbo in povpraševanje ter povečevati konkurenčnost 

• Zagotoviti slovenskemu gospodarstvu varno elektronsko poslovanje z vzpostavitvijo 

Certifikatne Agencije v okviru EU in njenih standardov. 

• Zagotoviti potrebne mednarodne poslovne informacije na enem mestu (projekt EU, projekt 

UNCTAD-TP) in s tem zniževati stroške poslovanja 

• Na enem mestu podati svetu popolno informacijo o slovenskem gospodarstvu in zbirati 

poslovne informacije iz sveta za vse udeležence informacijske družbe. 

• Z uvajanjem usklajene informacijske tehnologije dosegamo večjo konkurenčnost, 

usklajujemo ponudbo in povpraševanje, znižujemo stroške mednarodnega poslovanja in 
posredno povečujemo produktivnost. 

6545 TRGOVINSKO SREDIŠČE - STORITVE 

Sredstva v letu 2000 v skupni višini 17.810.000,00 SIT 

1. Zakonske in druge osnove: 
-Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list št. 71/94). 

-Priprava zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu  

-Deloresovo belo knjigo (poglavje 5A), ki obravnava elemente informacijske družbe 

-Bangemanovim poročila (Europe and the global information society), ki gaje sprejel Evropski 

svet 

-Načrtom aktivnosti evropske poti v informacijsko družbo, ki jo je izdelala komisija EU 

-Bonnsko ministrsko deklaracijo o globalnih informacijskih mrežah 

-Aktivnosti UNCTAD-a na programu Global Trade Point Network in 

-Željo slovenskih gospodarskih subjektov po vključevanju v evropske in svetovne trende 

2. Izhodišča, merila in kriteriji za določitev obsega potrebnih sredstev: 

Nadaljevanje kontinuitete informacijsko tehnološkega razvoja v smeri informacijske družbe 

(projekt EU), in vzpostaviti pogoje za varno elektronsko poslovanje (certifikatna agencija) s 

poudarkom na naslednjih sklopih dejavnosti: 
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• vzdrževanje, dograjevanje in ažuriranje že obstoječih baz podatkov, ki morajo biti v 

razvijajoči novi informacijski družbi stalno obnovljeni in uporabni. 

, • zajem novih virov podatkov, izdelava novih kvalitetnih gospodarskih in poslovnih 

informacij, analiza odziva uporabnikov in podobno. 

• vključevanje in spodbujanje čim večjega števila predstavnikov slovenskega gospodarstva s 
poslovnega in vladnega področja. V ta namen je potrebno naštete institucije seznaniti in jim 
podati prednosti, ki jih zagotavlja Direkcija z vključitvijo v novo informacijsko družbo 
oziroma varno elektronsko poslovanje (šolanje). 

• Direkcija RS za poslovno informacijsko središče mora v svojem okviru delovanja ustanoviti 

certifikatno agencijo (CA) za izdajanje elektronskih certifikatov, za varno elektronsko 

poslovanje v slovenskem gospodarstvu, kar je tudi glavni cilj Evporske Unije in primarni 
sklep ministrske konference julija 1997 v Bonnu. 

3. Rezultati, ki jih je potrebno doseči: 

• Zagotoviti točne in pa predvsem uporabne poslovne informacije tako za domače poslovne 
in vladne institucije kot za tuje. S tem omogočamo racionalizacijo oziroma znižanje 

stroškov v mednarodni trgovini, usklajujemo mednarodno ponudbo in povpraševanje ter 

posredno povečujemo produktivnost dela. 

• Zagotoviti varno in čim hitrejše vključevanje slovenskega gospodarstva v sodobne poslovne 

komunikacijske sisteme EU ter sveta in s tem povečevati mednarodno konkurenčnost 
slovenskega izvoza. 

• Aktivno sodelovati z lastnim znanjem na svetovni ravni pri razvoju in dograjevanju 

svetovnega omrežja Trade Point-ov, pod okriljem UNCTAD-a. Informacijska tehnologija 

je glavna gonilna sila vseh sodobnih ekonomij, zato bo le informacijska družba tista, ki bo 
razpolagala s potrebnim potencialom za izboljšanje kakovosti življenja ter družbene in 
ekonomske organiziranosti. 

2185 - Investicije 

2885 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 

ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 25.047.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 
licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 

izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 
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PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000 

2117 REPUBLIŠKI ENERGETSKI INŠPEKTORAT 

I. JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010-Plače 

5943 PLAČE 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 199.252.000,00 SIT 
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1020 - Materialni stroški 

4515 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 42.199.000,00SIT 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 

za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 
določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

2185 - Investicije 

2887 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 
ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 7.721.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 
licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 
izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 

PREDLOG PRORAČUNA ■ 
MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

ZA LETO 2000   

2118 REPUBLIŠKI RUDARSKI INŠPEKTORAT 

I. JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010- Plače 

5944 PLAČE 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 54.448.000,00 SIT 
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1020 - Materialni stroški 

4516 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 14.922.000,00SIT 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 
za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 

določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

2185 - Investicije  

2888 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 
ORGANOV 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 1.139.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 

licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 
izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 

( 

PREDLOG PRORAČUNA 

MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

 ZA LETO 2000  

2119 REPUBLIŠKI GRADBENI INŠPEKTORAT 

L JAVNA UPRAVA IN ADMINISTRACIJA 

1010 - Plače 

5945 PLAČE 
Sredstva za leto 2000 v skupni višini 26.740.000,00 SIT 
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1020 - Materialni stroški 

4517 MATERIALNI STROŠKI 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 2.328.000,00SIT 

Organ v sestavi ministrstva bo za svoje delovanje v proračunskem letu 2000 namenil sredstva 

za stroške komunikacij, tekoče vzdrževanje teh naprav, komunalne storitve, oddajanje 
določenih nalog zunaj organa, pisarniški material, službena potovanja. 

2185 - Investicije    

2889 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRŽAVNIH 
ORGANOV 

Sredstva za leto 2000 v skupni višini 799.000,00SIT 

Sredstva za nakup računalniške opreme so namenjena za nakup dodatnih računalnikov in 
licenc za programsko opremo. Nakupi so usklajeni s Centrom Vlade za informatiko in bodo 

izpeljani preko njihovih javnih razpisov. 

\ 
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Leto: 2000 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

21: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998(1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proraiuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov . • 
;2111 [Ministrstvo za gospodarske dejavnosti  

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2101 Agencija za radioaktivne odpadke 
2102 Nacionalni geološki zavod 

3 Programi 
2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2 
2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije 
2153 Gospodarstvo .(prestr.ind., poveč. konkurenčnosti) 
2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 
2155 Prilagajanje EU 
2156 Drž. premoženje (privatizacija, upravljanje) 
2157 Socialno varstvo in odškodnine 
2158 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti)!) 
2185 Investicije 
2191 Programi EU - donacije DIS 
2194 Donacije - lastna udeležba 

|2^^JDirekdji^j^z^)skrbo^^nergijo^^^^^^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 
2155 Prilagajanje EU 
2185 Investicije 

[2TUJAgencij^l5wjMLičinkw 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, študije) 
2185 Investicije 
2191 Programi EU - donacije DIS 
2192 Programi EU - druge donacije 
2194 Donacije - lastna udeležba 

|2U^|DirekcgaJ*S^i^uidnin>ogastvj^^^^^^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije 
2185 Investicije 

JL 

|2116 |Direkcija RS za poslovno informacijsko sredižče ir 
1 Uprava In administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

12.683.396 
11.689.220 | 

486.739 
320.102 
166.637 
199.500 
149.500 
$0.000 

11.002.982 
62.000 

5.771.430 
3.142.535 
1.209.640 

292.539 
0 

498.749 
227 
571 

25.290 
185.088 I 

7.117 
4.860 
2.257 

177.972 
149.530 
28.441 

0 

450.385 I 
32.363 
19.490 
12.873 

418.023 
170.387 

0 
0 

6.231 
241.405 
18.325 I 

9.927 
6.690 
3.237 
8.397 
8.368 

29 

60.731 
32.521 
12.875 
19.646 

16.537.493 16.715.363 

39.840 103,8 
19.967 115,0 
19.873 94,6 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

3 Programi 
2153 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti) 
2185 Investicije 

;2U^JRepublišk^nergetsknnšpektorat^^^^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plaće 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2185 investicije 

[2n^Jp*epubliškM|udarsknnšpektora^^^^^^^^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2185 Investicije 

|^T!JRepublišk^radbennnšpektorat^^^^^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2185 Investicije 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

^^^J^Ministrstv^^ospodajr^ke^l^avnosti^^ 
3 Programi 

2158 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti)B 
2159 Energetika - dokapitalizacija 
2196 Kupnine 

28.210 
22.544 

5.667 

198.895 
198.801 
167.916 
30.885 

94 
•' 94 

54.567 J C 
54.394 
40.807 
13.587 

173 
173 

26.184 J C 
26.184 
23.715 

2.469 
0 
0 

6.059.487 
6.059.487 i C 

6.059.487 
4.120.487 

A. Bilanca odhodkov 
|40 b TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 

2.375.963 
501.556 
420.559 

10.150 
31.659 
32.917 

431 
5.840 

73.539 
41.444 
31.339 

279 
477 

1.661.416 
105.860 
35.914 
16.752 
12.912 
45.259 
12.487 

49.275 
31.020 
18.255 

234.369 
225.839 
189.089 
36.750 

8.530 
8.530 

67.804 I 
62.214 
46.471 
15.743 
5.590 
5.590 

30.081 
29.141 
25.584 
3.557 

940 
940 

5.329.944 
_S329<944J 

1.939.000 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

12.683.396 

5.329.944 
3.150,000 

2.179.944 

16.537.493 
4.580.150 I 

589.069 
484.134 

12.514 
37.342 
43.861 

422 
10.795 
86.176 
48.976 
36.354 

318 
528 

3.521.104 
127.881 
83.939 
17.809 
14.959 
58.105 
15.515 

30.5 

16.715.363 101.1 
4.941.874 || 107,9| 

642.385 109,1 
516.217 

14.940 
49.623 
51.687 

477 
9.441 

92.569 
52.510 
39.155 

338 
566 

3.908.266 
218.078 
117.183 
20.160 
13.373 
69.103 
24.670 

106.6 
119.4 
132.9 
117.8 
113.0 
87,5 

107.4 
107.2 
107.7 
106.3 
107.2 
111.0 
170.5 
139.6 
113.2 
89,4 

118.9 
159,0 

I 
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Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine • 
4029 Drugi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 

a 
TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 
4119 Drugi transferi posameznikom 

412 T ransferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

414 Tekoči transferi v tujino 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 

o 
42 I HNVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

EJi! 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 

430 Investicijski transferi 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 
4306 Investicijski transferi posameznikom 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim 

zavodom 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 

Ej DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

441 Povečanje kapitalskih deležev 
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij 
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 

20.670 
460.464 
951.098 
139.452 
138.801 

650 

7.486.122 
6.925.875 
4.808.151 
2.117.724 

113.946 
113.935 

12 
240.912 
240.912 
205.388 

5.888 
149.500 
50.000 

0 
0 

1.671.128 I 

1.671.128 
34 

17.283 
18.378 

1.051.106 
165.559 

846 
417.922 

1.150.182 I 
1.150.182 

955.023 
195.159 

0 
0 

6.059.487 
6.059.487 I 

4.120.487 
3.720.487 

400.000 
1.939.000 
1.939.000 

18.034 
875.000 

2.309.862 
383.801 
382.011 

1.790 

8.874.517 I 
8.283.517 
4.198.957 
4.084.560 

220.000 
220.000 

0 
150.000 
150.000 
210.000 

0 
160.000 
50.000 
11.000 
11.000 

2.436.808 I 

2.436.808 
2.900 

93.232 
16.228 

1.618.375 
183.998 

5.000 
517.075 

646.018 I 

646.018 
401.518 
244.500 

0 
0 

5.329.944 
5.329.944 I 

3.150.000 
3.000.000 

150.000 
2.179.944 
2.179.944 

22.045 
365.175 

3.058.479 
298.654 
297.386 

1.268 

9.488.925 I 
9.041.213 
2.932.033 
6.109.180 

148.739 
127.234 
21.505 

2.606 
2.606 

296367 
0 

246.630 
49.737 

0 
0 

1.698.100 
3.563 

87.862 
9.602 

261.452 
1.013.474 

445 
321.702 

586.464 

122.2 
41.7 

132.4 
77.8 
77.8 
70.8 

106.9] 
109,2 
69,8 

149,6 
67,6 
57.8 

1.7 
1.7 

141,1 

154,1 
99.5 

0,0 
0,0 

1.698.100 1 69,7 

69,7 
122,9 
94,2 
59,2 
16,2 

550,8 
8,9 

62,2 

90,81 
90,8 
87,3 
85.5 

586.464 
350.717 
209.028 

8 906 
17.813 

17.674.000 331.6 
17.674.000 | JgMj 

17.009.000 
17.009.000 

0 
665.000 
665.000 

540,0 
567,0 

0,0 
30,5 
30,5 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

1010 Plače 
2111 3018 Plače 
2113 5935 Plače 
2114 5938 Plače 
2115 5941 Plače 
2116 5942 Plače 
2117 5943 Plače 
2118 5944 Plače 
2119 5945 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
2111 3342 Materialni stroški 
2113 4511 Materialni stroški 
2114 4512 Materialni stroški 
2115 4513 Materialni stroški 
2116 4514 Materialni stroški 
2117 4515 Materialni stroški 
2118 4516 Materialni stroški 
2119 4517 Materialni stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2101 Agencija za radioaktivne odpadke 

2111 5194 Agencija za radioaktivne odpadke 
2102 Nacionalni geološki zavod 

2111 4161 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda 

3 Programi 
2151 RTH, Zasavska regija in revitalizacija TET 2 

2111 6376 RTH, Zasavska regija 
2111 6521 Revitalizacija in ekološka sanacija TET2 
2111 7468 Predhodna dela - TET3 

2152 Zapiranje rudnikov in premogovnikov, študije 
2111 6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje 
2111 5186 Programi zapiranja mdnikov Idrija in Mežica 
2111 8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, 

Senovo in Zagoije 
2111 8786 Rudarska škoda - Idrija 
2111 4164 Ekološka sanacija MPI Mežica 
2115 1558 Storitve 
2115 6520 Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda 

2153 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti) 
2111 1991 Spodbujanje tržnih pristopov 
2111 5587 Izvajanje programa prestrukturiranja podjetij v okviru SRD dd. 
2111 1731 Spodbujanje novih investicij 
2111 2814 Subvencije - obresti Slovenskih železarn 
2111 4651 Prestrukturiranje strateških panog - podjetij 
2111 55 86 Izvajanje horizontalnih programov v industriji 
2111 6370 Prestrukturiranje usnjarske, tekstilne industrije in železarstva 
2111 6372 Razvojni program za pospeševanje kunkurenčnosti slovenske 

industrije 
2111 6375 Spremljanje in nadzor industrijskih projektov 
2116 4165 Harmonizacija informacijskih sistemov 

596.454 
320.102 

4.860 
19.490 
6.690 

12.875 
167.916 
40.807 
23.715 

251.591 
166.637 

2.257 
12.873 
3.237 

19.646 
30.885 
13.587 
2.469 

199.500 
149.500 

149.500 
50.000 
50.000 

11.635.850 
62.000 

0 
0 

62.000 
5.779.798 

2.764.588 
1.100.100 
1.616.742 

110.000 
180.000 

8.368 

3.165.078 
0 
0 

312.290 
1.875.244 

955.000 
0 
0 
0 

0 
9.998 

698.702 
373.933 

9.781 
23.774 
12.700 
17.370 

189.089 
46.471 
25.584 

261.344 
158.162 

5.600 
14.032 
6.500 

21.000 
36.750 
15.743 
3.557 

210.000 
160.000 

160.000 
50.000 
50.000 

15.367.447 
600.000 

0 
0 

600.000 
6.505.452 

2.032.829 
1.340.000 
2.832.623 

100.000 
180.000 
20.000 

2.975.020 
140.000 
500.000 
364.000 

0 
1.300.000 

640.000 
0 
0 

0 
11.520 

157.566 

15.512.462 

765.653 
414.178 

10.483 
26.702 
13.878 
19.967 

199.255 
54.449 
26.741 

279.682 
170.579 

6.503 
16.216 
7.142 

19.873 
42.119 
14.922 
2.328 

109,6 
110,8 
107.2 
112.3 
109.3 
115.0 
105.4 
117,2 
104.5 

107.0 
107.8 
116.1 
115.6 
109.9 
94,6 

114,6 
94,8 
65,5 

75,0 
157.566 

157.566 
0 
0 

98,5 
98,5 
0,0 
0,0 

100,9 
1.870.348 

890.642 
979.706 

0 
5.361.332 

1.700.511 
1.129.085 
2.375.123 

89.064 
0 

17.812 
49.737 

4.669.659 
246.577 

0 
361.725 

0 
712.513 

0 
1.212.513 
1.890.642 

217.193 
10.686 

311,7 

0,0 
82,4 
83.7 
84.3 
83.8 

89,1 
0,0 

89.1 

157.0 
176.1 

0,0 
99.4 

54,8 
0,0 

92,8 
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Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2116 6545 Trgovinsko središče 
2154 Energetika (prestrukturiranje, sanacije, Studije) 

5193 Program prestrukturiranja v energetiki 
6379 Priprava nove energetske strategije 
6382 Spremljanje in nadzor energetskih projektov 
1033 Intervencije v obnovljive vire energije 
5810 Ekološka in tehnološka sanacija NaAe Lendava 
4021 Obnova in doinstalacija HE Moste 
4163 Modernizacija - tehnološka posodobitev NEK 
4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo 

energetskih objektov 
5588 Rekonstrukcije v TE-TO Ljubljana 
6109 Blok 5 / Šoštanj 
7469 Predhodna dela za gradnjo dveh turbin - TEB 
7472 Rekonstrukcija 110 KV stikališča TE-TO Ljubljana 
8788 Obnova in doinstalacija agregata na spodnji Soči 
8789 Priprava dela in študije HE - spodnja Sava 
4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok. Zbilje, 

Most na Soči 
5589 Kogeneracije 
5591 Operacionalizacija energetske zakonodaje 
6383 Upravičenost uporabe omrežij in razreševanje sporov 
6103 Intervencije v obnovljive vire energije 
5594 Sofinanciranje projektov v Save II 
6102 Spodbujanje učinkovite rabe energije 
6387 Sofinanciranje OPET SLO mreže 
6388 Sofinanciranje pilotnih projektov DSM 
7485 Subvencioniranje ukrepov v učinkovito rabo energije 
5592 Pristop k programu Save II 

2155 Prilagajanje EU 
2111 6922 Harmonizacija slovenske tehične zakonodaje s tehnično 

zakonodajo veljavno v državah članicah EU 
7453 Sofinanciranje ekspertiz priprave programa prilagajanja EU 
8784 Izvajanje strategije Republike Slovenije za vključitev v EU 
4025 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU 

2156 Drž. premoženje (privatizacija, upravljanje) 
2111 4017 Privatizacija in upravljanje državnega premoženja 

2157 Socialno varstvo in odškodnine 
2111 8289 Dokup zavarovalne dobe - Anhovo 

2158 Gospodarstvo (prestr.lnd., poveč. konkurenčnosti)!! 
2111 6112 Slovenske železarne 

2185 Investicije 
2111 2877 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2880 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
5812 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2881 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2883 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2885 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2887 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2888 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2889 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2191 Programi EU - donacije DIS 
2111 8481 PHARE CFCU - Državni operativni program za leto 1998 - 

konkurenčnost gospodarstva - COP 97 - SL 9705 

2111 
2111 
2111 
2111 
2111 
2111 
2111 
2111 

2111 
2111 
2111 
2111 
2111 
2111 
2111 

2111 
2113 
2113 
2113 
2114 
2114 
2114 
2114 
2114 
2114 

2111 
2111 
2113 

2113 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 

12.546 
1.529.557 

47.040 
0 
0 

0 
100.000 
100.000 
49.100 

0 
240.000 
135.000 
81.000 

150.000 
207.500 
100.000 

0 
o 
o 

149.530 
0 

141.691 
0 
0 

28.696 
0 

320.980 
84.979 

126.406 
81.154 
28.441 

0 
0 

498.749 
498.749 

227 
227 

6.533 
571 

0 
0 
0 

29 
5.667 

94 
173 

0 
0 

19.500 
3.005.375 

120.000 
0 
0 

1.300.000 
0 

400.000 
15.000 

265.000 
96.375 

150.000 
0 

150.000 
0 
0 

o 
50.000 

0 
180.000 

8.000 
200 000 

0 
0 

60.000 
11.000 

558.700 
160.000 

150.000 
200.000 
48.700 

34.000 
34.000 

951.000 
951.000 

373.625 
373.625 
90.782 
46.377 

400 
660 

7.310 
2.720 

18.255 
8.530 
5.590 

940 
20.493 

17.810 
1.909.276 

111.330 
106.877 
267.193 
169.222 
500.320 

0 
178.128 
44.532 

89.064 
0 
0 
0 
0 

44.532 
44.532 

106.877 
38.905 
23.156 

0 
8.906 

100.000 
4.453 

17.813 
53.436 

0 
594.722 

151.407 

133.596 
267.188 

42.531 
178.126 

178.126 
445.320 

445.320 
0 
o 

92.755 
49.326 

374 
850 

6.070 
1.429 

25.047 
7.721 
1.139 

799 
79.200 
79.200 

91.3 
63,5 
92.8 

38.5 

44.5 
296,9 

33.6 
0,0 
0.0 

0,0 

77,8 

0,0 
111,3 
50,0 

89,1 
0,0 

106.5 
94,6 

89.1 
133.6 
87.3 

523,9 
523,9 
46,8 
46,8 
0,0 
0.0 

102,2 
106.4 
93,5 

128,8 
83,0 
52,5 

137,2 
90,5 
20.4 
85,0 

386,5 
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Konto 

2114 8417 PHARE CFCl' - Državni operativni program za leto 1997 - 
prevzem sektorskih normativov in standardov - COP 97 - SL 
9704 

2192 Programi EU - druge donacije 
2114 8305 PHARE - Multy-a>untry-TUJA DONACIJA 

2194 Donacije - lastna udeležba 
2111 7454 Mednarodni projekti - lastna udeležba 
2114 5593 Sofinanciranje projekta PHARE partnership 
2114 6445 Lastna udeležba TRANSFORM 
2114 1557 Lastna udeležba - PHARE 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

0 20.493 0 0,0 

6.231 0 0 
6.231 0 0 

266.696 253.000 311.724 
25.290 95.000 217.660 

0 8.000 0 
0 0 5.000 

241.405 150.000 89.064 

123,2 
229,1 

0,0 

59,4 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

H MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
3 jProgrami 

2158 Gospodarstvo (prestr.ind., poveč. konkurenčnosti)!) 
2111 4024 Dokapitalizacija Slovenskih železarn 
2111 7477 Kapitalski delež RS v gospodarske družbe za nakup 

brezazbestnih tehnologij 
2111 5863 Slovenske železarne 

2159 Energetika - dokapitalizacija 
2111 8484 Dokapitalizacija v javna podjetja - energetika 

2196 Kupnine 
2111 7247 Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 
2111 7248 Sredstva ?a investicije vjavni sektor gospodarstva 

6.059.487 
6.059.487 
4.120.487 

3.000.000 
400.000 

720.487 

1.939.000 
1.939.000 

0 

5.329.944 
5.329.944 
3.150.000 

3.000.000 
150.000 

2.179.944 
870.166 

1.309.778 

17.674.000 331.6 
17.674.000 331,6 
2.800.000 88,9 

2.000.000 66.7 
0 0.0 

800.000 
14.209.000 

14.209.000 
665.000 30,5 
455.000 52,3 
210.000 16,0 
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22- MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ i ly. , 

1. UVOD 

Po zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev ima Ministrstvo za ekonomske 

odnose in razvoj v svoji sestavi poleg ožjega ministrstva še naslednje organe: 

- Urad RS za varstvo potrošnikov, 

- Urad RS za varstvo konkurence, 

- Urad RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, 
- Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 

- Tržni inšpektorat RS 

- Agencija za regionalni razvoj 

Navedeni organi opravljajo dela in naloge na naslednjih tematskih področjih: 

- notranji trg, 

- varstvo potrošnikov, 

- varstvo konkurence, 
- spodbujanje tujih investicij, 

- gospodarska promocija, 
- ekonomski odnosi s tujino, 

- privatizacija (zaključek lastninskega preoblikovanja), 

- regionalni razvoj, 

- makroekonomske analize, 

- kontrola predpisov. 

2. CILJI, POLITIKE IN UKREPI ZA OBDOBJE 2000-2001 

2.1. PODROČJE NOTRANJEGA TRGA 

2.1.1. Sektor za preskrbo in blagovne rezerve 

V letu 2000 bo delo sektoija za preskrbo in blagovne rezerve in Zavoda Republike Slovenije 

za blagovne rezerve usmerjeno na zagotavljanje trajne in nemotene preskrbe in z njo povezane 

stabilnosti cen, kot to opredeljuje Zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95, 
35/98) in na prilagajanje izvajanja nalog tega področja na način, kot ga ureja pravni red 

Evropske unije (EU) ob upoštevanju načel: 
- zanesljivost preskrbe z nafto in naftnimi derivati ter plinom: vzpostaviti ustrezno in 

zanesljivo preskrbo z nafto in plinom in zmanjšati negativne učinke odvisnosti od uvoza, 
- omejevanje javnih izdatkov.preoblikovanje izdatkov na način, ki bi zmanjšal obremenitev 

proračuna in povečal razvojno komponento, 
- zagotavljanje ponudbe javnih storitev: povečanje učinkovitosti ponudnikov javnih storitev, 

- tržno-cenovna politika: smiselno prevzemanje ukrepov skupne kmetijske politike, 
- približevanje zakonodaje in ukrepov: zagotoviti uresničevanje temeljnih ciljev in uskladitev 

področij s predpisi EU. 
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Vlada Republike Slovenije bo tudi v letu 2000 izvajala tržne intervencije v okviru proračunskih 
sredstev, predvsem na področju kmetijstva (izvajanje tržnih redov) ter deloma na področju 

energetike. Sprejet bo petletni program državnih blagovnih rezerv za obdobje 1999-2003, na 
podlagi katerega bo opravljeno preoblikovanje blagovnih rezerv ter njihova prilagoditev 

konceptu in namenu v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in direktivami EU, predvsem 
glede rezerv naftnih derivatov. V skladu z dopolnitvami Zakona o blagovnih rezervah (Uradni 

list RS, št. 38/99) se je kot posebna gospodarska javna služba v letu 1999 ustanovil Zavod za 

obvezne rezerve nafte in njenih derivatov za zagotovitev 90-dnevnih rezerv v skladu z 

direktivami EU št. 68/414 EEC, 72/425 EEC in 98/97 EC. 

Ukrepi bodo uvedeni kot podpora cenovni politiki in za zaščito kmetijskih proizvajalcev ter 
potrošnikov, ki se izvajajo na podlagi Zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, 

proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91). Cenovna nadomestila bodo uvedena 
za pokrivanje stroškov odkupa posameznih vrst kmetijskih pridelkov po zaščitnih cenah in 

kritje negativnih razlik med odkupno ceno, povečano za stroške odkupa, financiranja in 

skladiščenja ter prodajno ceno teh pridelkov (tržni redi za žita, poljščine, mleko, sladkor, 
sadje, zelenjavo in živino). 

Za zagotavljanje zanesljivejše preskrbe z naftnimi derivati in povečane porabe tekočega 

naftnega plina (vedno večje število uporabnikov le-tega) in za zagotovitev dodatnih rezerv 
naftnih derivatov v skladu s standardi NATO (te rezerve se ne štejejo v del obveznih rezerv 

naftnih derivatov po direktivi EU), je v Sloveniji potrebno zagotoviti manjkajoče rezervoarje 

za te energente. Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve že razpolaga z določenimi 

kapacitetami, vendar bo zaradi zgoraj navedenega potrebno zgraditi dodatne kapacitete. 

V skladu z 9. členom Zakona o blagovnih rezervah je potrebno za ureditev preskrbe pri večjih 
motnjah in nestabilnosti na trgu dodatno posredovati tudi z blagom iz rezerv. 

V skladu s 15. členom Zakona o blagovnih rezervah smo dolžni zagotoviti sredstva za 

vzdrževanje, oblikovanje, obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv (stroški nakupa blaga 

in plačila storitev, amortizacije, stroški vzdrževanja kakovosti blaga, kala, transportnih 

storitev, varovanja in zavarovanja blaga in skladišč ter drugi stroški storitev) in za investicijsko 

vzdrževanje. 

V skladu s 16. členOm zakona o blagovnih rezervah mora ministrstvo zagotovljati tudi 

sredstva za plačilo storitev Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za kritje plač, 

prispevkov delodajalca in ostalih osebnih prejemkov na podlagi sistemizacije Zavoda in 

zasedbe delovnih mest ter v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarstvo ter 

sredstva za kritje storitev in materialnih stroškov Zavoda. 

2.1.2. Sektor za kontrolo cen 

V naslednjem letu bomo nadaljevali z realizacijo temeljnih ciljev in sicer s programom 

liberalizacije in stabilizacije cen ob hkratnem odpravljanju cenovnih nesorazmerij. Preostala 

cenovna nesorazmerja se bodo odpravljala postopoma tako, da ne bodo ogroženi zastavljeni 

makroekonomski cilji. Uveljavljeni bodo sistemi oblikovanja nadzorovanih cen na podlagi 

standardov in normativov oziroma bodo vzpostavljeni mehanizmi za določanje nadzorovanih 
cen ter mehanizmi za izvajanje monitoringa cen. Sprejeta nova zakonodaja bo omogočala 
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izjemnost, enostavnost in jasnost ukrepanja Vlade Republike Slovenije na področjih, ki jih ni 

mogoče v celoti prepustiti delovanju tržnih zakonitosti. Vzpostavljeni bodo sodobni koncepti 
kontrole cen v sektorjih, kjer obstajajo naravni monopoli in drugi razlogi, ki lahko neugodno 

vplivajo na zastavljene cilje o postopnem zniževanju rasti cen v naslednjih letih. 

V letu 2000 bomo nadaljevali z usklajevanjem cenovnih nesorazmerij pri osnovnih poštnih 

storitvah, osnovnih telekomunikacijskih storitvah, ceni električne energije za gospodinjski 

odjem, cenah prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu in nekaterih 
komunalnih storitvah. 

Cene električne energije za gospodinjski odjem v primerjavi s povprečnimi cenami za 

gospodinjski odjem v EU so na ravni 90%, medtem, ko cena električne energije za 

posameznega tipičnega industrijskega uporabnika že dosega evropski nivo. 

Pri naftnih derivatih so nizke obdavčitve v primerjavi s povprečnimi obdavčitvami v EU in tudi 

prodajne cene brez davkov zaostajajo za povprečnimi EU cenami. 

Pri osnovnih telekomunikacijskih storitvah cene še niso odraz dejanskih stroškov. Načrtuje se 

znižanje cen v mednarodnem prometu in povišanje cen v notranjem prometu tako, da se 

prihodek podjetja ne povečuje. V skladu z zakonom o telekomunikacijah ima Telekom 

Slovenije ekskluzivo na trgu do leta 2001. 

Pri osnovnih poštnih storitvah so cenovna nesorazmerja najglobja, saj dosegamo le okoli 21% 

povprečja petnajsterice EU. 

Prav tako cene prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu ne pokrivajo 

vseh stroškov in so visoko konkurenčne v primerjavi z avtobusnimi prevozi. 

Načrtujemo, da se bodo nekatere cene, ki so pod kontrolo države, povečevale nekoliko hitreje 

od sprejetega okvira inflacije. Kljub navedenemu disparitete ne bodo odpravljene pri osnovnih 
poštnih storitvah (cenovna nesorazmerja so prevelika), osnovnih telekomunikacijskih storitvah 

in pri cenah prevozov potnikov po železnici v domačem potniškem prometu. 

» 

2.1.3. Sektor za prost pretok blaga 

Cilj sektorja za prost pretok blaga je koordinacija usklajevanja slovenske zakonodaje s 

pravnim redom Evropske unije, kar je podlaga za izvrševanje zagotovil, ki smo jih zapisali v 

pogajalskih izhodiščih za prost pretok blaga in določanje ter nadzor nad izvajanjem politike na 

področju prostega pretoka blaga: zagotavljanje usklajenosti tehničnih pravnih aktov (zakonov 

in drugih predpisov), ki se nanašajo na proizvode, za katere je treba zagotoviti varno delovanje 

in uporabo ter zagotavljanje ustreznega nadzora na trgu glede izpolnjevanja določil tehničnih 

pravnih aktov, ki se nanašajo na proizvode. 

S sprejetjem Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti so dana 

potrebna splošna načela, uveljavljena v državah članicah EU, ki omogočajo prost pretok blaga. 

Ta zakon je pravna podlaga za izdajo predpisov o tehničnih zahtevah za posamezne proizvode 

na področjih, za katera ne obstoja noben poseben zakon. Tako bodo imela ministrstva pravno 

podlago za pripravo tehničnih predpisov, ki bodo omogočili prevzem direktiv, tako novega, 
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kot tudi starega pristopa. 

Za doseganje ciljev na področju prostega pretoka blaga je znotraj sektoija ustanovljen oddelek 

za ugotavljanje skladnosti proizvodov, katerega naloga je določanje politike na področju 
prostega pretoka blaga, kar vključuje predvsem sistemske in koordinativne tehnično - 

strokovne naloge ter naloge opravljanja dejavnosti, ki so povezane s priglasitvijo slovenskih 
organov, ki izvajajo naloge za izpolnjevanje določil tehničnih predpisov Komisiji EU ter 

izvajanje nadzora nad delom teh organov. Te naloge je mogoče izvajati znotraj MEOR 

oziroma ob povezanosti z MEOR tudi v drugih institucijah. Navedene aktivnosti zahtevajo 

kadrovsko okrepitev sektorja za prost pretok blaga. 

2.1.4. Sektor za državne pomoči 

Republika Slovenija je s podpisom Evropskega sporazuma o pridružitvi sprejela mednarodno 

obveznost, da bo oblikovala in izvajala transparentno politiko državnih pomoči takoj, ko bo 
Pridružitveni svet sprejel Izvedbena pravila, ki se morajo pričeti uporabljati najpozneje s 

1.1.2000. S pričetkom leta 2000 bo na področju državnih pomoči Slovenija že morala pričeti 

uporabljati pravni red EU. 

V letu 1999 smo pričeli z izvajanjem temeljnih nalog, ki jih je treba opraviti v prehodnem 

obdobju: 

- pričela je delovati Komisija za spremljanje državnih pomoči, 

- ustanovljena je bila in pričela delovati strokovna podporna služba Komisiji, 

- izdelano je bilo Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in 1998, 

- vzpostavljen je bil sistem evidenc državnih pomoči, 

- izdelan in sprejetje bil Poslovnik Komisije za spremljanje državnih pomoči, 

- izdelan je bil Zakon o državnih pomočeh. 

Temeljni cilj na področju državnih pomoči v letu 2000 bo nadaljnje zagotavljanje pogojev za 

postopen prehod na EU sistem dodeljevanja in spremljanja državnih pomoči. Zato bomo 
morali ustrezno kadrovsko okrepiti strokovno podporno službo Komisiji za spremljanje 

državnih pomoči in zagotoviti manjkajoče pravne podlage za postopno uskladitev področja 

državnih pomoči s pravnim redom EU. Predvidevamo, da bo najpozneje do konca leta sprejet 

Zakon o državnih pomočeh, ki bo postavil pravno podlago za vodenje politike državnih 

pomoči v Republiki Sloveniji v skladu z EU pravnim redom. Najpozneje do 30.6.2000 pa 

predvidevamo, da bo Republika Slovenija sprejela potrebne podzakonske akte. 

S pričetkom uporabe Izvedbenih pravil za področje državnih pomoči, ki se bodo morala pričeti 
uporabljati s 1.1.2000, se bo pri dodeljevanju in spremljanju državnih pomoči v Sloveniji že 

pričel uporabljati EU pravni red za to področje. S sprejetjem Izvedbenih pravil bodo tudi 

vzpostavljeni pogoji za aktivno institucionalno sodelovanje med pristojnimi organi v državah 

članicah in pridruženih članicah EU in Republike Slovenije, ter med pristojnimi organi EU in 

Republiko Slovenijo. Osnovo za pričetek uporabe EU pravnega reda na področju državnih 
pomoči bo do sprejema in pričetka uporabe podzakonskih aktov predstavljal Poslovnik 

Komisije za spremljanje državnih pomoči, ki je bil sprejet v juniju 1999. Glavne naloge 

strokovne podporne službe Komisiji za spremljanje državnih pomoči bodo zlasti: zagotovitev 
manjkajočih pravnih podlag, potrebnih za popoln prehod na EU pravni red na področju 
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državnih pomoči, izdajanje strokovnih mnenj o skladnosti predlogov za dodelitev državnih 
pomoči z mednarodnimi obveznostmi, vodenje evidenc o državnih pomočeh, sodelovanje med 

pristojnimi organi za nadzor nad državnimi pomočmi Republike Slovenije in EU in bilateralno 

sodelovanje med pristojnimi organi v državah članicah in pristojimi organi v pridruženih 
članicah. 

Predvidevamo, da delo Komisije za spremljanje državnih pomoči v začetku usmerjeno zlasti na 

primere predlogov za dodelitev državnih pomoči, ki bi lahko omejevale konkurenco med 
državami članicami in pridruženimi državami EU in Slovenijo. 

2.2. PODROČJE EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 

Ekonomski odnosi s tujino predstavljajo ključni element pri doseganju razvojnih ciljev in ciljev, 

začrtanih v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije. Temeljni cilji politike ekonomskih 
odnosov s tujino, ki izhajajo iz Strategije ekonomskih odnosov s tujino, so predvsem 

vsestranska internacionalizacija slovenskega gospodarstva in povečanje konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva, rast mednarodne menjave blaga in storitev v BDP ter polnopravno 

članstvo v Evropski uniji. 

2.2.1. Zunanjetrgovinska politika 

Republika Slovenija je članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar ji daje možnosti 

sodelovanja v procesih liberalizacije svetovne trgovine. Iz članstva pa izhajajo določene 

obveznosti, ki jih izvaja z ukrepi svoje zunanjetrgovinske politike. Slovenija je še posebej 

zainteresirana za sodelovanje v pogajanjih o vstopu nekaterih novih držav v WTO (Hrvaška, 

Rusija, Ukrajina...), kjer uveljavlja svoje interese po razvijanju blagovne menjave s temi 

državami, kakor tudi za sodelovanje v novem krogu pogajanj v okviru WTO, ki se začne že 

konec tega leta, težišče pogajanj pa bo v naslednjih letih. Slovenija se bo aktivno vključila v 

nov krog pogajanj, katerih cilj je nadaljnja liberalizacija trgovine z blagom in storitvami ter si 

prizadevala v kar največji meri uveljaviti svoje interese, pri čemer jih bo usklajevala tudi s 

stališči in interesi EU, kar nam bo olajšalo vstop in polnopravno članstvo v EU. Aktivno 

sodelovanje Slovenije v teh pogajanjih bo zahtevalo temeljite priprave in aktivno udeležbo 
predstavnikov ministrstva ter drugih strokovnjakov s posameznih področij v pogajanjih. 

Slovenija ima sklenjene prostotrgovinske sporazume z 32 državami iz Evrope in izven nje, 

vključno s pridružitvenim sporazumom z Evropsko Unijo. Izvajanje teh sporazumov je 

mednarodna obveza, hkrati pa pomeni izredno pomemben element pri ustvarjanju pogojev za 

povečevanje izvoza in rast deleža mednarodne blagovne menjave v družbenem proizvodu RS. 

Z liberalizacijo zunanje trgovine (tako v okviru WTO, kakor tudi prostotrgovinskih 

sporazumov) prihaja vse bolj do izraza potreba po uporabi zaščitnih ukrepov v primerih, ko 

so z uvozom kršena določila teh sporazumov, uvajanje le-teh pa zahteva tudi angažiranje 

ministrstva. Glede na to, da gre za izredno zahtevno in občutljivo področje, bodo napori 
usmerjeni predvsem v pripravo predpisov ter vzpostavitev sistema za učinkovito spremljanje in 

uporabo zaščitnih ukrepov v okviru s sporazumi dogovorjenih meja. 

Celota aktivnosti in ukrepov zunanjetrgovinske politike je in bo še naprej usmerjena predvsem 
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v približevanje sistemu v Evropski uniji in s tem ustvarjanju pogojev za lažjo vključitev 

slovenskega gospodarstva v enotni trg Evropske Skupnosti takoj po polnopravnem članstvu. 
Sprememba sistema, tako na zakonodajnem kot na izvedbenem področju, je zahtevna naloga. 

Potrebno bo usposobiti vrsto obstoječih institucij za nove naloge ter oblikovati tudi nekatere 
nove. V prehodnem obdobju se bomo poskušali vključiti kot opazovalci in aktivni udeleženci v 

vrsto delovnih teles v okviru Evropske Komisije, kar bo zahtevalo ustrezno usposabljanje 
kadrov in dodatne napore pri proučevanju zakonodaje Evropske Skupnosti. Podobne 

aktivnosti poskušamo voditi tudi v odnosu do OECD oziroma njegovih delovnih teles. 

Vrsta nalog v letu 2000 se bo nanašala na področja, ki doslej še niso bila, ali pa niso bila 

ustrezno zakonodajno in izvedbeno rešena. To je predvsem področje izvoznih in uvoznih 
režimov ter oblikovanje ustreznega nadzora prometa z blagom, ki se lahko uporablja za 

namene množičnega uničevanja. Gre za uresničevanje trgovinskega aspekta varnostne politike. 
Drugo področje predstavljajo aktivnosti v zvezi z poenostavitvami postopkov v mednarodni 

trgovini, predvsem elektronsko trgovanje in poenostavitev carinskih postopkov. V oblikovanju 

je nacionalno telo za spremljanje in razvijanje poenostavitev v mednarodni trgovini, v katerega 

bo vključen tudi privatni sektor. 

Uresničevanje nalog, ki izhajajo iz zunanjetrgovinske politike Republike Slovenije, se izvaja 

preko vrste aktivnosti v okviru pristojnih resoijev in zahteva angažiranje ustreznih kadrovskih 

in finančnih potencialov. 

2.2.2. Implementacija mednarodnih sporazumov s področja ekonomskih odnosov s 

tujino 

Implementacija sporazumov o prosti trgovini in pridružitvenega sporazuma ter v zvezi s tem 
vsakoletna priprava uredb o izvajanju (začasni uporabi) predstavlja obsežen projekt, ki ga, 

zaradi pomanjkanja programske in tehnične opremljenosti, pripravljamo v sodelovanju z 

zunanjimi institucijami. Letno pripravimo približno 15 izvedbenih predpisov, ki obsegajo 

preko 30 tabelaričnih prilog. 

Prav tako predstavlja zahteven in obsežen projekt tudi vsakoletna priprava prečiščenega 

besedila nomenklature carinske tarife s carinsko tarifo, ki zajema med letom izvršene 

spremembe kombinirane nomenklature in v kateri so upoštevane tudi spremembe kombinirane 

nomenklature, ki jih vsako leto sprejme EU ter obveznosti znižanja carinskih stopenj po 

veljavnih mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo RS (WTO). Omenjena naloga izhaja iz 9. 

člena Zakona o carinski tarifi. 

V letu 2000 je predvidena implementacija bistveno povečanega obsega sprememb na 

harmoniziranem nivoju carinske nomenklature, kakor tudi spremembe v kombinirani 

nomenklaturi. Poleg tega bo, z uveljavitvijo sprememb zakona o carinski tarifi ter pričetim 

postopkom prilagajanja konvencionalnih carinskih stopenj na nivo EU, potrebno uvesti vrsto 

sprememb na tarifnem delu, kar pomeni bistveno povečan obseg dela. 

V skladu z NPAA (National program of adaption) bo ministrstvo skupaj z Ministrstvom za 

finance - Carinsko upravo RS pričelo s pripravami na implementacijo enotne carinske baze 
podatkov TARIC, ki jo uporablja EU, ki bo prilagojena ukrepom zunanjetrgovinske politike 
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RS. V ta namen bo potrebno pripraviti novo programsko opremo ter izvesti nekaj večjih 
posegov pri obstoječi programski opremi, ki jo ministrstvo že uporablja. 

S sprejemom in uveljavitvijo Zakona o izvozni kontroli blaga dvojne rabe bo potrebno 

pripraviti ustrezne izvedbene akte ter oblikovati mehanizem spremljanja in zbiranja podatkov. 
Oblikovan bo poseben informacijki sistem z bazo podatkov, v katerega bo vključenih več 

ministrstev oziroma institucij. Ravno tako bo z uveljavitvijo nove zakonodaje (s področja 

kemikalij, jedrske varnosti, orožja, zdravstvenega in veterinarskega nadzora...) potrebno 
pripraviti ali spremeniti izvedbene akte v zvezi z izvoznimi in uvoznimi režimi, kar predstavlja 

zahteven in obsežen projekt v letu 2000. 

Tudi harmonizacija sistema delitve (upravljanja) carinskih kvot s sistemom, kot je v veljavi v 
EU, pomeni bistveno spremembo pri sistemu razdeljevanja in spremljanja uvoza blaga v okviru 

carinskih kvot, ki jo je v skladu NPAA Republika Slovenija dolžna implementirati do leta 
2002. Prehod bo zahteval spremembo angažiranja pristojnih ministrstev (Ministrstvo za 

ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za finance - Carinska uprava RS, Ministrstvo za 

kmetijstvo gozdarstvo in prehrano), tako v fazi objavljanja razpoložljivih kvot, kot tudi v 

postopkih dodeljevanja in spremljanja realizacije. Sprememba sistema je zastavljena projektno, 

pri čemer predstavlajo pomembnejše elemente sprememba ustreznih podzakonskih aktov ter 

prilagoditev informacijske opreme. 

2.2.3. Zavarovanje pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki ter 

drugimi nemarketibilnimi riziki 

Kot izhaja iz Poslovne politike Slovenske izvozne družbe d.d. (SID), ki jo je potrdila Vlada 
Republike Slovenije, bo SID širila obseg poslovanja in razvijala storitve na področju 

zavarovanj, kijih ta opravlja za račun države ter jih prilagajala ciljem ekonomske politike. 

Zavarovanje pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi ter drugimi 
nemarketabilnimi riziki so osnovne storitve SID na področju pospeševanja slovenskega izvoza 

in vlaganj v tujini. Z njimi se slovenskim podjetjem omogoča izvoz blaga in storitev ter vlaganj 

v tujino, kjer so pogoji kreditiranja izvoza bistveni za sklepanje poslov in kjer je tako 

zavarovanje nujno, da se izvaža tudi na tista tržišča, kjer so komercialni in nekomercialni riziki 

večji. To zavarovanje je namenjeno vsem slovenskim izvoznikom, še posebej pa je pogoj za 

realizacijo izvoznih poslov na področju prodaje opreme in tehnologije, izgradnje objektov, 

inženiring dejavnosti idr. 

Obseg zavarovanih poslov SID se hitro povečuje. V letu 1999 je že dosegel 494 mio EUR ali 

4,5% vsega slovenskega izvoza blaga in storitev v tem letu, v naslednjem letu pa naj bi se še 

nadalje povečeval, in to hitreje kot sam izvoz, tako da se bo ob absolutni rasti izvoza delež 

zavarovanega izvoza slovenskega gospodarstva v naslednjih letih približeval povprečni stopnji 

zavarovanega izvoza, ki v Evropi znaša okoli 10 %. Rast obsega zavarovanega izvoza se 

lahko torej pričakuje še nekaj let. 

Tudi makroekonomska gibanja v letošnjem letu kažejo, da bo treba z instrumenti ekonomske 

politike spodbuditi povpraševanje po slovenskem izvozu, izvoznikom pa omogočati 

konkurenčne pogoje pri nastopanju na tujih trgih. Pri zavarovanju izvoza vse bolj izstopa 
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zavarovanje pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, ki ga je S ID uvedla v svojo ponudbo 
konec leta 1996, lani pa je bilo sklenjenih že za 67 mio EUR teh poslov, ob dodatnih izdanih 
obljubah za to zavarovanje v skupni vrednosti preko 8 mio EUR. Brez te storitve na teh 

tržiščih praktično ni mogoče uspešno poslovati, vsekakor pa izvoz opreme in izvajanje 

investicijskih del v tujini, brez tega zavarovanja na omenjenih trgih ne more uspeti. Pri tem je 

potrebno upoštevati, da je to zavarovanje nujen pogoj za sodelovanje slovenskih podjetij na 
tendeijih, nekatere od njih sofinancirajo mednarodne finančne institucije, in njihovo vključitev 

v mednarodno ponudbo v zgodnejših fazah priprav in pridobivanja poslov, kjer izvozno- 

kreditne agencije s storitvami zavarovanja in financiranja teh poslov podpirajo svoje 

dobavitelje, poleg nosilcev poslov pa so v projekte navadno vključena številna druga domača 

podjetja iz različnih panog in poslovne banke. S procesom privatizacije slovenskega 

gospodarstva in njegovo vključitvijo v globalizacijske procese postajajo vse bolj pomembne 
tudi izhodne investicije, ki slovenskemu gospodarstvu omogočajo uspešnejše nastopanje na 

tujih trgih. S prenovljeno storitvijo zavarovanja vlaganj slovenskih podjetij v tujini pred 

nekomercialnimi riziki, vse več slovenskih investitorjev povprašuje po omenjenem 

zavarovanju, ki jim omogoča njihove izhodne investicije, tako da se nadaljnja rast poslovanja 

pričakuje tudi na tem področju. 

Predlog za skupni največji možni obseg rizikov iz zavarovanja pred nekomercialnimi in 

srednjeročnimi komercialnimi ter drugimi nemarketabilnimi riziki za leto 2000 znaša 950 mio $ 
v tolarski protivrednosti. 

Za poravnavo škod pred omenjenimi riziki je dano tudi zakonsko jamstvo države. Tako je v 

zakonu zaradi narave teh rizikov določeno, da če nastalih škod ni mogoče povrniti iz 

varnostnih rezerv SID, za zavarovanje pred omenjenimi nemarketabilnimi riziki sredstva za 

izplačilo škod in obveznosti SID do zavarovancev zagotovi Republika Slovenija na podlagi 

vsakoletnega sprejetega proračuna RS. Zato mora biti za te namene v vsakoletnem proračunu 
predvidena posebna postavka. 

Predlog sredstev za izplačilo škod iz naslova zavarovanja pred nekomercialnimi, 

srednjeročnimi komercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki za leto 2000 znaša 14,6 mio $ 
v tolarski protivrednosti. 

2.2.4. Zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut 

Tudi zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut opravlja SID za račun države in 

dopolnjuje osnovne zavarovalne in druge finančne storitve SID na področju pospeševanja 

izvoza. S tem zavarovanjem se izvoznikom zagotavlja nespremenjena realna vrednost plačil za 

izvoženo blago in storitve, od časa sklenitve do izpolnitve poslov izvoza. 

Glede na zelo omejena sredstva za to zavarovanje in varnost poslovanja na tem področju, je 

ponudba te storitve izredno omejena in za izvoznike neatraktivna. Na osnovi tega se za 

oblikovanje posebnih varnostnih rezerv za leto 1999 predlaga dodatne 2 mld SIT, kar bi SID 

omogočilo optimalnejše možnosti za ponudbo te storitve, ki bi jo veljalo v določenih primerih 

razširiti tudi na zavarovanje individualnih izvoznih poslov. S tem bi se zagotovili osnovni 
pogoji za normalno posredovanje te storitve izvoznikom in zagotavljanje stabilnejših pogojev 

njihovega gospodarjenja, kar je eden od temeljnjih ciljev ekonomske politike. V ta namen 

predlagamo skupni največji možni obseg zavarovanja pred riziki sprememb vrednosti valut za 
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leto 2000 v višini 650 mio $ v tolarski protivrednosti. 

Podobno kot pri zavarovanju pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki in 
drugimi nemarketabilnimi riziki, je treba tudi za to storitev v vsakoletnem proračunu 

predvideti posebno postavko za izplačilo škod, če bi le-te eventuelno presegale omenjene 

posebne varnostne rezerve. Predlog za sredstva za izplačilo škod iz naslova zavarovanja pred 
riziki sprememb vrednosti valut znašajo za leto 2000 6 mio $ v tolarski protivrednosti. 

S predlaganimi limiti, predvsem pa s predlaganim obsegom posebnih varnostnih rezerv, bi 

lahko SID tudi na tem področju izvoznikom ponudila ustrezno storitev, ki jo ti potrebujejo pri 
mednarodnem poslovanju. Ekonomska politika bi s tem ukrepom izvoznikom dala možnost, 

da nevtralizirajo negativne učinke, ki jih ima na njihovo poslovanje spremenljivo gibanje 
tečajev valut v sistemu drsečih tečajev ter s tem izenačevala pogoje nastopanja na tujih trgih s 

tistimi na domačem, kjer se plačila opravljajo v domači nacionalni valuti. 

2.2.5. Financiranje izvoza 

Financiranje izvoza in vlaganj v tujini je poleg zavarovanja druga glavna aktivnost SID na 
področju pospeševanja izvoza. V dosedanjem poslovanju je SID (glede na omejene finančne 

vire in tolarski značaj (!) le-teh) razvila in v poslovni praksi slovenskih podjetij in bank 

uveljavila t.i. tolarsko refinanciranje izvoznih kreditov. Tako SID v sodelovanju s slovenskimi 
poslovnimi bankami zagotavlja relativno ugodne (še vedno visok del skupne obrestne mere za 

izvozna posojila predstavlja TOM) vire za financiranje izvozne proizvodnje in samega izvoza. 

Država izvoznikom na predlog SID oziroma Komisije za pospeševanje izvoza znižuje stroške 

tolarskega financiranja v obliki regresiranja obrestne mere. Regresira se revalorizirani del 

obrestne mere, s čimer se jim zagotavljajo konkurenčni kreditni pogoji, ki jim omogočajo 

uspešno nastopanje na tujih trgih. Konkretne sklepe in pogoje v zvezi z regresiranjem obrestne 

mere na izvozne kredite sprejema Komisija za pospeševanje izvoza. 

Učinki, ki jih makroekonomska politika s tem doseže, so odvisni od obsega sredstev, ki so na 

voljo za regresiranje obrestne mere (v letu 1999 - 750 mio SIT), obsega tolarskih izvoznih 

kreditov in višine TOM (inflacije). Z zagotovitvijo ustreznih sredstev v letu 2000 bomo 

nadaljevali politiko učinkovite in transparentne sheme regresiranja obrestne mere (obrestnega 

izravnalnega programa) iz leta 1998, ki seje med slovenskimi izvozniki in bankami že lepo 

uveljavila - to je regresiranje revalorizacijskega dela (TOM). Povečani zneski izhajajo iz 

predpostavke, da bi se izvoznikom, ki se financirajo s tolarskimi posojili TOM zmanjšal za 

toliko, da bi se le-ta izenačil s t.i. kreditnimi klavzulami, denominiranimi v stabilnih tujih 

valutah. S tem bi se dosedanje razlike med stroški tolarskih posojil in posojil v tujih valutah 

bistveno zmanjšale, shema regresiranja obrestnih mer pa bi lahko pomembneje vplivala tudi na 

zniževanje aktivnih obrestnih mer na domačem denarnem trgu. Dejstvo je, da višina stroškov 

najetih kreditov finančno zelo obremenjuje izvoznike, ki izvozne posle financirajo s tolarskimi 

krediti; največji del skupne cene najetih kreditov pa predstavljajo v sedanjih razmerah na 

domačem denarnem trgu ravno revalorizacijske obresti, ob tem pa jim grozi še povišanje 

aktivnih obrestnih mer, kar bo negativno vplivalo na njihovo konkurenčnost na tujih trgih. 

Povečano povpraševanje in povečan obseg tolarskih posojil, ob hkratnem zmanjšanju posojil v 
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tujih valutah, bi imelo pozitiven vpliv na vodenje monetarne politike, pa tudi na poslovanje 

slovenskih poslovnih bank, ki pri financiranju izvoznih poslov slovenskih izvoznikov tekmujejo 
z močno konkurenco tujih komercialnih bank, katerim v takem primeru gredo tudi zaslužki iz 

finančnega posredništva. S takšnim ukrepom ekonomske politike bi se v veliki meri 
nevtraliziralo vprašanje visokih obrestnih mer na slovenskem denarnem trgu. 

Funkcija SID kot izvozno-kreditne agencije, ki financira izvoz in vlaganja slovenskih podjetij v 

tujini, bi bila v veliki meri okrnjena, če se le-ta ne bi usposobila za financiranje izvoznih poslov 

z viri v tujih valutah, kot je to praksa vseh sorodnih izvozno-kreditnih agencij v svetu, ki 

svojim podjetjem omogočajo konkurenčne pogoje financiranja izvoznih poslov. 

V ta namen je bil v letu 1998 sprejet tudi Zakon o poroštvih Republike Slovenije za 

zadolževanje za potrebe financiranje izvoza, ki je postavil formalne okvire in podlago za 

prihodnje financiranje izvoznih poslov. SID bo sedaj lahko izvozne kredite, na podlagi 

zadolževanja na mednarodnih finančnih trgih z garancijami države, dajala tudi v tujih valutah. 
V letu 2000, se zaradi znakov izboljšanja možnosti za nastop slovenskih podjetij na za nas 

perspektivnih trgih, v okviru globalne proračunske poroštvene kvote za te namene (cca 190 
mio $) lahko predvidevajo že prve zadolžitve SID in nato financiranje konkretnih poslov 

izvoza slovenskega gospodarstva v tujini. 
Za leto 2000 predlagamo poroštveno kvoto (2. člen Zakona o poroštvih Republike Slovenije), 

ki predstavlja skupno višino glavnice kredita/izdanih vrednostnih papirjev v višini 190 mio S v 

tolarski protivrednosti. 

Pozitivni učinki na pospeševanje izvoza se bodo odrazili v boljših konkurenčnih možnostih 

slovenskih izvoznikov, predvsem tistih, ki morajo za prodajo tujcem zagotoviti tudi ustrezno 
financiranje (kredit) posla - seveda pod konkurenčnimi pogoji, saj je financiranje izvoza 

marsikje nujen pogoj za pridobitev poslov in uspešno konkuriranje slovenskih izvoznikov tujim 

ponudnikom. 

2.2.6. Delegacije in gospodarsko sodelovanje s tujino 

V letu 2000 načrtujemo vrsto meddržavnih srečanj na ravni ministrov, državnih sekretarjev in 

ekspertov. 

Tako kot vsako leto načrtujemo srečanja ministrov CEFTA držav in zasedanja meddržavnih 
mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje na nivoju ministrov, državnih sekretarjev, in če je 

dogovorjeno, tudi na nivoju ekspertov. Predvidevamo udeležbo pri spremljanju gospodarskih 

in vladnih delegacij v tujino. 

Nadaljevali bomo s pripravo že začetih sporazumov o gospodarskem sodelovanju med 

Republiko Slovenijo in naslednjimi državami: Ciprom, Iran, Kuwait, Čile, Kazahstan, 

Mehika, Moldavija, Gruzija in Južno Afriška Republika, in z državami: Ažirija, Iran, Jordanija, 
Katar, Kirgizija, Malta, Maroko, Oman, Pakistan, Saudska Arabija, Sirija, Tunizija, Urugvaj, 

ZAR in ZRJ, v kolikor bo interes s strani omenjenih držav. 

Prav tako bomo nadaljevali s pogajanji za sklenitev sporazumov o promociji in zaščiti 

investicij z Argentino, Avstralijo, Belorusijo, Čilom, Indijo, Indonezijo, Kubo, Kuvajtom, 
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Malto, Moldavijo, Norveško in Rusko Federacijo.. Pogajanja že potekajo z ZDA; Turčijo in 

Ukrajino. Predvidevamo rahlo povečanje obsega stroškov delegacij in gospodarskega 

sodelovanja s tujino kot v prejšnjih letih. 

2.2.7. Razvojna in ekonomska pomoč 

V letu 1999 se je končala donatorska konferenca za obnovo BiH, ki se je v nekem smislu 

preimenovala v Pakt stabilnosti za JV Evropo. Slovenija, ki aktivno sodeluje kot država 

donatorka, je v zadnjih treh letih za obnovo BiH iz proračuna MEOR namenila določen del 

sredstev. Celotna pomoč, skupaj z ostalimi državnimi ustanovami, podjetji in posameznikov, 

je bila nekajkrat večja. Mednarodna skupnost je namenila za obnovo BiH v zadnjih treh letih 

5.1 mlrd $. 

Slovenija se bo kot donatorka in strateško zainteresirana za stabilnost aktivno vključila v 

obnovo JV Evrope. Mednarodna skupnost predvideva, da bo potrebno zbrati okoli 50 mlrd $ 
v petih letih, vse države pa naj bi sprejele sorazmerne deleže v obnovi. Skupaj bo sredstva 

prispevalo 40 držav donatork in 35 mednarodnih organizacij. Glede na to, da ima Slovenija 

ekonomski in širši interes za gospodarsko sodelovanje na področju JV, se bo aktivno vključila 
v gospodarsko obnovo tega področja. Zato bo treba revidirati in razširiti programe tehnične 

pomoči, skladno z navodili donatorske konference in v skladu z našo novo strategijo 

vključevanja Slovenije v obnovo Balkana. 

Predvidevamo tudi sklic mednarodne donatorske konference za obnovo Balkana. Projekti in 

tehnična pomoč se bo v naslednjih letih predvidoma namenila tudi posameznim državam, ki 

sodijo v krog prejemnic donacij v okviru Pakta stabilnosti in donatorske konference za obnovo 

Balkana. Predlagamo, da se tehnična pomoč v naslednjih letih nameni državam, v katerih ima 

Slovenija gospodarske interese. Predlagamo pomoč Albaniji, Makedoniji, Kosovu in ZR 

Jugoslaviji ( ko bo to dogovorjeno) v skladu s sklepi in kriteriji mednarodne skupnosti. 

Želja Slovenije je, da se vsaj ena delovna skupina, ki bo obravnavala ekonomska vprašanja 

obnove in rekonstrukcije, organizira v Sloveniji, za kar bo potrebno financirati organizacijo 

mednarodne konference in s tem prevzeti povezane stroške. 

2.2.8. Gospodarska predstavništva 

Ministrstvo za zunanje zadeve in MEOR skupaj vodita politiko kadrovanja, financiranja in 

usposabljanja ekonomskih svetovalcev na DKP-jih, ki pokrivajo področje ekonomskih 
odnosov s tujino. Zaradi vse večje zahtevnosti dela, večje konkurence in tudi zahtev naših 

podjetij v tujini, je delo ekonomskih svetovalcev vse bolj obsežno in zahtevno. Zato je nujno 

potrebno, da delu ekonomskih svetovalcev kadrovsko in strokovno posvečamo več 

pozornosti. Po programu za naslednja leta predvidevamo imenovanje najmanj treh dodatnih 
ekonomskih svetovalcev letno. Poleg dela z ekonomskimi svetovalci bomo posebno 

pozornost namenili še naslednjim aktivnostim: 

- letni organizaciji srečanja ekonomskih svetovalcev (v okviru RBMP), zaposlenih na 

veleposlaništvih Republike Slovenije v tujini. V letu 2000 predvidevamo program, ki se ga 

bo udeležilo 25 ekonomskih svetovalcev. Predvidevamo, da bo program pripravljen skupaj z 

Ljubljansko univerzo in Gospodarsko Zbornico Slovenije. 
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- financiranju, izobraževanju in pripravi kadrov za opravljanje službe ekonomskega svetovalca 

na DKP v tujini, 

- organiziranju seminarjev, šolanju, praksi in nadomeščanju kadra na veleposlaništvih v tujini. 

2.2.9. Članarine mednarodnim organizacijam 

Republika Slovenija je članica Svetovne trgovinske organizacije ter Mednarodnega urada za 

carinsko tarifo (ICTB), za kar mora plačevati letno članarino. 

2.2.10. Delovanje nacionalnega telesa za poenostavitev mednarodnega poslovanja 

(nacionalni odbor PRO) 

Delovanje nacionalnega odbora PRO je vezano predvsem na udeležbo predstavnikov RS na 
zasedanjih delovnih teles CEFACT ter delovnih teles s tega področja v okviru projekta SECI. 

t 

2.3. PODROČJE REGIONALNEGA RAZVOJA 

Slovenija, kot majhna država, mora biti zainteresriana za skladen regionalni razvoj. Skladen 

regionalni razvoj naj predstavlja rezultat usklajene vladne politike in politike njenih resorjev, ki 
z načrtnim usmerjanjem proračunskih sredstev omogoča vsem območjem v Sloveniji pogoje za 

uravnotežen razvoj ter rast kakovosti življenja in njihove konkurenčne sposobnosti. Z novim 

pristopom na področju regionalne politike bomo oblikoval osnove za koordinirano in 

učinkovito usmerjanje državnih razvojnih spodbud ter omogočili približevanje zakonske 

ureditve tega področja načelom in pravilom, ki veljajo v Evropski uniji. 

Za učinkovito izvajanje regionalne politike in usmerjanje razvojnih spodbud je ključnega 
pomena, hkratno izgrajevanje strategije, instrumentarija in organiziranosti na vseh ravneh. 

Osnovni cilj nove regionalne politike bo povezava različne sektorske politike, določitev 

prioritete ciljev razvoja in vzpostavitev enotnih kriterijev za uporabo in nadzor sredstev. 

Temeljne podlage za izvajanje regionalne politike je prinesel nov Zakon o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji, ki temelji na načelih, ki veljajo v Evropski uniji. 

2.3.1. Cilji regionalne politike 

a) Trajnostni razvoj regij 

Trajnostni razvoj regij mora poleg ekološkega pojma sonaravnosti vključevati tudi 

gospodarsko in socialno trajnost. Zato trajnostni razvoj regije ni dejavnik, ki je odvisen 

samo od državnih subvencij, temveč je to strukturna pomoč posamezni regiji, ki je časovno 

omejena. Vsaka problemska regija mora na podlagi izvajanja razvojnega programa 

izkoristiti svoje razvojne potenciale tako, da lahko postane sposobna za lastni razvoj. 

Trajnostni razvoj regij v Sloveniji je dolgoročni cilj, h kateremu je treba strmeti, vendar ga 

bo mogoče uresničevati le postopoma.Temeljni cilji regionalnega razvoja so predvsem: 

doseganje visoke kvalitete življenja v vseh regijah, zmanjšanje regionalnih razlik v pogojih 

za življenje in delo, pospeševanja podjetništva, tehnološkega napredka s ciljem 

prestrukturiranja gospodarstva in znižanja brezposelnosti, zagotavljanje pogojev za 
regionalno sodelovanje občin ter spodbujanje medregionalnega in Čezmejnega sodelovanja. 

26. oktober 1999 1015 poročevalec, št. 74/VI 



b) Vključevanje v Evropsko unijo 

Vključitev slovenskega gospodarstva v notranji trg Evropske unije bo različno vplivalo na 

regionalni razvoj. Tiste regije, ki bodo uspele izkoristiti razvojne potenciale in primeijalne 

prednosti, se lahko nadejajo pozitivnih učinkov libelariziranih tokov blaga, ljudi in kapitala 

na trgu. 

Strategija regionalnega razvoja Slovenije mora predvideti načine za vključevanje in 
koriščenje evropskih strukturnih skladov. Ker pa regionalna politika Evropske unije ne 

rešuje notranjih regionalnih problemov članic, bo potrebno imeti lastno nacionalno 
strategijo regionalnega razvoja, saj ravno nacionalna regionalna politika tudi v državah 

članicah, največ prispeva k njihovemu skladnejšemu razvoju. 

2.3.2. Strategija regionalnega razvoja Slovenije 

Na državni ravni je treba povečati stopnjo koordiniranosti in usklajenosti aktivnosti 
posameznih resornih ministrstev na področju oblikovanja ter izvajanja sektorskih politik, ob 

doslednem upoštevanju regionalnih in lokalnih značilnosti. Za izvajanje regionalne politike bo 

potrebno v naslednjem letu sprejeti Strategijo regionalnega razvoja Slovenije, katere vsebina je 

opredeljena v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, država pa se mora 

usposobiti za vključitev Slovenije v strukturno politiko Evropske unije. 

Na regionalni ravni bo potrebno oblikovati regionalne razvojne programe, ki bodo vključevali 
tudi mehanizme za izvedbo in spremljanje učinkov. Oblikovati bo potrebno regionalne okvire 

za dialog predstavnikov različnih regijskih javnosti ter za komuniciranje regijske javnosti z 

državo in zunanjim okoljem. 

2.3.3. Izvajanje regionalne politike 

Temeljno izhodišče za izvajanje regionalne politike predstavlja Zakon o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja z razvojnimi podzakonskimi predpisi. Pomembno mesto za skladen 

regionalni razvoj bo imela tudi Strategija regionalnega razvoja, ki bo usklajena z nacionalno 

strategijo gospodarskega razvoja Slovenije. 

a) Sofinanciranje regionalnih in skupnih programov 

Regionalni razvojni programi bodo podlaga za izvajanje skladnega regionalnega razvoja in 

podlaga za pridobivanje sredstev programov PHARE in sredstev strukturnih skladov 

Evropske zveze. Izdelani bodo za območje ene ali več statističnih regij, po oblikovanju 

pokrajin pa za območje pokrajine. Za skupno načrtovanje razvoja na območju regije pa se 

bodo občine lahko prostovoljno povezovale in ustanavljale regionalne razvojne agencije, ki 

bodo pripravljale razvojne programe na nivoju regije (statistično) ali na nivoju skupnih 
programov, v katerega se bo vključevalo le del občin posamezne regije, glede na specifično 

gospodarsko razvojno povezanost. 

Finančne vzpodbude za pospeševanje skladnega regionalnega razvoja bodo potekale preko 

poročevalec, št. 74/VI 1016 26. oktober 1999 



proračunskih sredstev več ministrstev, namenjenih za razvojne projekte Sklada za 

regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, sredstev iz tujine, zlasti 
iz strukturnih skladov Evropske unije. Za uskladitev z načeli Evropske unije na področju 

regionalnih državnih pomoči, bo potrebna opredelitev območij s posebnimi razvojnimi 

problemi, ki so iz različnih razlogov manj sposobna za samo vzdržuj oči razvoj. Tem 

področjem naj bi bila posvečena večja skrb regionalne politike v predpristopnem obdobju in 

tudi kasneje v okviru strukturne politike Evropske unije. 

b) Sofinanciranje infrastrukturnih objektov na demografsko ogroženih območjih 

Izgradnja gospodarske infrastrukture ima še vedno velik pomen za razvoj območij, ki 
zaostajajo v gospodarskem razvoju. Izgrajena infrastruktura pomeni prvi korak k razvoju, 

temu sledijo gospodarske naložbe, ki omogočajo gospodarsko samovzdrževanje danega 

območja. 

c) Avtohtone narodne skupnosti 

Za izboljšanje gospodarskega položaja avtohtonih narodnih skupnosti (madžarska in 

italijanska narodna skupnost) bo tudi v bodoče potrebno zagotoviti ugodna kreditna 

sredstva po Zakonu o porabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi 

lastninskega preoblikovanja podjetij. Glede na to, da bo priliv iz kupnin vsako leto manjši, 
dotok vračanja kreditov pa tega trenda ne bo kompenziral, bi bilo potreba zagotoviti 

dodatni proračunski vir. 

d) Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

Kreditiranje naložb s področja gospodarskega razvoja na demografsko ogroženih območjih 
poteka preko Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, 

ki daje ugodne kredite za področje kmetijstva, drobnega gospodarstva in infrastrukture. 

Sklad ima pomembno vlogo tudi po novem Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja v Sloveniji, kot tudi pri pridobivanju sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije. 

e) Struktuni skladi in PHARE SPP programi 

Regionalna politika se v Evropski uniji uresničuje preko politike strukturnih skladov, 

kohezijske politike in politike konkurenčnosti. Za Slovenijo bodo pomembni vsi trije viri. 

Za Slovenijo je zelo pomembno načelo dopolnjevanja sredstev, saj bo morala le-ta 

zagotoviti lastni delež sredstev. Zato je treba v proračunu zagotoviti lastni delež države, da 

izpad teh sredstev ne bo povzročil izpada sofinanciranja slovenskih projektov s strani 

Evropske unije. Slovenija bo v naslednjih dveh letih iz naslova PHARE SPP še vedno 

prejemala sredstva za spodbujanje investicij in izobraževanje kadrov, ki bodo lahko izvajali 

politiko dodeljevanja sredstev iz strukturnih skladov za izvajanje regionalne politike. 

2.3.4. Agencija za regionalni razvoj 

Zakonsko osnovo za delovanje Agencije predstavljata Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnem področju in 

organizaciji ministrstev. Agencija je ustanovljena za opravljanje razvojnih in pospeševalnih 
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nalog s področja regionalnega razvoja in strukturne politike. Agencija bo imela pristojnosti v 

zvezi z izvajanjem in nadzorom strukturne politike in pooblastila koordiniranja 

implementacijskih aktivnosti v državi in z Evropsko unijo. V tem okviru je tudi prenos nalog iz 

Enote za izvajanje programa Phare CBC v delokrog agencije. Agencija bo spremljala in 

vrednotila učinke regionalnih razvojnih spodbud in dajala mnenja o regionalnih razvojnih 

prorgamih. 

Agencija bo sodelovala pri pripravi podzakonskih predpisov s področja izvajanja zakona o 

spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja in oblikovanju metodoloških pripomočkov za 

pripravo regionalnih razvojnih programov ter Strategije regionalnega razvoja Slovenije. Za 
izvajanje navedenih nalog je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo raziskav in strokovnih 

ekspertiz, tisk publikacij, kot je Strategija regionalnega razvoja in metodoloških priročnikov, 

ter prevode gradiv, ki se vežejo na izvajanje programov predstrukturne pomoči oziroma 

pripravo na strukturno in kohezijsko politiko EU. Povečan obseg dela na področju 

vzpostavitve informacijskega sistema za izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja zahteva investicije v ustrezno računalniško in programsko opremo. V 

okviru agencije se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje priprave regionalnih 

razvojnih programov in začetek delovanja regionalnih razvojnih agencij kot tudi sredstva za 

pripravo metodologije regionalnih razvojnih programov in financiranje izdelave 
informacijskega sistema. 

2.3.5. Donacije programa PHARE 

Program PHARE CBC se nadaljuje s podporo v obliki tehnične pomoči za izvajanje programa 

ter oblikovanjem Fondov malih projektov v vsakem od tekočih programov čezmejnega 

sodelovanja. Dobitnik sredstev je MEOR. Za Fond malih projektov se praviloma oddajajo dela 

sekretariata na podlagi javnega razpisa neprofitnim organizacijam. Ocenjujemo, da bi v 

prihodnjem letu to delo lahko opravljala Agencija. Poleg tega je MEOR vključen v projekta 

Regeneracija Jesenic in Grad Rakičan izobraževalno središče, kjer nastopa kot glavni 
pogodbeni partner. 

2.4. PODROČJE PRIVATIZACIJE 

Delo na področju privatizacije bo v letu 2000 usmerjeno predvsem na izvajanje Zakona o 
izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 

zaplembe premoženja, kije začel veljati 24. junija 1999 in Zakona o Skladu za poplačilo vojne 

odškodnine, ki bo predvidoma sprejet do konca leta 1999. Oba zakona terjata vrsto 

podzakonskih predpisov, kijih bomo morali pripraviti v letu 2000. 

2.4.1. Zaključek lastninjenja in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb 

Izvajanje Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 

razvojne družbe ter Zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanjem pooblaščenih 

investicijskih družb bo v letu 2000 zahtevalo vrsto aktivnosti. Gre za pripravo in predajo 

državnega premoženja pooblaščenim investicijskim družbam ter Prvemu pokojninskemu 

skladu ter za certifikate, izdane za neizplačane plače zaposlenim v negospodarstvu. Prav tako 

bodo v letu 2000 potrebna opravila za zapiranje certifikatskih računov, pooblaščenih 
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investicijskih družb. 

2.4.2. Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka 

Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka je sicer organiziran kot 

samostojna pravna oseba (delniška družba), vendar ji mora država v skladu z zakonom o 

lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost 

in katerih nepremičnine se nahajajo na področju Triglavskega narodnega parka, omogočiti 

normalno delovanje do prevzema premoženja, ki po zakonu pripada temu skladu, vzpostavitve 
bilance delniške družbe in predajo delnic občinam ter državljanom. 

2.4.3. Sklad za poplačilo vojne odškodnine 

Vlada je v juniju 1999 sprejela predlog zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine in ga 

poslala v Državni zbor v drugo branje. Zakon bo predvidoma sprejet do konca leta 1999. 
Zakon predvideva ustanovitev Sklada za poplačilo vojne odškodnine, kot proračunskega 

sklada, ki bi se napajal z delom kupnine za privatizirano družbeno oziroma državno 

premoženje in sredstvi iz državnega proračuna. Predvidena je tudi možnost, da bi država 

opredelila kot vir sredstev za poravnavo obveznosti Sklada tudi del svojega premoženja v 

postopku privatizacije. V skladu s predvidevanji naj bi se izplačevanje odškodnin 

upravičencem pričelo z letom 2000. 

Groba bilanca potrebnih sredstev po letih je naslednja: 

- leto 2000: 8,19 milijard SIT, od tega 6 milijard iz že prevzetih kupnin. 
- leto 2001: 8,57 milijard SIT. 

Za poplačilo odškodnin naj bi bile v letu 2000 izdane tudi obveznice v višini 30,1 milijard SIT, 

ki bi bile poplačane v letih 2002 do 2007. Skupni obseg obveznosti Sklada naj bi tako znašal 

47,57 milijard SIT. Opozarjamo, da gre pri tem za finančne posledice zakona v predloženi 

obliki, dokončna višina in dinamika izplačil pa bo odvisna od odločitev Državnega zbora. 

V skladu s predlaganim zakonom, naj bi opravila za Sklad za poplačilo vojne odškodnine 

opravljal Slovenski odškodninski sklad. Ta naj bi na temelju odločb, ki jih o statusu 

upravičencev izdaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in kriterijev, predvidenih v 

zakonu, odmeril višino odškodnine upravičencem in jih tudi izplačal. Za ta opravila bo naše 

ministrstvo sklenilo s Slovenskim odškodninskim skladom ustrezno pogodbo. Slovenski 
odškodninski sklad naj bi tudi prevzel opravila v zvezi z izdajo obveznic in servisiranjem 

obveznosti, ki bodo nastale iz izdanih obveznic. Ta bodo vključevala tudi upravljanje 

državnega premoženja, ki bi ga država namenila kot vir za Sklad za poplačilo vojne 

odškodnine. 

2.4.4. Izvajanje zakona o prevzemih 

Vlada ima na področju izvajanja Zakona o prevzemih obveznosti, ki so predvidene z zakonom. 

Gre za dajanje soglasij k nameravanim prevzemom, kadar gre za privatizirane gospodarske 

družbe. 
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2.4.5. Urejanje premoženjsko pravnih razmerij z državami bivše Jugoslavije 

V letu 2000 predvidevamo nadaljevanje dosedanjega dela pri evidentiranju investicij slovenskih 

subjektov na področju nekdanje Jugoslavije ter opravila v zvezi s sklepanjem ustreznih 
meddržavnih dogovorov. Pričakovano težišče opravil bo v zvezi z Bosno in Hercegovino, kjer 

je v letu 1999 prišlo do zastoja zaradi neurejenega vprašanja nasledstva nekdanje Ljubljanske 
banke Sarajevo, možno pa je, da se bo odprlo tudi sodelovanje z Zvezno republiko 

Jugoslavijo, za začetek morda le z Republiko Črno goro. 

2.4.6. Priprava predpisov s področja državne lastnine 

Predvidevamo, da bo Zakon o privatizaciji državnega premoženja sprejet do začetka leta 
2000. Zakon bo terjal vrsto podzakonskih predpisov in vzpostavitev delovanja mehanizmov, ki 

naj bi zagotovili regularno in transparentno privatizacijo državnega premoženja na vseh 

področjih, kjer se država umika kot aktivni lastnik in prevzema le nadzorstveno funkcijo nad 

opravljanjem nalog splošnega javnega interesa. 

2.4.7. Priprava predpisov za notranje delničarstvo 

Predvidevamo, da bomo na področju priprave predpisov, ki naj bi urejali pravice in možnosti 

zaposlenih delničarjev v letu 1999 izdelali strokovne osnove za sistemsko urejanje področja in 
v letu 2000 pripravili ustrezne zakonske okvire. Aktivnosti, ki jih predvidevamo, obsegajo 

zlasti široke konzultacije strokovne javnosti in oblikovanje študij, ki bi vodili v pripravo 

temeljnega zakonskega predpisa za področje. 

2.4.8. Agencija za privatizacijo 

Vzporedno z zaključevanjem preoblikovanja družbene lastnine v lastnino znanih lastnikov se 

kaže potreba za sistemski pristop na področju privatizacije državne lastnine. De več let 

potekajoče priprave na sprejem Zakona o privatizaciji državnega premoženja so bile večkrat 

prekinjene in so ponovno stekle v letu 1999. Ob tem seje pokazalo, da država nujno potrebuje 

ustrezno strokovno institucijo, ki bo prevzela naloge pri pripravi programov privatizacije, 

organizaciji ocenjevanja, iskanja primernih partnerjev, ki bi kot bodoči delničarji prevzeli 

določene odgovornosti za delovanje danes državnih ali občinskih javnih podjetij ter nadzirala 

izvajanje pogodb o privatizaciji. V smislu predlaganega zakona naj bi ta opravila prevzela 

Agencija za privatizacijo, ki bi nastala po ukinitvi sedanje Agencije RS za prestrukturiranje in 

privatizacijo in bi tudi prevzela njen kader, arhiv in morebitne še nerešene zadeve. 

2.5. URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 

Pristojnosti Urada za varstvo potrošnikov so določene z Zakonom o organizaciji in delovnem 

področju ministrstev in Zakonom o varstvu potrošnikov. Nekatere naloge urada pa izhajajo 

tudi iz Državnega programa za prevzem pravnega reda EU oziroma asociacijskega sporazuma. 

Delo urada bo v obdobju 2000-2001 usmerjeno na izvajanje naslednjih nalog: 
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- izvajanje in uveljavitev Nacionalnega programa varstva potrošnikov, 
- priprava in uveljavitev Zakona o varstvu potrošnikov, 

- priprava in uveljavitev Zakona o potrošniških kreditih, 
- krepitev razvoja in delovanja potrošniških organizacij, 

- dvig osveščenosti potrošnikov, 
- svetovanje potrošnikom, 

- izobraževanje in informiranje potrošnikov, 
- izvajanje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev. 

Za izvajanje navedenih nalog bo treba pripraviti spremembo zakonodaje s področja varstva 
potrošnikov zaradi uskladitve z zakonodajo EU. 

2.6. URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE 

Urad RS za varstvo konkurence skrbi za korektno izvajanje določil Zakona o varstvu 

konkurence ( Uradni list RS, št. 18/1993 ). V začetku leta 2000 bodo vzpostavljeni pogoji za 

izvajanje novega zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki bo v celoti usklajen s 

pravnim redom EU. Citirani zakon bo omogočil izvajanje enotne politike varstva konkurence 

po evropskem vzoru, s tem pa bodo tudi obveznosti in pristojnosti urada širše, kot v preteklih 
letih. 

Poleg rednih obveznosti Urada bo ena od glavnih nalog v prihodnje aktivna vloga pri 

oblikovanju politike svobodne konkurence, predvsem v smislu sektorske deregulacije na 
področju monopolov ( energetika, telekomunikacije, promet) in podeljenih izključnih pravic 

(področja javnih zavodov, komunalne storitve). Politiko sektorske deregulacije bomo 
realizirali le ob sodelovanju pristojnih resoijev in konkretnih programov, ki bodo opredelili 

kompleksne projekte. Cilji so zastavljeni med drugim tudi v okviru nacionalnega programa 

prilagajanja zakonodaje. 

Preprečevanje omejevanja konkurence bo možno le na podlagi ustrezno kadrovsko zasedenega 
ter usposobljenega urada, ki bo moral večji del svojega delovanja nameniti mednarodnemu 

sodelovanju (Evropska komisija, WTO, OECD, konkurenčni uradi drugih držav). 

2.7. URAD RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN TUJE INVESTICIJE 

Delovanje Urada RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije bo v letu 2000 usmeijeno v 

aktivnosti, ki prispevajo k povečanju izvoza in tujih investicij v skladu s sprejeto strategijo za 
to področje, kije poleg zakona o organizaciji ministrstev temeljna podlaga za delovanje urada. 

Cilj Urada RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije je, da se uveljavi kot nacionalna 

institucija za spodbujanje izvoza in tujih neposrednih investicij (TN1), ki bo primerljiva z 

institucijami, ki delujejo v državah EU. 

Spodbujanje izvoza in spodbujanje TNI sta področji, kjer so manj razvite članice EU še 

posebej dejavne. V okviru omejitev WTO in EU namenjajo znatne deleže sredstev iz 
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proračuna in iz strukturnih skladov, da bi izboljšali mednarodno konkurenčnost domačih 

podjetij ter mednarodno konkurenčnost države kot lokacije za nove tuje investicije. 

2.8. URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

Osnovni cilji Urada RS za makroekonomske analize in razvoj v obdobju 2000-2001 so: 

- okrepitev analitične, tehnične, organizacijske in kadrovske sposobnosti za pripravo 

poglobljenih in metodološko ustrezno podprtih sprotnih analiz tekočega gospodarskega 
dogajanja (Ekonomsko ogledalo), kratkoročnih in srednjeročnih napovedi ključnih 

narodnogospodarskih agregatov (Pomladansko in Jesensko poročilo), analitičnih podlag za 

oblikovanje ukrepov ekonomske politike (sodelovanje pri Proračunskem memorandumu) 
ter podpora procesom vklučevanja v EU na področju ekonomske politike (Skupna ocena 

prioritet gospodarske politike); 

nadaljevanje in dokončanje priprave oziroma koordinacije Strategije gospodarskega razvoja 

Slovenije kot ključnega razvojnega dokumenta Slovenije do vključitve v EU in po njej; 

- oblikovanje ustrezne informacijske podpore (enotna baza podatkov, olajšana preglednost in 

dostopnost drugih informacijskih virov), izboljšanje razpoložljive računalniške podpore 

(zmogljivejša strojna oprema, ustrezna programska oprema za zahtevnejše naloge zlasti v 

statistični analizi in oblikovanju publikacij) ter povečevanje znanja in poglobitev 

analitičnega dela zaposlenih; 

okrepitev mednarodnega sodelovanja z organizacijo mednarodne konference o 

vključevanju v EU v Sloveniji, z izdajanje mednarodne znanstvane revije in z udeležbo 

zaposlenih na izobraževanju in izpopolnjevanju v tujini. 

Zastavljeni cilji se odražajo tudi v strukturi predlaganega finančnega načrta, kjer ob 

racionalizaciji (nominalnem znižanju) izdatkov zlasti za nekatere elemente materialnih stroškov 

planiramo realno večja sredstva kot doslej predvsem za izobraževanje in strokovno 

izpopolnjevanje zaposlenih ter za pripravo Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Zaradi 

drugačne ureditve nabav informacijske opreme prvič doslej v lastnem finančnem načrtu 

planiramo tudi sredstva za nabavo strojne in programske računalniške opreme. 

Pravna podlaga za delo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj je v Zakonu o 

organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS št. 74/94) ter v posameznih sklepih 

Vlade. 

2.9. TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor številnih zakonov in podzakonskih 

predpisov s področja trgovine, gostinstva, standardizacije, varstva potrošnikov, varstva 

konkurence, obrti, cen, dela na črno, splošne varnosti proizvodov itd. 

S pridružitvijo Slovenije Evropski uniji, še zlasti na področju prostega pretoka blaga in 

storitev, bo dobil Tržni inšpektorat Republike Slovenije z uskladitivjo nacionalnih predpisov s 

predpisi Evropske unije nove naloge tudi na področju kontrole blaga na trgu. Tako je bil že 
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sprejet zakon o splošni varnosti proizvodov, ki določa, da bo največji del nadzora na trgu 

opravljal Tržni inšpektorat Republike Slovenije. V letošnjem letu bo sprejet tudi zakon o 
tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti, za katerega nadzor bo pristojen 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije. V pripravi so predlogi za uskladitev naše zakonodaje z 
direktivami Evropske unije, ki določajo izvrševanje nadzora nad posameznimi vrstami blaga v 

prometu (npr. nadzor direktiv t.i. novega pristopa). 

Prost pretok blaga in storitev v Evropski uniji ter odprava tehničnih ovir na področju trgovanja 

sta ključna elementa za zagotovitev enotnega trga. Države, ki se želijo vključiti v EU morajo 

čimpreje uskladiti svojo zakonodajo z evropsko zakonodajo in zagotoviti tudi ustrezen nadzor 

nad izvajanjem teh predpisov. Poseben povdarek je namenjen nadzoru blaga na trgu. 

Prvotni nadzor nad blagom v fazi proizvodnje in pred prodajo blaga je (oziroma naj bi bil) 

zamenjan s poostreno odgovornostjo samih proizvajalcev ter z nadzorom nad blagom na trgu s 

strani različnih pristojnih organov. Organizacija nadzora blaga na trgu je prepuščena 

posameznim državam, ki morajo sprejeti ukrepe, da bo nadzor nad blagom učinkovit. 

Pri nadzoru blaga na trgu bo Tržni inšpektorat Republike Slovenije v bodoče opravljal največji 

del tega nadzora. Za zagotovitev učinkovitega delovanja Tržnega inšpektorata Republike 

Slovenije, kot enega najpomembnejših elementov »marekt surevillance«, bo nujno potrebno: 
- usposabljanje tržnih inšpektorjev, ki bo zajemalo proučevanje predpisov s področja prostega 

pretoka blaga 
- zagotoviti zadostna finančna sredstva za izvedbo inšpekcijskih postopkov, vključno z 

vzorčenjem in testiranjem blaga, 
- zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, 

- zagotoviti računalniško opremo in informacijsko povezanost vseh notranjih organizacijskih 

enot v enoten informacijski sistem in 
- nakup potrebnih prevoznih sredstev. 

3. FINANČNI DEL NAČRTA 

3.1. PLAČE, MATERIALNI STROŠKI, RAZISKAVE IN INVESTICIJE 

3.1.1. Plače (PP 3019, 5956, 5957, 5962, 3032, 5965) 
v 000 SIT 

PU MEOR 

2211 

UVP 

2212 

UVK 

2213 

UGPTI 

2215 

UM AR 

2216 

TIRS 

2217 

Leto 2000 586.130 26.276 39.933 46.681 242.494 784.178 

Sredstva za plače smo načrtovali v skladu z izhodišči, ki jih je ob pripravi proračuna za 

obdobje 2000 sprejela Vlada. 

3.1.2. Materialni stroški in najemnine (PP 3343, 5650, 4518, 4519, 4520, 5660, 3356, 

4521) 

v 000 SIT 
i i ii i  i 1 i  1 
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MEOR UVP UVK UGPTI UM AR TIRS ARR 

PU 2211 2212 2213 2215 2216 2217 2218 

Leto 2000 181.000 6.000 
» 

9.945 48.981 35.000 73.000 27.000 

Pri načrtovanju materialnih stroškov smo izhajali iz ocene realizacije do konca leta 1999, 

predvidene inflacije v letu 2000 in načrtovanih nalog, ki jih moramo opraviti. Prednost pri 

načrtovanju so imele naloge, ki so povezane z aktivnostmi, ki so potrebne pri vključevanju 

Slovenije v EU (preverjanje zakonodaje in priprava potrebne zakonodaje za delovanje v 
pogojih evropskega trga). Povečanje materialnih stroškov je pri nekaterih vrstah stroškov 

nadpovprečna (najemnine, izdatki za službena potovanja, strokovna literatura), kar je delno 

posledica večjega števila zaposlenih, delno pa posledica večjega obsega nalog. V letu 1999 je 

ministrstvo prevzelo dodatne naloge pri pripravi predpisov s področja tehnične zakonodaje in 
državnih pomoči. Vse to je povezano z večjimi stroški za udeležbo na seminarjih in delavnicah 

ter strokovnim izpopolnjevanjem v tujini. 

3.1.3. Raziskave, študije in ekspertize (PP 5487,1389,1562) - 65.700 tisoč SIT 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je vključeno v sofinanciranje ciljnih razvojnih 
projektov (CRP), katerih izvajalci se izberejo na podlagi javnega naročila. Poleg teh projektov 

ministrstvo potrebuje še druge študije in ekspertize, ki so podlaga za pripravo ukrepov, ki so v 

pristojnosti ministrstva. 

3.1.4. Investicije (PP 2890, 2891,2892, 2896, 2897, 2898) 

3.1.4.1. Nakup opreme in investicije v informacijski sistem 

v 000 sit 

MEOR UVP UVK UGPTI UMAR TIRS 

PU 2211 2212 2213 2215 2216 2217 

Leto 2000 30.000 i". 100 1.000 3.000 8.000 8.000 

V letu 2000 načrtujemo nakup in obnovo nujno potrebne opreme za povečano število 

zaposlenih (pisarniško pohištvo, fotokopirni stroji, telefoni, telefaxi, varnostne omare), nakup 

računalnikov in posodobitev računalniškega omrežja, ki bo omogočilo uvajanje novih aplikacij 

tako, da bi se načrtovane naloge izvajale Čimbolj učinkovito. Naj poudarimo, da načrtovana 

sredstva še daleč ne pokrivajo izboljšav, s katerimi bi zaposlenim omogočili dostojne delovne 

pogoje, saj vse od vselitve v stavbo na Kotnikovi 5 (leta 1994), nismo bili deležni nobenih 
izboljšav, razen tistih, ki smo si jih zadnji dve leti zagotovili s proračunske postavke manjše 

investicije. 

3.2. PODROČJE NOTRANJEGA TRGA 

3.2.1. Zagotavljanje sredstev Zavoda RS za blagovne rezerve (PP 7286 in 7287) 
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v 000 sit 

Storit\>e Obnavljanje BR 

Leto 2000 246.484 1.122.229 

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o blagovnih rezervah je ministrstvo dolžno zagotavljati 

sredstva za obnavljanje in vzdrževanje blagovnih rezerv, za plače zaposlenih in za materialne 
stroške. Sredstva smo načrtovali v skladu s sprejetim programom dela Zavoda RS za blagovne 

rezerve v obdobju 1999-2003. 

3.2.2. Izgradnja rezervoarjev ( PP 2890, konto 4204,4208,4209) - 140.000 mio SIT 

Načrtovana sredstva bomo pretežno porabili za izgradnjo rezervoarjev za gorivo, za projektno 

dokumentacijo in nakup goriva. 

3.2.3. Regresiranje cen kmetijskih pridelkov (PP 1442) - 1,300.000 tisoč SIT 

Načrtovana sredstva bomo namenili za pokrivanje stroškov odkupa posameznih kmetijskih 
pridelkov, stroškov financiranja in skladiščenja. Sredstva bomo porabili v skladu s sprejetimi 

tržnimi redi za posamezne kmetijske pridelke in živino. 

3.2.4. Intervencije na trgu (PP 5655) - 30.000 tisoč SIT 

Sredstva, načrtovana na tej proračunski postavki, bomo porabili v primeru večjih motenj na 

trgu, ko načrtujemo posredovanje z blagovnimi rezervami. 

3.2.5. Sodelovanje z NATO (PP 4118) - 6.400 tisoč SIT 

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov izvajanja in udeležbe različnih aktivnosti v zvezi s 

sodelovanjem z NATO (sestanki odborov, delavnice, vojaške vaje ...) ter materiala in opreme, 

potrebne za izvedbo teh aktivnosti (računalniška, telekomunikacijska, logistična ...) 

3.2.6. Stroški ukinitve PC prodajaln (PP 5803) - 20.000 tisoč SIT 

Načrtovana sredstva bomo namenili trgovskim družbam za ublažitev težav pri zapiranju PC 

prodajaln, ki jo zahteva EU. 

3.3. PODROČJE EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 

3.3.1. Stroški delegacij (PP 1948) - 25.000 tisoč SIT 

Pretežni del načrtovanih sredstev bomo porabili za financiranje srečanja ministrov držav 

CEFTA, meddržavnih mešanih komisij in za spremljanje gospodarskih in vladnih delegacij v 

tujino. 

3.3.2. Mednarodne članarine (PP 1559) - 32.000 tisoč SIT 
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Sredstva bomo porabili za - plačilo članarine Slovenije v WTO (Svetovna trgovinska 

organizacija) in ICTB (Mednarodni urad za carinsko tarifo). 

3.3.3. Gospodarska prestavništva (PP 7501) - 30.000 tisoč SIT 

Večino načrtovanih sredstev bomo porabili za financiranje ekonomskih svetovalcev ter nakup 
in izgradnjo računalniškega omrežja. Tako kot lani, bomo tudi letos organizirali srečanje 

ekonomskih svetovalcev, ki se ga bo po oceni udeležilo 25 ekonomskih svetovalcev. 

3.3.4. Subvencioniranje izvoznih kreditov (PP 8694) - 800.000 tisoč SIT 

Tako kot v preteklih letih bomo sredstva s te proračunske postavke preko SID namenili za 

financiranje izvoza pod ugodnejšimi pogoji in s tem našim izvoznikom izboljšali pogoje na 

zunanjih trgih. 

3.3.5. Razvojna in ekonomska pomoč (PP 4026) - 550.000 tisoč SIT 

Sredstva bomo namenili za tehnično pomoč in projekte v državah JV Europe. 

3.4. PODROČJE REGIONALNEGA RAZVOJA 

3.4.1. Agencija za regionalni razvoj - 77.000 tisoč SIT 

Agencija bo opravljala razvojne in pospeševalne naloge s področja regionalnega razvoja in 

strukturne politike. Za delovanje Agencije je potrebno zagotoviti sredstva za nove zaposlitve 

(prehod Phare CBC PIU - delavcev iz Deloitte&Touche), materialne stroške ter računalniško 

in programsko opremo. V okviru Agencije se zagotavljajo tudi sredstva za pripravo 

metodologije regionalnih razvojnih programov in sredstva za izdelavo Strategije regionalnega 

razvoja in financiranje izdelave informacijskega sistema. 

Pri izračunu potrebnih sredstev smo izhajali iz predpostavke, da bo v agenciji zaposlenih 15 
delavcev - 12 strokovnjakov (višji upravni delavci), 2 administrativna delavca in direktor. 

3.4.2. Regionalni projekti (PP 5804) - 520.000 tisoč SIT 

Proračunska sredstva za sofinanciranje regionalnih projektov bodo namenili za sistematično 

pripravo razvojnih programov, izgradnjo gospodarske infrastrukture (predvsem ceste in 

vodovodi) ter spodbujanje gospodarskih naložb, v katere se vključuje predvsem izgradnja 

obrtnih in podjetniških con. Sofinanciranje gospodarskih naložb bo omogočilo spodbujanje 

razvoja proizvodnih dejavnosti, kar bo vplivalo na izboljšanje pogojev življenja in gospodarske 

moči v območjih, ki zaostajajo v skladnem regionalnem razvoju. V okviru te proračunske 

postavke bomo namenili 100.000.000 SIT za izgradnjo vodovodnega omrežja v ekonomsko 

šibkejših občinah. 

Regionalni oziroma skupni projekti bodo temelj prenovljene regionalne politike. Za izvedbo 

»Posebnega pripravljalnega programa za vključitev Slovenije v strukturno poliltiko EU« bi bilo 

potrebno določiti statistične regije, kot testne regije. V okviru testnih regij bi bilo potrebno 
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izvesti predvsem aktivnosti za vzpostavitev regionalnih razvojnih agencij in pripravo 

regionalnih razvojnih programov in državnih prostorskih aktov. Ocenjujemo, da bomo s 
testnimi regijami pokrili precejšen del države. 

3.4.3. Razvojni programi - izvajanje (PP 5067) - 2.000.000 SIT 

Sredstva so namenjena za izgradnjo gospodarske infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija) 

kot nepovratna sredstva. Zakonska podlaga za dodelitev sredstev posameznim občinam je 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

3.4.4. Sofinanciranje razvojnih kreditov ( PP 5653) - 200.000 tisoč SIT 

Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja se financira iz 
naslova prejetih kupnin (Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij). Ocenjuje se, da bo 

priliv sredstev iz naslova kupnin v letu 2000 prepolovljeni, krediti pa se zaradi moratorija na 
dane kredite ne bodo pospešeno vračali. Za nemoteno delo sklada oziroma uskladitve med 

prosilci kreditov in obsegom sredstev, ki jih ima sklad na razpolago, je treba zagotoviti 

dodatna sredstva za sofinanciranje razvojnih kreditov. Sklad ima pomembno vlogo tudi po 

Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, po katerem se vključuje v 

sofinanciranje izvajanja regionalne politike. 

3.4.5. Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije ( PP 5878) - 80.000 tisoč SIT 

Na podlagi zakona o zapiranju rudnikov in ekološki sanaciji termoelektrarne in razvojnem 

prestrukturiranju zasavske regije je predvideno za aktivnosti s področja regionalnega razvoja 7 
% predvidenega proračuna ali 5,6 milijarde SIT do leta 2015. Posamezne letne lokacije so 

določene z zakonom. 

3.4.6. Program čezmejnega sodelovanja s Hrvaško ( PP 5879) - 30.000 tisoč SIT 

Na predlog Službe Vlade za evropske zadeve so stekle priprave za oblikovanje programa 

čezmejnega sodelovanja z Republiko Hrvaško, ki naj bi potekale skladno z načeli programa 
Phare CBC. Za začetne aktivnosti bo MEOR namenil 30 milijonov SIT za podporo pri pripravi 

projektov čezmejnega sodelovanja. 

3.4.7. Posebni pripravljalni program (PP 5643) - 92.500 tisoč SIT 

Posebni pripravljalni program (SPP) je del Phare DOP 1998, dobitnik sredstev je MEOR, ki bo 

preko razpisa oz. dodatka k sedanji pogodbi (700.000 EUR) realiziral tudi sredstva, 

predvidena za pilotne projekte (1,7 M EURO), kjer se predvideva 25 % sofinanciranje. 

3.5. PODROČJE PRIVATIZACIJE 

3.5.1. Agencija za privatizacijo (PP 4748) - 60.000 tisoč SIT 

Načrtovana sredstva bomo namenili Agenciji za privatizacijo za kritje plač zaposlenih, 
materialnih stroškov in storitev. 
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3.5.2. Zaključek lastninjenja in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb (PP 

1687) - 2.000 tisoč SIT 

Večji del načrtovanih sredstev bomo porabili za financiranje opravil, povezanih s pravno 

obdelavo zakasnjenih zadev s področja lastninjenja. S tem v zvezi opozaijamo na vrsto zadev, 
ki jih s področja lastninjenja obravnavajo sodišča in ki pogosto rezultirajo v nove upravne 

postopke, kijih vodi naše ministrstvo. V postopku je tudi pravda, ki sojo sprožile pobolaščene 
investicijske družbe v zvezi z zapolnjevanjem privatizacijske vrzeli in postopek pred Ustavnim 

sodiščem v zvezi z morebitno razveljavitvijo Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 

pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe. 

3.5.3. Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka (PP 8304) - 4.000 

tisoč SIT 

Z načrtovanimi sredstvi bomo sofinancirali opravila v zvezi s prenosom premoženja na sklad, 

izdelavo bilance sklada po prenosu premoženja nanj in vsa opravila v zvezi z zamenjavo 
lastninskih certifikatov državljanov za delnice sklada. 

3.5.4. Delovanje Sklada za poplačilo vojne odškodnine ( PP 5877 ) - 20.000 tisoč SIT 

Načrtovana sredstva na tej postavki bomo porabili za pokrivanje stroškov delovanja sklada. 

3.5.5. Priprava predpisov izvajanje zakonov (PP 5645, 5646, 5647, 5648, 5649) - 14.800 

tisoč SIT 

Večji del sredstev bomo porabili za plačilo opravljenih ekspertiz za posamezno področje in za 

nujne stroške za službena potovanja, ki so povezani z opravljanjem nalog pri navedenih 

predpisih. 

3.6. URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV 

3.6.1. Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikom s primerjalnimi 

ocenjevanji kvalitete izdelkov in storitev (PP 6118) - 57.000 tisoč SIT 

Načrtovana sredstva na tej proračunski postavki bomo porabili za financiranje. 

- Svetovanja potrošnikom v 14 svetovalnih centrih 

Trenutno deluje v državi devet (9) svetovalnih pisarn. Ker te pisarne ne pokrijejo celotnega 
ozemlja Republike Slovenije, bi bilo potrebno mrežo razširiti še s pisarnami v tistih krajih 

oziroma regijah, kjer jih sedaj še ni. Tako bi delovalo v Sloveniji od leta 2000 naprej 

štirinajst (14) svetovalnih pisarn. Na Uradu RS za varstvu potrošnikov predvidevamo 

sofinanciranje svetovalne dejavnosti v višini stroškov strokovnega dela, medtem ko naj bi 

organizator svetovanja pokrival sam ali preko lokalnih skupnosti nekatere materialne 

stroške pisarn. 
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- Izobraževanje in informiranje potrošnikov 

Potrošnike želimo izobraževati in informirati čim bolj neposredno in praktično. Potrošnike 
bomo obveščali preko sredstev javnega obveščanja, ker tako dosežemo najširši krog 

potrošnikov (TV spot, izobraževalne oddaje, zloženke, plakati, telefonska linija, strokovni 
članki). Pomemben način informiranja je revija za potrošnike. Revija bi morala doseči vsako 

gospodinjstvo. 

- Primerjalno ocenjevanje storitev 

V okviru te proračunske postavke smo načrtovali tudi sredstva za plačilo zunanjih 
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri oblikovanju zahtevnejših pravnih mnenj. 

3.6.2. Delovanje potrošniških organizacij (PP 7689) - 3.200 tisoč SIT 

Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov in Nacionalnega programa varstva potrošnikov je 

urad dolžan financirati delovanje potrošniških organizacij v delu, ki se nanaša na aktivnosti pri 

sooblikovanju politike varstva potrošnikov. Sredstva zajemajo predvsem pokrivanje stroškov 

potrošniških organizacij, povezanih z njihovim osnovnim delovanjem, raziskovalne projekte in 
študije za oblikovanje politike varstva potrošnikov, študije in pripombe k zakonodaji s 

področja varstva potrošnikov ter sredstva, povezana z njihovim delovanjem v mednarodnih 

institucijah za varstvo potrošnikov. 

3.7. URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE 

v 
3.7.1. Studije s področja varstva konkurence in ekspertna mnenja (PP 6119) - 1.100 tisoč 

SIT 

S sredstvi na tej postavki so financirali ekspertna mnenja v zvezi z izdajanjem odločb urada, 
večji del postavke pa je namenjen za stroške revizijskih postopkov in analiz ob eventualni 

uvedbi postopka za anti-dumping, ki bi potekal ob sodelovanju Svetovalnega odbora urada za 

varstvo konkurence v okviru ustrezne komisije pri WTO. 

3.7.2. Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih (PP 7691) - 1.150 tisoč SIT 

Sredstva v okviru navedene postavke bomo porabili za stroške prevoza, prenočišč in kotizacij 

za udeležbo na mednarodnih konferencah in seminarjih. Določene mednarodne konference so 
sicer delno financirane s strani organizatorja, pri večini pa je potrebno kriti vse navedene 

stroške v celoti. V letu 2000 predvidevamo udeležbo na določenih seminarjih in konferencah v 
okviru komisije EU (DG-IV); sodelovanje na konferencah v okviru OECD, sodelovanje na 

drugih mednarodnih konferencah. Pri navedenih mednarodnih sodelovanjih predvidevamo 

udeležbo le na konferencah, ki vsebinsko ustrezajo področju delovanja urada. Večina 

sodelovanja bo predstavljalo sodelovanje pri pripravah na članstvo v EU. 

3.7.3. Sodelovanje z Evropsko unijo (PP 5659) - 2.300 tisoč SIT 

Aktivnosti urada v letu 2000 bodo tesno povezane s procesom priprav na članstvo v EU. 
Vzpostavitev evropskih standardov na področju varstva konkurence bo, predvsem z 
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uveljavitvijo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, terjala še intenzivnejše 

mednarodne povezave, predvsem z evropsko komisijo (DG IV) in državami članicami EU. 

Delovanje urada na tem področju je v okviru kratkoročnih in srednjeročnih prioritet podrobno 
opredeljeno v okviru sprejetega Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU do 

konca leta 2002. 

3.8. URAD RS ZA GOSPODARSKO PROMOCIJO IN TUJE INVESTICIJE 

3.8.1. Spodbujanje izvoza (PP 1946) - 100.000 tisoč SIT 

Načrtovana sredstv^ bomo porabili za: 

- nakup in distribucijo baz podatkov Kompass, Import/Export Directory of Slovenia, 
- nakup in distribucijo drugih gradiv (Economic Mirror, Slovenia Business Report), 

- zbiranje in posredovanje informacij za izvoznike o novih trgih v okviru Phare Multicountry 

Trade Information programa, 

- sofinanciranje izdaje in distribucije promocijskih gradiv (katalogov) posameznih 
gospodarskih sektorjev, * 

- sofinanciranje predstavitev posameznih gospodarskih sektorjev v ciljnih medijih, 

- neposredno sodelovanje urada v sejemskih in drugih promocijskih aktivnostih izvoznikov 

nacionalnega pomena, 

- analizo učinkov sistema sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov, 

- organiziranje prodajnih delegacij izvoznikov, 
- obiske tujih kupcev v Sloveniji, 

- evidentiranje najpomembnejših ciljnih trgov, 

- prenovo, vzdrževanje in dopolnjevanje, baze informacij o pogojih za investiranje in 

poslovnem okolju na najpommebnejših trgih, 

- sofinanciranje seminarjev o možnostih za investicije na posameznih trgih in o vodenju 

podjetja v tujini. 

Priprava projekta na ciljnem trgu zajema: izvedbo tržnih raziskav o možnostih za povečanje 

izvoza na ciljni trg, predstavitev rezultatov tržnih raziskav in možnosti za aktivnejši nastop na 

ciljnem trgu na seminarju v Sloveniji, organizacijo poslovnih stikov za posamezno slovensko 

podjetje in organizacijo obiska slovenskih izvoznikov na ciljnih trgih, ovrednotenje projekta 

poslovne delegacije (število poslovnih stikov, nove pogodbe...), organizacijo obiska tujih 

kupcev v Sloveniji in ovrednotenje projekta obiska tujih kupcev. 

Za izvajanje projekta urad izbere svetovalno podjetje na ciljnem trgu, ki je zadolženo za 

izvedbo analize poslovnih priložnosti, pripravo poslovnih srečanj ter za izbor predavateljev na 

seminarju. 

3.8.2. Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij (TNI) (PP 7693) - 120.000 tisoč 

SIT 

Sredstva s te proračunske postavke bomo porabili za: 
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- prenovo, vzdrževanje in dopolnjevanje baze informacij za tuje investitorje, 

- svetovanje tujim investitorjem (zakonodaja, davki, zaposlovanje, lokacije), 

- logistiko med obiskom potencialnih investitorjev v Sloveniji, 

- letno analizo o konkurenčnem položaju Slovenije, 
- pridobivanje novih investicij. 

S pomočjo najetih svetovalcev bo urad animiral ciljne skupine investitorjev v državah 

najpomembnejših izvoznicah TNI. Projekt pridobivanja za posamezni trg zajema: 

pridobivanje z direktno pošto, telemarketing, osebno kontaktiranje, organizacija obiska v 
Sloveniji. 

Stroški programa znašajo od 10-15 milijonov SIT za posamezni trg letno. V letu 1999 je 

bila polovica stroškov za države EU pokrita s strani PHARE programa. Najpomembnejši 

ciljni trgi so: Nemčija, Avstrija, Italija, Velika Britanija, Francija, Benelux, Skandinavija, 

Japonska, ZDA. Manjši a še vedno zanimivi trgi pa so: Švica, Singapur, Kanada in 

Avstralija, kjer se bo urad osredotočil na manjše ciljne skupine potencialnih investitorjev in 
so tako tudi načrtovani stroški polovico manjši. 

- Promoviranje Slovenije kot lokacije za TNI 

Med tujimi poslovnimi partnerji Slovenija ni prepoznavna kot država z investicijam 
prijaznim poslovnim okoljem. V zadnjih letih seje celo ustvaril vtis, daje med kandidatkami 

za vstop v EU najbolj zaprta za tuje investicije. V primeru sprejema Programa Vlade za 

spodbujanje TNI, je potrebno cilje in ukrepe programa posredovati poslovnim javnostim na 

ciljnih trgih. 
V okviru tehnične pomoči PHARE je urad že analiziral učinkovitost posameznih medijev. 

Na osnovi razpoložljivih sredstev bo urad v sodelovanju z Uradom Vlade RS za 

informiranje določil prioritetne medije in obseg oglaševanja. 

3.8.3. Spodbujanje izhodnih tujih neposrednih investicij (PP 1565) - 10.000 tisoč SIT 

Urad bo sofinanciral izvedbo tržnih raziskav in projektnih študij za investicije slovenskih 

podjetij v tujini. 

3.8.4. Spodbujanje novih marketinških sposobnosti izvoznikov (PP 1566) - 152.000 tisoč 

SIT 

V okviru proračunskih sredstev v letu 1999 je urad lahko sofinanciral le 10 % do 20 % 

vrednosti projektov in so ustrezali razpisnim kriterijem. Primeren delež, ki bi zagotovil boljše 

učinke večji interes izvoznikov (20% do 30 %), zato predlagamo nekoliko večje povečanje 

sredstev na tej proračunski postavki. 

3.9. URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

3.9.1. Drugi odhodki za delo na drugih področjih, knjižnica in meddržavno sodelovanje 
(PP 3680) - 17.000 tisoč SIT 

Pospešene aktivnosti za vključevanje Slovenije v EU zahtevajo ustrezna finančna sredstva. 

26. oktober 1999 1031 poročevalec, št. 74/VI 



Bogato mednarodno sodelovanje se odraža tudi na področju nabave strokovne literature in 
priročnikov, čeprav vodimo skrajno restriktivno politiko nabave in skušamo z izmenjavo 

publikacij pri posameznih institucijah v tujini zmanjšati stroške. Dodatno se pojavljajo vse 
večje potrebe po specializiranih zbirkah podatkov v elektronski obliki. 

3.9.2. Strategija gospodarskega razvoja (PP 1957) - 30.000 tisoč SIT 

Na tej postavki so bila doslej vsa sredstva, ki jih UMAR namenja raziskavam in ekspertizam za 
spremljanje uresničevanja strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Vlada je julija 1998 

sprejela sklep o ažuriranju in dopolnitvi Strategije. 

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali že razpisane Ciljne raziskovalne programe, ki se 

praviloma iztečejo v letu 2000, ter predvideli sredstva za nov razpis raziskovalnih projektov 
zlasti v okviru CRP Osnove strategije gospodarskega razvoja, kjer so se obstoječi projekti v 

letu 1999 skoraj v celoti iztekli (poudarek naj bi bil dan zlasti razvoju modelskih orodij za 

načrtovanje gospodarskega razvoja in politike ter oblikovanju sistema indikatorjev za 

spremljanje uresničevanja zastavljenih strateških ciljev). Ob tem bo zlasti v letu 2000 potrebno 

organizirati številne delavnice za izdelavo SGRS in obstoječa znanja povezati v celoto tudi s 

posameznimi, finančno manj zahtevnimi ekspertizami. Zato šele v letu 2001 načrtujemo 

bistveno zmanjšanje sredstev na tej postavki. 

3.9.3. Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam (PP 6127) - 700 tisoč SIT 

Članstvo v mednarodnih institucijah pomeni olajšan dostop do baz podatkov, možnost 

udeležbe na mednarodnih konferencah brez plačila kotizacije, možnosti strokovnega 

izpopolnjevanja, pa tudi izmenjavo dokumentov in strokovnjakov za posamezna področja. 

3.9.4. Publicistična dejavnost (Ekonomsko ogledalo) (PP 7696) - 4.500 tisoč SIT 

Dejavnost je namenjena predstavljanju gospodarskih dosežkov Slovenije in seveda tudi Vlade 

domači in tuji strokovni javnosti. Povpraševanje po vsebinsko bogatih in kvalitetno vedno 
boljših publicističnih izdelkih strmo raste. Prvenstveno pa je večina publicistike Urada 

namenjena promociji Slovenije, zato se veliko publikacij preprosto deli tistim, za katere smo 
zainteresirani, da jih objavljene informacije dosežejo. 

3.9.5. Tuja donacija (UNDP) - Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije (PP 

8409) - 5.600 tisoč SIT 

Za izdelavo analize (do)sedanjega stanja na področju družbenega razvoja Slovenije s 

poudarkomna regionalnem razvoju, publiciranje in distribuiranje rezultatov raziskav v 

slovenskem in angleškem jeziku, je z UNDP (United Nations Development Programme) 

podpisana pogodba o izvedbi naloge. Po pogodbi bo naloga končana v letu 2000. 

/ 

3.10. TRŽNI INŠPEKTORAT RS 

3.10.1. Analize vzorcev (PP 5248) - 80.000 tisoč SIT 
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Zakonska podlaga je zakon o standardizaciji, zakon o splošni varnosti proizvodov in zakon o 

tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti, ki bo sprejet predvidoma v juliju 
1999. Pooblastila zajemanje vzorcev za ugotavljanje usklajenosti s standardi ali s predpisi so 

določeni v členu 91. zakona o upravi (Ur. 1. RS, št. 67/94 ), v členu 11. zakona tržni inšpekciji 
(Ur. 1. RS, št. 20/97), v 5. členu zakona o splošni varnosti proizvodov (Ur l. RS, Št. 23/99) in 

16. členu osnutka zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti. 

Smernice novega pristopa nalagajo organom, zadolženim za nadzor trga, da v inšpekcijskih 
postopkih dokažejo dobaviteljem, ki so izdelke na lastno odgovornost poslali na trg, da so za 

proizvode neupravičeno izjavili, da so ustrezni veljavni zakonodaji oziroma kot ustrezne 

tehničnim predpisom za razliko od sedanjih postopkov, ki so tržni inšpektorji zahtevali, da 

dobavitelji proizvodov predhodno, preden dajo proizvode na trg, pridobijo in na inšpektorjevo 

zahtevo predložijo ustrezna pisna dokazila o ustreznosti (ateste, certifikate, izjave in 

deklaracije o ustreznosti oziroma skladnosti). Zato bo potrebno proizvode v bistveno večjem 

obsegu kot do sedaj vzorčiti in dati preiskušati usposobljenim organizacijam ter na podlagi 

pridobljenih meril protokolov spodbijati verodostojnost dobaviteljevih dokazil o ustreznosti. 

Menimo, da bo vsaj na začetku uveljavitve zakona o tehničih zahtevah za proizvode in 

ugotavljanje skladnosti potrebno vzeti najmanj še enkrat toliko vzorcev tipov proizvodov, kot 
je običajno v EU, kjer je omenjeni pristop že uveljavljen - to je okoli 10% v odvisnosti od 

posameznih kategorij proizvodov z ozirom na njihov večji ali manjši širokopotrošni značaj in 

dostopnost laičnim potrošnikom. 

Glede na pretekle izkušnje pri nadzoru električnih proizvodov ocenjujemo, da bi za zadovoljiv 

obseg kontrole stanja ustreznosti električnih proizvodov na trgu morali vzorčiti okoli 1.600 

tipov proizvodov letno. Celotni stroški nadzora električnih proizvodov bi potem skupaj znašali 

(stroški za vzorce + stroški za preizkuse) 374.4 mio SIT. Ker moramo upoštevati, da se na 

trgu, razen električnih proizvodov, pojavljajo tudi drugi, za katere pa, v kolikor morda ne bi 

bili pokriti s tehničnimi predpisi, veljajo določila zakona o splošni varnosti proizvodov, 

ocenjujemo, da je potrebno za ustrezen nadzor zagotoviti 50% dodatnih sredstev, kar bi 

predstavljalo 187,2 mio SIT. 

3.10.2. Plačilo stroškov postopka (PP 5766) - 1.400 tisoč SIT 

Zakonska podlaga za plačilo stroškov postopka je določena v zakonu o tržni inšpekciji (Ur.l. 

RS, št. 20/97) in zakonu o splošnem upravnem postopku (Ur.l. SFRJ, št. 47/86). V tej 
postavki so zajeti predvsem stroški postopka v zvezi z zasegom predmetov, s katerimi je bilo 

storjeno kaznivo dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek, ter stroški upravnega postopka. 

Zakon o tržni inšpekciji določa zaseg predmetov, s katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje, 

gospodarski prestopek ali prekršek. Če je v zakonu določen obvezen varstveni ukrep odvzema 

predmetov, so tržni inšpektorji dolžni takšen predmet odvzeti. V letu 1998 in 1999 smo imeli 

visoke stroške z odstranjevanjem prepovedanih reklam v zvezi z nadzorom nad izvajanjem 

zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur.l.RS, št. 57/96), saj zavezanci pogosto 

prepovedanih reklam niso želeli odstraniti. Po nalogu tržnega inšpektorja jih je na stroške 

Tržnega inšpektorata Republike Slovenije odstranila druga podjetja. 
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Poostren nadzor nad opravljanjem »dela na črno«, ter izvršitev hišne preiskave, zasega 
predmetov, orodij in drugih naprav narekuje tudi višjo proračunsko postavko plačilo stroškov 

postopka. Redki so primeri, da prenehajo zavezanci po izdaji odločbe o prepovedi opravljanja 
dejavnosti sami z opravljanjem prepovedane dejavnosti. V takšnem primeru nadaljuje tržni 
inšpektor upravni postopek z upravno izvršbo ter skuša s t.i. neposredno prisilitvijo - z 

pečatenjem delovnih naprav in priprav - zavezancu onemogočiti opravljanje nezakonite 

dejavnosti. Vsi stroški v zvezi s tem pa bremenijo postavko »stroški postopka.« 

Zakon o tržni inšpekciji omogoča tržnemu inšpektorju v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, 

zapečatiti poslovne prostore ali proizvodne prostore, objekte, delovna sredstva in opremo, 

lahko pa tudi v primerih kršitve 15. člena naloži ustavitev dobave električne energije, vode, 
plina ter prekinitev telekomunikacijskih zvez. Uresničitev določb navedenega zakonskega 

določila pa brez dvoma povečuje stroške postopka. 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog proračuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
j2211 JJMiriistrstv^^konomske^nos^^Tazvo^^~~ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2201 Agencija za prestrukturiranje 
2202 Blagovne rezerve 

3 Programi 
2251 Regionalni razvoj 
2252 Notranji trg - cene 
2253 Notranji trg - kmetijski pridelki 
2254 Blagovne rezerve 
2255 Sodelovanje s tujino, novi trgi 
2256 Subvencioniranje izvoza 
2257 Privatizacija, poprava krivic 
2258 Razvojna in humanitarna pomoč 
2285 Investicije 
2291 Tuje donacije 

12212 |Urad RS za varstvo potrošnikov 
1- Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2252 Notranji trg - cene 
2285 Investicije 

fc213 jjUrad RS za varstvo konkurence 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2252 Notranji trg - cene 
2255 Sodelovanje s tujino, novi trgi 
2285 Investicije 

|221ž |Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje 
investicije  

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2252 Notranji trg - cene 
2255 Sodelovanje s tujino, novi trgi 
2256 Subvencioniranje izvoza 
2285 Investicije 
2291 Tuje donacije 

[2£l^JUni(HtS^iMTiakiroekonomsk(^naliz^r^irTOj^^ 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški • 

8.949.318 
7.517.779 I 

579.537 
376.255 
203.282 
373.309 
'149.171 
224.138 

6.564.933 
1.508.545 

51.386 
2.581.487 
1.017.612 

35.355 
600.000 

14.341 
399.554 

21.518 
335.135 
71.047 J . 
24.168 
17.176 
6.991 

46.879 
46.789 

90 
27.394 j C 

25.779 
21.677 

4.102 
1.615 

500 
1.000 

115 

344.149 

63.912 
29.601 
34.311 

280.237 
87.959 
41.091 

150.976 
210 

0 

252.748 | 
239.623 
188.491 
51.132 

9.722.504 
^926^745J 

685.365 
458.995 
226.370 
389.827 
150.000 
239.827 

6.851.554 
2.012.800 

72.850 
1.825.000 
1.120.000 

54.000 
750.000 

32.350 
460.000 
213.755 
310.799 

82.413 I 
26.275 
19.127 
7.148 

56.138 
55.892 

246 

39.565 I 
38.080 
31.287 

6.793 
1.485 
1.070 

287 
128 

451.894 I 

83.478 
38.388 
45.090 

368.416 
107.998 
47.469 

181.858 
2.710 

28.381 

310.702 1 
281.819 
225.707 

56.112 

10.467.861 107,7 
8.471.320 k I IO6T9I 

811.027 
586.127 
224.900 
306.484 

60.000 
246.484 

7J53.809 
2.830.000 

110.700 
1.300.000 
1.122.229 

61.400 
800.000 
45.800 

550.000 
170.000 
363.680 

1183 
127.7 
99,3 
78,6 
40.0 

102.8 
107,3 
140.6 
152,0 
71,2 

100,2 
113.7 
106,7 
141,6 
119,6 
79,5 

117,0 
93.577 || 113,6| 

35.477 
26.277 
9.200 

58.100 
57.000 

1.100 
55.428 I 

52.178 
39.933 
12.245 
3.250 
1.100 
1.150 
1.000 

135,0 
137.4 
128,7 
103.5 
102.0 
447.1 

137,0 
127.6 
180.3 
218,9 
102,8 
400.7 
781.3 

480.662 I 106,41 

95.662 
46.681 
48.981 

385.000 
130.000 

0 
252.000 

3.000 
0 

114,6 
121.6 
108.6 
104.5 
120.4 

0,0 
138.6 
110.7 

0.0 
343.293 I 110,5 

299.693 106,3 
242.493 107,4 

57.200 101,9 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

3 Programi 
2252 Notranji trg • cene 
2283 Investicije 
2291 Tuje donacije 

13.126 
9.035 

279 
3.812 

28.884 
22.812 

1.760 
4.312 

|221^|Trfnnnšpektora^^ 736.200 | j 911.185 j 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2285 Investicije 

731.490 
665.397 

6$.093 
4.710 
4.710 

j2218 J^gencij^^egionahiMiaz^^ 
1 Uprava in administracija 

1020 Materialni in drugi stroški 
3 Programi 

2251 Regionalni razvoj 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
[22|^^JMinistrstvt^i^kon(^ 

J. 11 

7.0S7.539 
7.057.539 J L 

3 Programi 
2261 Kupnine 

A. Bilanca odhodkov 
pF"| jTEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatld za blago in storitve 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Drugi operativni odhodki 

1.088.082 
929.719 

25.039 
71.580 
51.423 

359 
0 

9.963 
155.692 
86 661 
67.463 

588 
981 

1.037.811 
407.619 

30.641 
42.585 
28.254 
82.959 
48.796 
10.866 

2 
386.089 

ED 
TEKOČI TRANSFERI 4.078.453 I 

410 Subvencije 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

3.313.247 
3.313.247 • 

906.145 
826.755 

79.390 
5.040 
5.040 

JJ 
0 
0 
o 
o 

3.365.430 
T36^30J 

7.057.539 
7.057.539 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

8.949.318 
2.281.585 j 

1339.512 
1.144.715 

30.911 
84.615 
63.454 

440 
1.454 

13.923 
192.405 
107.094 
83.375 

725 
1.211 

1.071.299 
485.228 

5.137 
54.872 
38.710 

101.533 
49.279 
45.543 

2 
290.995 

3.640.841 
2.748.554 
2.748.554 

3.365.430 
3.365.430 

9.722.504 
2.603.216J 

1.610.000 47.8 
1.610.000 1; 47,8 

1.610.000 
1.610.000 

47,8 
47,8 

10.467.861 107.7 
3.293.845~|j 126,5 j 

1.458.608 
1.203.383 

38.097 
100.267 
72.942 
17.788 
11.948 
14.183 

206.381 
114.877 
89.433 

775 
1.296 

1.628.856 
928.131 

2.690 
46.547 
38.778 

175.720 
29.142 
58.993 

0 
348.855 

108,9 
105.1 
123,3 
118.5 
115,0 

821.6 
101,9 
107 J 
107.3 
107,3 
106.9 
107,0 
152.0 
191.3 
52.4 
84.8 

100.2 
173.1 
59,1 

129,5 
0.0 

119.9 

3.022.487 1 83,0 
2.312.000 
2.312.000 

84.1 
84.1 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocrna realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) -1:3/2 

411 Transferi posameznikom In gospodinjstvom 
4117 Štipendije 

412 Transferi neprofitnim organizacijam In ustanovam 
4120 Tekoći transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

414 Tekoči transferi v tujino 
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 

Ej 
INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 

| jlNVESTICIJSKI TRANSFERI j 
430 Investicijski transferi 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 
4304 Kapitalski transferi Finančnim institucijam 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

0 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije podjetij 
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 

94.839 
94.839 

o 
o 

365.652 
5.000 

136.514 
224.138 
304.715 
167.198 
137.517 

1.078.275 | 
1.078.275 

0 
14.239 

231 
8.403 

1.017.780 
32.161 

5.462 

1.511.005 I 

1.511.005 
1.503.545 

5.001 
2.458 

7.057.539 
7.057.539 I 

7.057.539 
582.374 

6.475.165 

109.000 
109.000 
37.460 
37.460 

409.827 
20.000 

150 000 
239.827 
336.000 
250.000 

86.000 

1.379.313 
1J79J13 

0 
39.867 

1.200 
108.147 

1.120.000 
45.100 

65.000 

2.099.134 

2.099.134 
1.992.800 

103.334 
3.000 

3.365.430 
3.365.430 

3365.430 
500.842 

2.864.587 

22.000 33.9 

2.800.000 |j 133,41 

2.800.000 133,4 
2.600.000 130.5 

200.000 193,6 
0 0.0 

1.610.000 47.8 
1.610.000 JQ 

1.610.000 
0 

1.610.000 

47,8 
0,0 

56,2 

1 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998 (1) 
Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1999 (2) 2000 (3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN 
RAZVOJ   

1 j Uprava in administracija 

PRORAČUNSKIH POSTAVK 

8.949.318 9.722.504 

1010 Plače 
2211 3019 Plače 
2212 5956 Plaće 
2213 5957. Plače 
2215 5962 Plače 
2216 3032 Plače 
2217 5965 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
2211 1559 Članarine mednarodnim organizacijam 
2211 3343 Materialni stroški 
2211 5644 Približevanje Evropski uniji 
2211 5650 Najemnine 
2211 5654 Ustanovitev nacionalnega odbora za poenostavitev poslovanja 

kot obliko dela mednarodnega odbora CEFACT 
2212 4518 Materialni stroški 
2212 7689 Delovanje potrošniških organizacij 
2213 4519 Materialni stroški 
2213 5659 Sodelovanje z Evropsko unijo 
2215 1564 Stroški poslovnih konferenc 
2215 4520 Materialni stroški 
2215 5660 Najemnine 
2216 3356 Materialni stroški 
2216 3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
2216 6127 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam 
2216 7696 Publicistična dejavnost (Ekonomsko ogledalo) 
'2217 4521 Materialni stroški 
2217 5248 Analize vzorcev 
2217 5766 Plačilo stroškov postopka 
2218 5881 Materialni stroški 

|2 Financiranje javnih služb 
2201 Agencija za prestrukturiranje 

2211 4748 Agencija RS za prestrukturiranje 
2202 Blagovne rezerve 

2211 7286 Storitve Zavoda za blagovne rezerve 

[3 Programi 
2251 Regionalni razvoj 

2211 6760 Vzpostavitev regionalnih razvojnih agencij 
2211 5879 Program čezmejnega sodelovanja s Hrvaško 
2211 1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov 
2211 5067 Razvojni programi - izvajanje 
2211 5653 Sofinanciranje razvojnih kreditov 
2211 5804 Regionalni projekti 
2211 5878 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 
2218 5882 Strategija regionalnega razvoja 

2252 Notranji trg - cene 
2211 5487 Raziskave in ekspertize 
2211 5655 Intervencije na trgu 
2211 5803 Stroški ukinitve prostocarinskih prodajaln 

1.664.509 
1.298.597 

376.255 
17.176 
21.677 
29.601 

188.491 
665.397 

365.912 
43.722 

159.560 
0 
0 
0 

3.991 
3.000 
4.102 

0 
3.000 

31.311 
0 

32.225 
14.558 

417 
3.932 

63.361 
2.571 

161 
0 

373.309 
149.171 

149.171 
224.138 

224.138 

6.911.500 
1.508.545 

5.000 
0 

40.000 
1.463.545 

0 
0 
0 
0 

195.670 
41.632 

0 
0 

2.021.161 
1.600.259 

458.995 
19.127 
31.287 
38.388 

225.707 
826.755 

420.903 
27.424 

161.278 
10.190 
20.478 

7.000 

4.148 
3.000 
4.543 
2.250 
2.463 

31.150 
11.477 
34.560 
16.330 

630 
4.592 

72.800 
5.990 

600 
0 

389.827 
150.000 

150.000 
239.827 

239.827 

7.311.516 
2.012.800 

20.000 
0 

42.800 
1.800.000 

0 
150.000 

0 
0 

260.622 
48.150 

0 
141000 

10.467.861 107.7 

2.259.618 111,8! 
1.725.692 

586.127 
26.277 
39.933 
46.681 

242.493 
784.181 

533.926 
32.000 

162.000 
8.900 

19.000 
3.000 

6.000 
3.200 
9.945 
2.300 

0 
34.981 
14.000 
35.000 
17.000 

700 
4.500 

73.000 
80.000 

1.400 
27.000 

107,8 
127.7 
137.4 
127,6 
121.6 
107.4 
94,8 

126.8 
116.7 
100.5 
87,3 
92.8 
42.9 

144.7 
106.7 
218,9 
102.2 

0.0 
112.3 
122.0 
101,3 
104.1 
111,1 
98,0 

100,3 

233,3 

306.484 78,6 
60.000 
60.000 

246.484 
246.484 

40,0 
40.0 

102,8 
102.8 

7.901.759 108,1 
2.880.000 

0 
30.000 

0 
2.000.000 

200.000 
520.000 

80.000 
50.000 

328.800 
50.000 
30.000 
20.000 

143,1 
0,0 

0.0 
111,1 

346.7 

126,2 
103.8 

142.9 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2211 1389 Sodelovanje z znanstvenimi in drugimi organizacijami 
2212 6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikom z 

ocenjevanjem kvalitete izdelkov in storitev 
2213 6119 Studije s področja varstva konkurence in ekspertna mnenja 
2215 7693 Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij 
2215 7694 Spodbujanje izhodnih neposrednih tujih investicij 
2215 136} Spodbujanje tujih investicij 
2216 1957 Strategija gospodarskega razvoja: spremljanje, raziskave, ipd. 

2253 Notranji trg-kmetijski pridelki 
2211 1442 Regresiranje cen določenih proizvodov 

2254 Blagovne rezerve 
2211 7287 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv 

2255 Sodelovanje s tujino, novi trgi 
2211 1948 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s tujino 
2211 4029 Kolokvij NATA 
2211 4118 Sodelovanje z NATO 
2211 7501 Gospodarska predstavništva 
2213 7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih 
2215 6764 Razvoj novih trgov 

2256 Subvencioniranje izvoza 
2211 8694 Subvencioniranje izvoznih kreditov 
2215 1946 Spodbujanje izvoza 
2215 1566 Spodbujanje novih marketinških aktivnosti izvoznikov 
2215 1567 Spodbujanje skupinskih nastopov izvoznikov 

2257 Privatizacija, poprava krivic 
2211 1562 Študije s področja investicijskih družb in o delovanju družb z 

notranjim lastništvom 
1687 Zaključek lastninjenja in preoblikovanja in preoblikovanje 

pooblaščenih investicijskih družb (PID) 
5645 Izvajanje zakona o prevzemih 
5646 Urejanje premoženjsko pravnih razmerij z državami bivše 

Jugoslavije 
5647 Priprava predpisov s področja državne lastnine 
5648 Priprava predpisov za notranje delničarstvo 
5649 Priprava predpisov s področja financiranja poprave krivic 
5877 Sklad za poplačilo vojne odškodnine 
8304 Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka 

2258 Razvojna in humanitarna pomoč 
2211 4026 Razvojna in ekonomska pomoč 

2285 Investicije 
2211 2890 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2891 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2892 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2896 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2897 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
2898 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

2291 Tuje donacije 
2211 8465 PHARE CFCU-Državni operativni program za leto 1997 - 

"RIBNICA"-COP 97- SL9707 
1563 Cesta Livške Ravne - Šolarji - lastna udeležba za sofinanciranje 

PHARE CBC program 
5643 Posebni pripravljalni program za strukturno pomoč (SPP) - 

lastna udeležba 
2211 5657 Lastna udeležba - PHARE - prometni davek 
2211 6759 Delovanje enote Phare CBC PIU 

2211 

2211 
2211 

2211 
2211 
2211 
2211 
2211 

2212 
2213 
2215 
2216 
2217 

2211 

2211 

9.754 
46.789 

500 
71.509 

6.450 
10.000 
9.035 

2.581.487 
2.581.487 

1.017.612 
1.017.612 

77.446 
18.475 
6.897 
3.379 
6.605 
1.000 

41.091 
750.976 
600.000 

29.216 
70.250 
51.510 

14.341 
3.800 

6.441 

0 
0 

0 
0 
0 

4.100 
399.554 
399.554 
26.922 
21.518 

90 
115 
210 
279 

4.710 
338.946 

0 

19.900 

0 
15.262 

10.700 
55.892 

1.070 
93.041 

5.360 
9.597 

22.812 
1.825.000 

1.825.000 
1.120.000 

1.120.000 
101.756 

24.300 
0 

6.400 
23.300 

287 
47.469 

931.858 
750.000 

31.901 
85.600 
64.357 

32.350 
5.350 

6.000 

4.000 
4.000 

4.000 
6.000 
3.000 

0 
460.000 
460.000 

223.639 
213.755 

246 
128 

2.710 
1.760 
5.040 

343.491 
102.234 

20.000 

2.000 
19.100 

10.700 
57.000 

1.100 
120.000 

0 
10.000 
30.000 

1.300.000 
1.300.000 

1.122.229 
1.122.229 

62.550 
25.000 

0 
6.400 

30.000 
1.150 

0 
1.052.000 

800.000 
100.000 
152.000 

0 
45.800 

5.000 

2.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 
2.800 

20.000 
4.000 

550.000 
550.000 

191.100 
170.000 

1.100 
1.000 
3.000 
8.000 
8.000 

369.280 
0 

92.500 

4.000 
0 

100.0 
102.0 

102.8 
129.0 

0.0 
104.2 
131,5 
71,2 
71.2 

100,2 
100,2 
61,5 
102.9 

100.0 
128.8 
400.7 

0,0 
112.9 
106.7 
313.5 
177.6 

0,0 
141,6 

93.5 

33.3 

75,0 
75,0 

75,0 
50,0 
93,3 

119,6 
119.6 
85,5 
79.5 

447,1 
781.3 
110.7 
454.6 
158.7 

107,5 
0,0 

0,0 

200,0 
0,0 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

2211 8167 Cesta Volče • Šolarji - lasuia udeležba za sofinaniranje PHARE 
CBC program 

2211 8277 PHARE CFCU - Volče - Šolarji 
2211 8292 PHARE CFCU - Animacija (SL - 9505) 
2211 8295 PHARE CFCU-Animacija (SL-9506) 
2211 8296 PHARE CFCU - PIU 
2211 8299 PHARE CFCU - Tehnična pomoć enoti PHARE 
2211 8302 PHARE CFCU - Program trilaterainega sodelovanja z Avstrijo 

in Madžarsko za lto 1995 - ZZ 9524 
2211 8310 PHARE CFCU - Antena Biro 
2211 8311 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo 

za leto 1996 - SL 9608 
2211 8329 PHARE CFCU - Fond malih projektov 
2211 8341 PHARE CFCU - Tehnična pomoč 
2211 8358 PHARE CFCU Livek Solaiji 
2211 4027 Lastna udeležba - PHARE - regeneracija Jesenic 
2211 8340 PHARE CFCU - PIU ( SL 9608 ) 
2211 8351 PHARE CFCU - CBC Italija 97 
2211 8430 PHARE CFCU - CBC SL 9702 
2215 8426 PHARE CFCU - TIPO - Promocija tujih vlaganj 
2216 8409 Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - TUJA 

DONACIJA 

25.000 

144.901 
92 

7.227 
2.653 
1.423 

26.570 

9.446 
5.646 

10.582 
0 

64.707 
1.725 

0 
0 
o 
o 

3.812 

8.013 
0 

3.823 
2.463 

0 
74.973 

3.124 
4.207 

1.739 
12.014 
3.533 

11.100 
7.971 

29.279 
5.225 

28.381 
4.312 

0 
0 
0 

19.600 
0 

137.200 

0 
0 

88.200 
15.680 

0 
6.500 

0 
0 
0 
0 

5.600 

0.0 

0.0 
795.7 

183.0 

0.0 
0.0 

130.5 
0.0 

58.6 
0.0 
0,0 
0.0 

' 0.0 
129.9 
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B. Račun finančnih terjatev in naložb 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN 
RAZVOJ 

3 [Programi 
2261 Kupnine 

2211 7230 Dokap sklada za spodb.reg.razv.in ohran.posel.slov podeželja 
2211 7251 Sredza spodbuj.in kred.izvoza in dokapitalizacija SID 
2211 7252 Sredza ustvaijanje gosp.osnove za avtohtone nar.skupnosti 
2211 7253 Sred za porav.obv.upraviiencem po zak.odenac.-Sl.odSk.sklad 

7.057.539 3.365.430 1.610.000 47.8 

7.057.539 3.365.430 1.610.000 
7.057.539 

1.711.825 
3.721.359 

582.374 
1.041.981 

3.365.430 
757.502 

1.646.316 
500.842 
460.769 

47,81 
1.610.000 

402.500 
875.000 

87.500 
245.000 

47,8 
53.1 
53.1 
17.5 
53.2 
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23 - MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

PREHRANO 

2311 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

1020 Materialni in drugi stroški 

1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Višina sredstev: 12.303.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Delo Sektorja za podeželje se sestoji iz načrtovanja, organiziranja in kontrole izvajanja ter 

financiranja storitev in investicijskih transfeijev, zajetih v delo za razvoj podeželja in obnovo vasi, ki 

ga sestavljajo agrarne operacije in ožji CRPOV. Te stroške tvorijo zlasti: stroški delovanja 

strokovnih in revizijskih komisij, ekspertize in ekspertna mnenja, strokovne konzultacije, 

strokovna literatura, specifično izobraževanje strokovnjakov, kotizacije ipd. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencij ali v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 

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

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

Upravičenci: 

strokovni eksperti in ustanove različnih strok 

Način pridobitve sredstev: 
pogodbe o delu, avtorske pogodbe, pogodbe za istovrstne naloge in ostale pogodbe 

3344 Materialni stroški 

Višina sredstev: 403.935.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev materialne podlage za delovanje ministrstva. 

Povečanje materialnih stroškov je posledica uveljavitve načrtovanih sprememb in aktivnosti pričetih 

že na začetku leta 1999. V letu 1999 je obseg zagotovljenih sredstev na postavki prenizek za 
celoten obseg dela, glede na število zaposlenih, ki seje v petih mesecih leta 1999 povečalo za 38% 

(od 103 zaposlenih konec leta 1998 na 143 zaposlene konec maja 1999) ter zaradi povečanih 

aktivnosti, zlasti še obveznosti do EU. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev 

Upravičenci: 
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izvajalci storitev 

Način pridobitve: 

na podlagi ustreznih sklepov - odredb MKGP, pogodb in računov 

2301 Delovanje služb in javnih zavodov 

4181 Javni zavod Lipica - investicijsko vzdrževanje in oprema 

Višina sredstev: 45.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zaradi povečanega staleža osnovne črede je obvezna obnova nekaterih objektov, da bo dovolj 
hlevskih in pašnih površin za rejo takega števila živali. Kmetijska mehanizacija je večinoma zelo 

stara in je uporaba le te že zelo problematična in neučinkovita. Oprema za jahanje - sedla, obleke, 

kočije, vajeti, druga jahalna oprema je obvezni del, ki spremlja vse javne predstavitve konj in 

trening konj zato je obnova in nabava le te obvezna. MKGP pokriva le tisti del sredstev, kije vezan 

na rejo plemenske črede in turistične Črede konj, ostala sredstva bi morala zagotoviti druga 

ministrstva. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o Kobilarni Lipica (Ur. 1. RS, Št. 29/96) 

Upravičenec: 
Javni zavod Kobilarna Lipica 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavljajo po programu, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, na podlagi uredbe o 

uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane, na podlagi 

pogodbe in računov. 

6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu 

Višina sredstev: 90.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

- podpora usposobitvam šolskih posestev in obratov srednjih kmetijskih, živilskih, veterinarske in 

gozdarske šole, 

- financiranje investicijskega programa prehoda na brezvirusni sadilni material v hmeljarstvu v 

okviru IHP Žalec,. 

- podpora investicijam v usposobitev raziskovalno-izobraževalnih centrov v posameznih regijah. 

Pravne podlage 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. SRS, št. 5/91) 

- Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.RS, št.8/91) 

- Nacionalnim raziskovalnim programom (Url RS, št. 8/95) 
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- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96) 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

kmetijske srednje šole, kmetijske visoke šole, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Kmetijski 

inštitut, kmetijski poskusni centri 

Način pridobitve sredstev: 

Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi letnega programa ministrstva usposobitve javnih 

zavodov in ustanov s področja kmetijstva, na podlagi pogodbe in predloženih računov / situacij. 

2560 Kmetijsko gozdarska zbornica 

Višina sredstev : 400.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva v višini 100 mio SIT se bodo porabila kot zagonska sredstva za delovanje Kmetijsko 

gozdarske zbornice. Zbornica bo imela sicer lastno članarino, vendar je potrebno do prvih prilivov 

članarine zagotoviti sredstva za njeno delovanje. Sredstva se bodo uporabila za plače delavcev, 

materialne stroške ter nujno opremo. Del sredstev se bo porabil za pomoč zunanjih strokovnjakov 

ter raznih komisij in odborov. 

Sredstva v višini 300 mio SIT se bodo v skladu s 40.členom zakona o KGZ porabila za izvedbo 

prvih volitev. Volitve bodo dvokrožne, kar pomeni, da se bodo najprej izvedle volitve v Svet 

državne zbornice, nato pa še volitve na območni ravni in na ravni upravnih enot. 

Pravna podlaga: 

Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici 

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 

Višina sredstev : 495.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji, reprodukcije, 

kontrole proizvodnje in vodenja rodovništva. S temi programi se omogoča kontinuirano delo na 

izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je 

eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji.Tudi v deželah EU se te naloge 

financirajo iz deželnih proračunov, delno preko zbornic in delno preko rejskih organizacij. 

Višina potrebnih sredstev se določa z letnim programom, ki zagotavlja izvedbo zakonsko 

predpisanih nalog. Obseg strokovnega dela je določen na podlagi enotnega selekcijskega programa 
in rejskega programa za vsako živinorejsko panogo posebej: govedoreja, konjereja, prašičereja, 

ovčjereja, kozjereja, kuncereja, perutninarstvo, ribogojstvo in čebelarstvo. 
V prihodnjih letih bo potekalo intenzivno delo na reorganizaciji te službe v smislu prilagajanja EU 

zakonodaji. 
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Pravne podlage: 

- Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur. 1. SRS, št. 17/78 in 29/86) skupaj s podzakonskimi akti, 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 

izvajalci nalog so strokovni delavci območnih kmetijskih zavodov, Kmetijski inštitut Slovenije, 

Biotehniška fakulteta v Ljubljani - Oddelek za zootehniko, Veterinarska fakulteta v Ljubljani in 

Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru, KPD Rogoza, ZCD Slovenije in delavci na testnih in 

selekcijskih postajah. 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavljajo na podlagi letnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, na podlagi sklenjenih pogodb ter računov. 

1841 Javna gozdarska služba 

Višina sredstev: 3.234.856.000 SIT 

Namen ukrepov: 

Financiranje opravljenih nalog, ki so določene z zakonom. V letu 2000 in letu 2001 naj bi se naloge 

javne gozdarske službe predvidoma opravljale z nespremenjenim številom zaposlenih v Zavodu za 

gozdove Slovenije in v delu Gozdarskega inštituta Slovenije, ki opravlja naloge javne gozdarske 

službe. V tem obdobju naj bi se na podlagi sklepa Vlade RS zagotovilo realno nadomestilo za 

prevožene kilometre z lastnimi avtomobili v službene namene in izboljšalo delovne pogoje terenskih 

delavcev z nabavo s programom določenega števila službenih vozil. Omogočilo naj bi se redno 

vzdrževanje državnega premoženja, ki ga ima zavod v upravljanju. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih, 

- Program razvoja gozdov v Sloveniji 

Način pridobitve: 
Sredstva se pridobijo na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta, podpisane pogodbe in 

obračunov za opravljeno delo. 

Upravičenci: 

Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije 

2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 

Višina sredstev : 1.042.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Spremljanje in ugotavljanje proizvodnih lastnosti živali (mleko in meso) na podlagi letnih 

programov usklajenih z rejskimi cilji v govedoreji in reje drobnice. Način dela poteka v skladu z 
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mednarodnimi določbami ICAR in selekcijskimi programi za posamezne pasme in vrste živali. V 
prihodnjih letih bo potekalo intenzivno delo na reorganizaciji te službe v smislu prilagajanja EU 

zakonodaji. 

Obsežno delo predstavlja kontrola proizvodnje pri govedu in drobnici predvsem zaradi množice 

zajetih podatkov in obsežne obdelave le teh. Osnovna kontrola se izvaja v hlevu za vsako 

posamezno žival posebej. Skupno se opravi cca. 800.000 vzorčenj mleka in enako število analiz. V 

zadnjih letih se v kontrolo proizvodnje vključujejo tudi drugi parametri v skladu z zootehniČno 

zakonodajo EU. 

Pravne podlage: 

-Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur.l.SRS, št. 17/78 in 29/86) skupaj s podzakonskimi akti, 

-Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št.5/91) 

Upravičenci: 

Izvajalci teh nalog so območni kmetijski zavodi in strokovne institucije na republiškem nivoju : 

Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta v Ljubljani - oddelek za zootehniko, 

Veterinarska fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru. 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavljajo na podlagi letnega programa ministrstva, na podlagi sklenjenih pogodb ter 

na podlagi računov. 

6767 Javni zavod Kobilarna Lipica 

Višina sredstev: 150.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Na podlagi zakonskih določil je potrebno minimalno število rodov in linij, prav tako pa tudi 
minimalni obvezni obseg dela in dejavnosti. Ker se bo čreda morala na ta način povečevati in sicer 

v letu 1998 je stalež 221 konj in 35 žrebet, plan za leto 1999 je 256 konj in 35 žrebet ter v letu 

2000 kar 291 konj in 40 žrebet. To pa ne pomeni linearno povečevanje stroškov, temveč njihovo 

bistveno hitrejšo rast, saj bo potrebno vse mlade konje vključiti v program šolanja in dresure. 
4 

Pravne podlage: 

- Zakon o Kobilarni Lipica (Ur. 1. RS, št. 29/96) 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) 

Upravičenec: 

javni zavod Kobilarna Lipica 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavljajo po programu, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, na podlagi uredbe o 

uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane, na podlagi 

pogodbe in računov. 

2351 Kompenzacijska in neposredna plačila 
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5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu in druga kompenzacijska plačila (eko 0) 

V to postavko so vključene dosedanje proračunske postavke: 1424 Podpora pridelavi krušnih žit, 

1425 Podpora pridelavi sladkorne pese, 1428 Podpora razvoju semenarstva, 5535 Kompenzacijska 

plačila v kmetijstvu in 7711 Podpora hmeljarstvu. 

Višina sredstev: 10.500.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Ohranjanje ravni dohodka v kmetijski pridelavi in prireji zaradi zmanjševanja le-tega kot posledice 

liberalizacije kmetijskih trgov (odpiranje kmetijskih trgov zaradi sprejetih sporazumov o trgovinskih 

obveznosti) in sprememb tržnih ureditev na posameznem kmetijskem proizvodu. Neposredno 

plačilo naj bi nadomestilo izpad dela dohodkov pridelovalcev, ki bo nastal zaradi nižjih cen na trgu. 

V letu 2000 je predvidena uvedba neposrednega plačila na ha za njive, travinje in hmeljišča ( Eco 

0). To bo pomenilo pomembnejšo spremembo v smeri izvajanja Programa reforme kmetijske 

politike, ki bo omogočila hitrejše uvajanje tržnih zakonitosti in mehanizmov in s tem tudi ustvarila 

pogoje za učinkovitejše prestruktiruranje in povečanje konkurenčnosti pridelave in predelave. 

Na vseh področjih, ne glede na težavnost za kmetovanje, se bodo izvajali tudi nekateri specifični 

ukrepi, namenjeni povečanju staleža govedi, drobnice in konj ter na področju govedoreje in 

drobnice presteukturiranju črede v smeri večje prireje mesa ob ustreznem zmanjšanju oz. 

zadrževanju prireje mleka (podpora za krave dojilje, kobile in ovce dojilje, govedo - meso ). Vsi 

ukrepi so se izvajali že doslej in se bodo v letu 2000 nadaljevali v približno enakem obsegu. Ukrep 

se bo izvajal v obliki plačila na žival, v odvisnosti od namena ukrepa in vrste živali. 

Pravne podlage: 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 

obdelovalci kmetijskih zemljišč, tržni pridelovalci krušnih žit 

Način pridobitve sredstev: 

sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter proizvodnje hrane. 

2352 Ukrepi za stabilizacijo trga 

6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) 

V to postavko je vključena postavka 2629 :Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi 

blaga za zunanji trg, postavka 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih 

proizvodov in intervencijski nakupi,postavka4180 Skupni nameni :Financiranje zalog 

pomembnejših kmetijskih proizvodov 
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Višina sredstev: 5.900.000.000 SIT 

Namen ukrepa : 

Intervencijskih mehanizmov za uravnavanje ponudbe na notranjem trgu Slovenija praktično 

nima. Ob razmeroma visoki zunanjetrgovinski zaščiti in razmeroma nizki stopnji samooskrbe 

na večini kmetijskih trgov tudi niso bili potrebni. Pomemben ukrep za razbremenitev trga so 

predstavljale le izvozne podpore. V zadnjih letih se je predvsem zaradi zaostrenih razmer na 

svetovnem trgu (BSE kriza v letu 1997, prašičerejska kriza v obdobju 1998/1999, padec cen 

vina) pokazala potreba po intervencijskih ukrepih tudi pri nas. 

Ukrepi za stabilizacijo trga: 

- Podpore za pripravo blaga za zunanji trg 

- Instrument ciljne in zaščitne cene; možnost javnih in intervencijskih odkupov ( za 

pšenico,rž, koruzo,ječmen, sladkorno peso, mleko, meso-govedi) s postopnim prehodom 

na enako ureditev kot v EU 

- Zunanjetrgovinska zaščita v okviru možnosti in omejitev po mednarodnih sporazumih, 

uvozne licence in varščine za ves uvoz 

- Sezonska zunanjetrgovinska zaščita 

- Interventni umik s trga 

- Podpore skladiščenju 

- Financiranje zalog 

Pravna podlaga: 

-Zakon o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane 

-Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

-Zakon o blagovnih rezervah (Ur. 1., št. 60/95) 

Upravičenci: 

-pridelovalci (kmetje in kmetijska gospodarstva) 
-izvozniki 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

proizvodnje hrane. 

2353 Območja s težjimi razmerami - EKOl 

5850 Območja s težjimi razmerami (eko 1) 

V to postavko je delno vključena postavka 5535: Kompenzacijska plačila v kmetijstvu. 

Višina sredstev: 2.642.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Slovenija sodi v krog držav z najbolj neugodnim in tudi najbolj pestrim kmetijskim prostorom. 
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Razvoj kmetijstva kot tudi splošni gospodarski in socialni razvoj v hribovskih in drugih 

območjih z omejenimi dejavniki, kljub nenehnemu razvoju še vedno zaostaja za razvojem v 

ravninskih predelih. Z namenom, da bi ustavili negativne trende v razvoju območij s težjimi 

pridelovalnimi razmerami, Slovenija že vrsto let izvaja nekatere diferencirane ukrepe v korist 

kmetijstva v teh območjih. Ti so pretežno usmerjeni v podporo živinoreji in so glede na 

uporabljene kriterije ter način izplačevanja pretežno proizvodno naravnani.Upoštevajoč načela 

eko-socialno uravnoteženega razvoja so cilji uvedbe proizvodno 

neodvisnih izravnalnih plačil v območjih s težjimi razmerami za pridelavo: 

- zagotavljanje stabilne demografske strukture in ohranjanje trajne poseljenosti prostora- 

temelj za nadaljnje zagotavljanje decentralizirane poselitve v Sloveniji 

- ohranjanje zemljiških in drugih proizvodnih potencialov-prispevek k zagotavljanju 

zadovoljiva stopnje samooskrbe s hrano 

- ohranjanje kulturne krajine- temelj za uspešno razvijanje turistične in rekreacijske 

dejavnosti v prostoru 

- ohranjanje v preteklosti doseženega ekološkega ravnotežja v prostoru- pogoj za 

preprečevanje različnih naravnih nesreč v okolju 

- ohranjanje naravne in kulturne krajine dediščine- prispevek k zagotavljanju pokrajinske in 

narodne identitete. 

Pravna podlaga: 

Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. št.5/91) 

Program reforme kmetijske politike 1999-2000. 

Upravičenci: 

Izvajalci (obdelovalci kmetijskih zemljišč in rejci živali) 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

proizvodnje hrane. 
* 

2354 Slovenski kmetijski okoljski program - EK02, EK03 

5851 Slovenski kmetijski okoljski programi (eko 2, 3) 

V to postavko je v celoti vključena postavka 5534 Ekološka plačila v kmetijstvu in delno 

postavka 5535 Kompenzacijska plačila v kmetijstvu. 

Višina sredstev: 500.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Reforma daje velik poudarek neposrednim plačilom z okoljsko razsežnostjo.Oblikovanje 

takega programa je tudi osrednji del reforme kmetijske politike v Sloveniji. Osnovni namen 

programa je ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v takšni obliki, da je omogočeno 
zdravo in solidno preživetje ljudi, da je narava obvarovana pred negativnim vplivom 

kmetovanja in da se na podeželju ohrani pestrost živalskih in rastlinskih vrst. 
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Predvidoma bo slovenski okoljski program temeljil na naslednjih ukrepih podpore: 

-programi zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolje (trajnostni razvoj in 

ekstenziviranja kmetijstva) 
-programi ohranjanja kulturne krajine in biološke pestrosti ter ukrepi proti zaraščanju 

-programi varovanja okoljsko občutljivih območij 

Ukrepi se lahko izvajajo horizontalno, torej na ravni celotne države, ali pa se oblikujejo 

posebni programi ukrepov na ravni posameznih območij posebne okoljske vrednosti. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l. št.5/91) 

Upravičenci: 

-izvajalci (obdelovalci kmetijskih zemljišč in rejci živali ter javni zavodi) 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

proizvodnje hrane. 

2355 Kmetijske strukture 

2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni progam namakanja 

Višina sredstev: 170.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Izvedba projektov namakanja, ki bodo izbrani na osnovi rezultatov študije Projekt namakanja RS. 

Študija je bila izdelana v sodelovanju z Mednarodno banko za obnovo in razvoj. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l. RS, št. 5/91) 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št.59/96) 

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

Upravičenci: 

pravne in fizične osebe 

Način pridobitve sredstev: 

program ministrstva 

8745 Splošno: Komasacija: Reševanje pritožb 

Višina sredstev: 10.500.000 SIT 

Namen ukrepa.Reševanje pritožb v komasacijskih postopkih 

Pravna podlaga:Zakon o kmetijskih zemljiščih 

26. oktober 1999 1051 poročevalec, št. 74/VI 



Upravičenci:Izvedenci v komasacijskih postopkih na II. stopnji in odvetniki, ki pripravljajo osnutke 
II stopnih odločb v komasacijskih postopkih. 

Način pridobitve sredstev:Na podlagi pogodb o delu in avtorskih honoraijev 

8746 Splošno: Denacionalizacija: Reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb 

Višina sredstev: 14.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

vodenje denacionalizacijskih postopkov na H. stopnji 

Pravna podlaga: 

- Zakon o denacionalizaciji 

Upravičenci: 

odvetniki, ki pripravljajo osnutke II. stopnih odločb v postopkih denacionalizacije 

Način pridobitve sredstev: 

na podlagi pogodb o delu 

2430 Podeželje in agrarne operacije:Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij 

( združena s postavko 2432) 

Višina sredstev: 100.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Komasacija je upravno ekonomski ukrep, katere cilj je integralno preurejanje podeželskega 

prostora v smislu trajnega varovanja življenjskih podlag, racionalnejše kmetijske proizvodnje, 

izboljšanja delovnih in življenjskih pogojev, urejanje lastniških razmerij, razvoja in prenove vasi ter 

kot možnost za realizacijo posameznih prostorskih projektov. 

Financirajo se geodetska dela in idejni projekti za izvedbo komasacije v smislu celostnega urejanja 

zemljišč in vaškega prostora. 

S sanacijo nedokončanih komasacij se izvaja zaključevanje starih, nedokončanih komasacij. V 

okviru izvajanja sanacijskih programov se financirajo naslednja dela: dodatna dela (agro-hidro- 

melioracijska, geodetska, gradbena), pravno-upravna dela (priprava predlogov za vpis v zemljiško 

knjigo), izvedeniška mnenja, odškodnine, odkupi kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Vsa dela, ki se financirajo sledijo kot rešitev na 

pritožbe posameznih komasacijskih upravičencev. V programu sanacije komasacij so zajeta 

komasacijska območja po upravnih enotah, letna dinamika sanacije, pa je opredeljena v programu 

sanacije komasacij. 
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Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Url RS, št. 59/96) 

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

Upravičenci: 

Skupnost lastnikov na podlagi pogodbe, občine, zadruge ter fizične in pravne osebe 

Način pridobitve sredstev: 

pogodbe, javni razpisi, zbiranje ponudb in program ministrstva 

5537 Podpore tržnim organizacijam proizvajalcev 

Višina sredstev: 50.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Podpora pri stroških za ustanovitev organizacij pridelovalcev za izdelavo ustanovnih aktov, 

stroških storitev in materialnih stroških za delovanje organizacij pridelovalcev. Podpira se namenja 
tržnim organizacijam, katerih ustanovitev bo obvezna po predpisih EU (pri kmetijskih pridelkih kot 

so hmelj, sadje in zelenjava ter drugi rastilnski in živalski pridelki). Predvideva se subvencioniranje 

do 40 % vrednosti ustanovnih stroškov, stroškov storitev in materialnih stroškov posamezne 

organizacije pridelovalcev. 

Pravna podlage: 

-Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) 

-Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

tržne organizacije pridelovalcev 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe. 

2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu 

povezovanju 

Višina sredstev: 50.000.000 SIT 

V postavko je vključena postavka 6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov 

Namen ukrepa: 

-spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik organiziranja kmetov (zveze rejcev, društva), 

pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev (razstave, tekmovanja, strokovni posveti) in 

usposabljanje kmetov za navedene oblike tovrstnega delovanja 
-podpora ustanavljanju in delovanju strojnih krožkov kot oblike racionalnejše uporabe kmetijske 

mehanizacije na kmetijah in strokovnim prireditvam s področja kmetijske tehnike. 
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so območni kmetijski zavodi 

-Strojni krožki so posebna oblika med sosedske pomoči, ki lahko pocenijo proizvodne stroške. 

Namen ukrepa je povečanje učinkovitosti in izrabe strojev ter s tem tudi znižanje stroškov za 

strojne storitve. S strojnimi krožki tudi finančno in delovno razbremenimo manjše kmetije. Povečati 

želimo število strojnih krožkov z bolj organiziranim delovanjem. Izgraditi moramo moderen 
informacijski sistem, ki bo omogočal kvalitetno in varno delo in zmanjšal neracionalne nakupe 

lastnih strojev. Hkrati želimo povečati racionalno obliko rabe strojev med kmetijami, ki temelji na 

medsebojnem sodelovanju. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94) 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

- Zakon o društvih (Ur.l.RS, št. 60/95) 

- Zakon o varnosti v cestnem prometu (Ur.list RS, št.30/98) 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

- društva, zveze in druge oblike organiziranosti 

- strojni krožki in njihovi člani ter druge pravne in fizične osebe, usposobljene za izvajanje 

predmetnih del. 

Način pridobitve sredstev: 

-Javni razpisi in program ministrstva. 

2449 Skupni nameni:Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v občinah 

Višina sredstev: 500.000.000 SIT 
* 

Namen ukrepa: 

Dati večji poudarek ukrepom strukturne narave, ki pomenijo reševanje specifičnih razvojnih 

problemov na ravni občin (urejanje zemljišč, razvoj podeželja itd.). Hkrati pa naj bi se poenotili 

kriteriji, zagotovila večja izenačenost ukrepov občin in zagotovila njihova skladnost s sprejetimi 

ukrepi na državnem nivoju. S sofinanciranjem nekaterih občinskih programov bi dosegli tudi bolj 

učinkovito ukrepanje in spodbudili občine za večjo vključevanje občinskih sredstev v razvojne 

programe kmetijstva. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. list RS 5/91) 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list R Slovenije 59/96) 
t 

Upravičenci: 

občine, krajevna ali vaška skupnost, če je razvojni program kmetijstva v skladu s Statutom občine 

za naloge, ki jih lahko opravljajo samostojno, na podlagi programov in izvedenih ukrepov. 

Način pridobitve sredstev: 
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javni razpisi in program ministrstva 

2431 Podeželje in agrarne operacije:IzdeIava predhodnih analiz in investicijsko-tehnične 

dokumentacije ter promocije 

Višina sredstev: 15.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije ter promocije za kmetijsko ureditvene operacije: 

namakanje in osuševanje, agromelioracije in komasacije. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

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

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

Upravičenci: 

pravne in fizične osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpisi in program ministrstva 

2436 Podeželje in agrarne operacije:Vzdrževanje akumulacije Vogršček 

Višina sredstev: 30.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Vzdrževanje akumulacije in namakalnega sistema Vogršček po programu za vzdrževalna dela. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 

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

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

Upravičenci: 

pravne in fizične osebe 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpisi in program ministrstva 

1491 Agromelioracije 

Višina sredstev: 90.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 
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Usposobitev kmetijskih zemljišč v ekstenzivni rabi, za katere so značilni omejevalni dejavniki ( 

velike reliefne različnosti, neugodni nagib,pedološka heterogenost) in ureditev dostopnosti na 

parcele v smislu optimalne rabe zemljišč. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur list RS,št. 5/91) 

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

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

Upravičenci: 

Pravne in fizične osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpisi in program ministrstva. 

1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 

Višina sredstev: 50.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sofinanciranje izgradnje malih namakalnih sistemov, kar zagotavlja stalno, kakovostno in časovno 

načrtovano proizvodnjo. Ta ukrep je temelj prestrukturiranja kmetijske proizvodnje. Omogočil bo 

konkurenčnost na tržišču in istočasno ohranil obstoječo zaposlitev v kmetijstvu, kot tudi odprl 

možnosti za nove zaposlitve. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96) 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94). 

Upravičenci: 

pravne in fizične osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpisi in program ministrstva 

1497 Akumulacije 

Višina sredstev: 30.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

zagotovitev vodnih virov za funkcioniranje malih namakalnih sistemov, namenjenih predvsem za 

namakanje trajnih nasadov in zelenjave. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 
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- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št.59/96) 

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

Upravičenci: 

pravne in fizične osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpisi in program ministrstva 

2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov 

Višina sredstev: 70.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Ukrep je pomemben zaradi narave prijazni, ekonomski in ekološki reji živali na travinju, obenem pa 

preprečuje zaraščanje slovenskega podeželja ter s tem pripomore k vzdrževanju kulturne krajine. 

Pravna podlaga: 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 

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

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

Upravičenci: 

pravne in fizične osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpis. 

3807 Poskusni centri za namakanje 

Višina sredstev: 10.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Vzporedno z realizacijo namakalnih sistemov v RS je potrebno zagotoviti tudi demonstracijsko - 

poskusne centre. Tam bodo uporabniki namakalnih sistemov imeli možnost pridobiti znanje o 
različnih tehnikah namakanja in najpogostejših napakah pri uporabi različnih namakalnih tehnik. 

Ugotavljal se bo tudi učinek na pridelek, količino in kvaliteto ter na ekonomičnost pridelave. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št. 59/96) 
- Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l.RS, št. 71/94) 

Upravičenci: 

pravne osebe v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 

26. oktober 1999 1057 poročevalec, št. 74/VI 



Način pridobitve sredstev: 

program ministrstva 

5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

Višina sredstev: 524.775 000 STT 

Vrste ukrepov: 

-splošne investicijske podpore 

-podpore mladim kmetom 

-podpore novogradnjam in obnovam hladilnic za sadje in zelenjavo 

-podpore zadružnim investicijam 

Namen ukrepov: 

-podpore investicijam, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in razvoj kmetij, kmetijskih obratov in 

kmetijskih zadrug, 

-prestrukturiranje, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje, 

-zagotavljanje prilagoditve tržnemu povpraševanju, 

-podpora posameznim specifičnim in področnim programon, prestrukturiranja in prenove 

Ukrepi na tem področju predstavljajo program prestrukturiranja kmetijstva (HI.steber v Programu 

reforme kmetijske politike) in se bodo izvajali skladno z omenjenim programom. 

Pravna podlage: 

-Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) 

-Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

fizične in pravne osebe, ki izvajajo prestrukturiranje in prenove 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa in sklenjene pogodbe. 

8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 

Višina sredstev: 54.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Postavka je namenjena za vzdrževalna in sanacijska dela ter upravljanje na skupnih objektih in 

napravah na melioracijskih območjih, za vzpostavitev katastra hidromelioracijskih sistemov, 

preprečevanje vetrne erozije in ustvarjanje biotopov. 

Pravne podlage: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l.RS, št. 5/91) 

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

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

Pravne in fizične osebe 

Način pridobitve sredstev: 

.Tavni razpis in program ministrstva . 

2356 Živilsko - predelovalna industrija 

5853 Programi podpor prestrukturiranja živilstva 

Višina sredstev : 300.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Postavka je namenjena investicijskemu prestrukturiranju živilske industrije. Namen te postavke je 

omogočiti primerljivost z tehničnimi zahtevami, ki so primerljive z zahtevami v Evropski uniji. Ob 

pristopu k EU bo slovenska živilsko predelovalna industrija imela precejšnje težave tudi s 
prevzemom tehničnih zahtev za objekte in proizvodnjo v živilski industriji. Pri tem gre predvsem za 

vprašanje prevzema higienskih ekoloških in tehnoloških standardov. 

Pravna podlaga: 
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (UL RS št.5/91) 

Upravičenci: 

Živilsko predelovalna industrija 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis 

2357 Celovit razvoj podeželja 

2470 Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri 

Višina sredstev: 200.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Namen ukrepa je ustvaijanje zaposlitvenih možnosti in novih delovnih mest za kmete in njihove 

družine, razvijanje podeželskega turizma, ustanavljanje malih predelovalnih obratov, ohranjanje 

tradicionalnih obrti in organiziranje prodaje s sofinanciranjem izgradnje pomožnih objektov na 

kmetijah in turističnih kapacitet na kmetijah, izdelave blagovnih znamk in promocije produktov 

podeželja. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo izhajale iz celostnih projektov 

razvoja podeželja, regionalnih razvojnih projektov in vinskih cest. 

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

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 
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Upravičenci: 

Občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko 

opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del ter 

fizične osebe z območja izvajanja projekta.. 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpisi in program ministrstva. 

1458 Ukrepi prostorskega urejanja - obnova vasi 

Višina sredstev: 200.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Namen ukrepa je obnova vasi v smislu urbanističnega urejanja vaških središč, obnavljanje in 

urejanje zgradb (stavbe skupnega pomena, obnova kmečkih hiš) ter prostorska preureditev vasi in 

optimizacija lokacij kmetij. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo izhajale iz 

celostnih projektov razvoja podeželja, regionalnih razvojnih projektov in vinskih cest. 

Pravna podlaga: 

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

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. List RS, št. 59/96) 

Upravičenci: 

Občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko 

opravljajo samostojno, druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del ter 

fizične osebe z območja izvajanja projekta.. 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpisi in program ministrstva. 

2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 

Višina sredstev: 360.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Ukrep obsega izdelavo razvojnih projektov za večja ali manjša podeželska območja, odvisno od 

izraženih razvojnih iniciativ lokalnega prebivalstva. Namen je usposabljanje lokalnega prebivalstva, 

da je soodgovoren kreator svojega razvoja. Pri uvajalni fazi programov celostnega razvoja 

podeželja se animira in usposablja lokalno prebivalstvo za izdelavo razvojnih programov na 

podeželju, v izvedbeni fazi pa se sofinancira izdelava inovativnih programov s področij tehnične 

podpore, trženja in promocije kmetijskih/ gozdarskih/ ribiških produktov, izobraževanja in 

delovnega usposabljanja, podeželskega turizma, tradicionalnih obrti, storitev na podeželju ter 

ohranjanje in vzdrževanje naravne in kulturne dediščine na podeželju. 
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Pravna podlaga: 

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

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

Upravičenci: 

Občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko 

opravljajo samostojno, druge pravne in fizične osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih 
del. 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpisi in program ministrstva. 

3804 Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva 

Višina sredstev: 390.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sofinanciranje kmetijske infrastrukture in sicer rekonstrukcije in novogradnje cestne infrastrukture 

(nekategorizirane ceste, lokalne ceste in javne poti) ter vodne oskrbe (iskanje vodnih virov, 

posodobitve obstoječega vodovodnega omrežja, novogradnje). Urejena infrastruktura je predpogoj 

za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in 

turizma na podeželju. Prioriteto pri sofinanciranju bodo imele naložbe, ki bodo izhajale iz celostnih 

projektov razvoja podeželja, regionalnih razvojnih projektov, vinskih cest, regionalnih projektov 

vodooskrbe ter projektov agrarnih operacij. 

Pravna podlaga: 

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

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.list RS, št. 5/91) 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. List RS, št. 59/96) 

Upravičenci: 

Občine oz. krajevne skupnosti, če gre v skladu s Statutom občine za naloge, ki jih KS lahko 

opravljajo samostojno in druge pravne osebe, usposobljene za izvajanje predmetnih del. 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpisi in program ministrstva. 

2359 Varstvo rastlin 

7704 Kmetijstvo-Zdravstveno varstvo rastlin 

Višina sredstev: 136.030.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja nalog s fitosanitarnega področja, ki jih določajo zakonski predpisi in 

mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v EU. Za vstop na 
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skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti nov sistem na področju varstva rastlin, ki je enak in 

primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema je zagotavljanje zdravstvenega varstva 

rastlin, enotno izvajanje ukrepov na področju, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga skupnosti; za 

zagotavljanje prostega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev enotnega in 

nemotenega delovanja državne službe za varstvo rastlin tako na meji, kot znotraj države ter 

vzpostavitev hierarhije odgovornosti v službi za varstvo rastlin. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št. 82/94) 

- Bilateralni sporazumi o varstvu rastlin 

- Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, WTO/SPS, FAO/IPPC,OECD) 

- Evropski sporazum 

Upravičenci: 

javni zavodi, znanstveno raziskovalne organizacije in ustanove (kmetijski zavodi, inštituti, 

fakultete), strokovne skupine oz. komisije 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo 

hrane ter sprejetega letnega programa dela se z vlagatelji sklenejo pogodbe, ki urejajo način in 

pogoje koriščenja sredstev. 

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 

Višina sredstev: 165.419.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Plačilo določenih nalog, ki jih v skladu z zakonskimi obveznostmi države in na podlagi letnega 

programa ministrstva izvajajo strokovne organizacije na področju selekcije in introdukcije ter 

preizkušanja novih sort kmetijskih rastlin in spremljanje ekonomičnosti v kmetijstvu. 

Pravne podlage: 

- Zakon o semenu in sadikah (Ur.l. SRS, št. 42/73) 

- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin 

(Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90) 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

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

izvedbo navedenih nalog. 

Upravičenci: 

Javni zavodi in ustanove, izvajalci letnega programa ministrstva (Kmetijski inštitut Slovenije s 

podizvajalci). 
« 

Način pridobitve sredstev: 
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Sredstva se dodelijo na podlagi sklepa o določitvi programa in višine finančnih sredstev po sklenitvi 

pogodbe, uveljavljajo pa na podlagi mesečnih akontativnih računov in končnega obračuna konec 

meseca novembra 1999. 

1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo 

Višina sredstev: 147.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

- podpora vzpostavitvi in delovanju poskusnih centrov za sadjarstvo (Sadjarski center Gačnik, 

Sadjarski center Bilje), s ciljem zagotavljanja matičnega sadilnega materiala, postopna zagotovitev 

baze za oskrbo z lastnim sadilnim materialom, dodatno pa tudi omogočanje introdukcije novih sort 

ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v sadjarstvu; 

- podpora ustanovitvi in začetku delovanja poskusnega centra za oljkarstvo v Kopru, z enakimi cilji 

kot zgoraj (matični nasadi, introdukcija, selekcija, poskusništvo) 

- podpora vzpostavitvi in delovanju dveh selekcijsko- trsničarskih središč (Vrhpolje pri Vipavi, 

Ivanjkovci pri Ormožu), v katerih se izvajajo selekcijski programi: pridelava osnovnega matičnega 

izhodiščnega materiala, vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo klonskega brezvirusnega materiala 
za nadaljnje razmnoževanje v trsnicah, vključno z mikrovinifikacijo. 

Pravne podlage: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. SRS, št. 5/91), 

- Zakon o semenu in sadikah (Ur.l. RS, št. 42/73, 45/73, 29/86, 12/87), 

- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin 

(Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 82/94), 

- program razvoja sadjarstva v Sloveniji (MKGP, 1995) 

Upravičenci: 

Sadjarski centri in selekcijsko-trsničarski središči so trenutno še brez ustreznega statusa, začasno in 

pogodbeno jih upravljata: 
- Poslovno združenje prehrane (STS Vrhpolje, STS Ivanjkovci, SC Gačnik) 

- Kmetijsko-veterinarski zavod Nova Gorica (SC Bilje, Center za oljkarstvo Koper) 

Njihovega premoženja ne vodita kot svoje premoženje. 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi dolgoročne pogodbe in letnega programa se z upravičenci sklenejo letni aneksi o 

financiranju. 

1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora 

Višina sredstev: 21.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

sofinanciranje vrtnarskega centra (1) in vrtnarskih postaj (6) s ciljem pospeševanja razvoja pridelave 
vrtnin za trg s preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin, preizkušanjem novih 
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tehnologij pridelave glede na različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so locirane 

posamezne postaje in glede predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju 

(pridelava za svežo porabo, pridelava za predelavo). Izvajanje ekoloških poskusov v vrtnarstvu, 

uvajanje novih tehnologij na področju pridelave in dodelave. 

Pravne podlage: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. SRS, št. 5/91) 

- Zakon o semenu in sadikah (Ur.l. RS, št. 42/73, 45/73, 29/86, 12/87) 

- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin 

(Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS št. 82/94) 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

Na podlagi večletnega programa MKGP so upravičenci naslednji: KZ Agraria Koper; Srednja 

kmetijska šola Nova Gorica; Biotehniška fakulteta, Odd.za agronomijo; Kmetijski inštitut 

Slovenije; Srednja kmetijska šola Celje; Srednja kmetijska Šola Novo mesto; Comus d.o. Logarevci 

Način pridobitve sredstev: 

na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij in letnega programa dela, po letni pogodbi 

5545 Kmetijski eksperimentalni in izobraževalni center Jable 

Višina sredstev: 100.000 000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja pred investicijskih del in priprave investicije za izgradnjo Kmetijskega 

eksperimentalnega in izobraževalnega centra Jable, skladno z revidiranim projektom PHARE SLO 
94 E 32. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje ureditvenih del na zemljiščih, za rekonstrukcijo 

objektov ter za nakup pisarniške, informacijske in laboratorijske opreme in mehanizacije. Del 

sredstev bo namenjen tudi za dopolnitev projektne dokumentacije. Projekt Jable je pripravljen v 

skladu v prakso EU držav članic, ki imajo za potrebe izobraževalnega in pospeševalnega dela na 

področju kmetijstva organizirane državne pospeševalne demonstracijske centre. 

Pravna podlaga: 

- državni program za sprejem acquis-inštitucionalna izgradnja 

- projekt PHARE SLO 94E32 

- projekt TEMPUS ZR Nemčija 

Upravičenci: 
Kmetijski izobraževalni in informacijski center Jable 

2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema 

Višina sredstev: 4.858.000 SIT 
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Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja napovedovanja oziroma prognoze pojava škodljivih organizmov v kmetijstvu 

na podlagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. Z določanjem optimalnih rokov 

za zatiranje škodljivih organizmov se zagotavlja povečanje ekonomičnosti rastlinske proizvodnje ter 

racionalnost rabe fitofarmacevtskih sredstev in s tem zmanjšanje obremenjevanja okolja. V ta 
namen ie potrebno posodobiti opremo in naprave pri izvajalcih teh nalog. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS, št. 82/94) 

Upravičenci: 

■ kmetijski zavodi in ustanove 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje 

hrane ter sprejetega letnega programa dela se z vlagatelji sklenejo pogodbe, ki urejajo način in 

pogoje koriščenja sredstev. 

5854 Fitofarmacevtska sredstva 

Višina sredstev: 276.351.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotovitev izvajanja nalog s področja fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo zakonski predpisi 

in mednarodni sporazumi oziroma jih zahteva EU v procesu vključevanja Slovenije v EU. Za vstop 

na skupni trg EU mora Slovenija vzpostaviti nov sistem na področju fitofarmacevtskih sredstev, ki 

je enak in primerljiv z drugimi državami EU. Namen tega sistema je uvedba enotnih standardov 

glede registracije, prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev zaradi varovanja zdravja ljudi in 

okolja, usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter 

zagotavljanje lažje notranje in zunanje trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in rastlinskim blagom 

(rezidui fitofarmacevtskih sredstev). 

Zagotoviti investicijski transfer v usposobitev fitosanitamih laboratorijev zaradi izvajanja 

učinkovitega nadzora rastlinskih škodljivih bolezni in škodljivcev z namenom preprečevanja vnosa, 

pojava, širjenja ter zatiranja teh škodljivih organizmov in s tem preprečevanje gospodarske škode. 

Učinkovit nadzor temelji na ustrezni diagnostiki, ki je odvisna od dobro opremljenih laboratorijev z 

ustrezno usposobljenim osebjem, ki je sposobno potrditi ali ovreči prisotnost škodljivih 

organizmov. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št. 82/94) 

- Bilateralni sporazumi o varstvu rastlin 

- Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, WTO/SPS, FAO/1PPC, OECD) 

- Evropski sporazum 

Upravičenci: 
javni zavodi, znanstveno raziskovalne organizacije in ustanove (kmetijski zavodi, inštituti, 
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fakultete), strokovne skupine oz. komisije 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnjo 

hrane ter sprejetega letnega programa dela se z vlagatelji sklenejo pogodbe, ki urejajo način in 

pogoje koriščenja sredstev. 

6634 PHARE-Iastna udeležba (fitosanitarna oprema) 

Višina sredstev: 9.716.000 SIT 

Namen ukrepa 

Zagotovitev lastne udeležbe Republike Slovenije v nacionalnem programu PHARE za fitosanitamo 

področje za sofinanciranje dejavnosti po programih; plačilo prometnega davka za nakup opreme, ki 

se financira iz PHARE sredstev 

Pravna podlaga 

- sprejeti programi PHARE (Twining 1999) 

Upravičenci: 

Izvajalske organizacije, svetovalne organizacije, dobavitelji opreme, izbrani na javnih natečajih 

2360 Gozdarstvo 

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi 

Višina sredstev: 25.000.000 SIT f 

Namen: 

Izplačila odškodnine oškodovancem, ki jim je škodo na premoženju povzročila zaščitena divjad. 

Odškodninski zahtevki imajo še vedno naraščajoči trend. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč in uredba o zavarovanju ogroženih 

živalskih vrst. 

Upravičenci: 

so oškodovanci, ki jim je škodo na premoženju povzročila zavarovana divjad. 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva oškodovanci dobijo na podlagi zapisnika o škodi in obračuna, ki je običajno določen na 

podlagi poravnave. 

1407 Obnova gozdov.Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije, 1411 Obnova 

gozdov: Obnova zasebnih gozdov, 2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in 

obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah, 
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1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije, 1441 Nega gozdov: Nega v 

zasebnih gozdovih, 

6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov, 6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v 

zasebnih gozdovih, 6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu 

6328 Gozdarstvo ostalo:Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih 

gozdovih 

Višina sredstev: 579.889.000 SIT 

Namen ukrepov: 

Namen ukrepov s področja gojenja gozdov (obnova in nega gozdov) in varstva gozdov 

(preventivno varstvo gozdov, ostalo varstvo gozdov, protipožarno varstvo na Krasu) je zagotoviti 

in povečati stabilnost in gospodarsko vrednost gozdov ter usmerjati njihov razvoj tako, da bi lahko 

izpolnjevali vse funkcije. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih, 

- Program razvoja gozdov v Sloveniji, 

- Odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS. 

Izvedba gojitvenih in varstvenih del zaostaja za predvidenimi v programu razvoja gozdov v 

Sloveniji. Zaostanki so še vedno tako veliki, da bi ohranjanje ravni izvedbe močno negativno 

delovalo na stabilnost gozdov. Vzrok za tako stanje so tudi premajhna sredstva proračuna 

Republike Slovenije namenjena za financiranje in sofinanciranje. Da bi se gojitvena in varstvena dela 

izvajala na ravni kot je določena z načrti za gospodarjenje z gozdovi oziroma s programom razvoja 

gozdov v Sloveniji, se predvideva, naj bi se sofinanciranje bolj približalo ravni, ki je določena v 

programu Razvoja gozdov v Sloveniji. Predlagana višina sredstev naj bi omogočila financiranje in 

sofinanciranje: 

Vrsta dela (ukrepa): Leto 2000 Leto 2001 
- obnova gozdov: naravna 1.795 ha 2.100 ha 

umetna 733 ha 880 ha 
- nega gozdov: 9.430 ha 11.400 ha 

- varstvo gozdov 5.880 dni 6.360 dni 

feromonske vabe 24.500 kom 24.500 kom 

lovne nastave 2.000 kom 2.000 kom 

vzdrž.protipožamih presek 300 km 300 km 

gradnja protipožarnih presek 30 km 30 km 

vzdrž.protipožamih zidov 2.500 m 2.500 km 

- vzdrževanje življ. okolja prostož. živali 2.100 dni 2.590 dni 

Upravičenci: 
lastniki gozdov 

Način pridobitve sredstev: 

na podlagi izdanih odločb ter prevzetih in obračunanih opravljenih del 
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6330 Gozdarstvo-ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 

Višina sredstev: 8.509.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Financiranje in sofinanciranje obiranja in nabiranja semenja določenega gozdnega drevja, 

skladiščenja semenja, vzdrževanje semenskih sestojev in plantaž. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih, program razvoja gozdov v Sloveniji 

- Odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna RS 

Upravičenci: 

Sredstva pridobijo lastniki gozdov oziroma registrirani semenaiji. 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi predpisanih pogodb in računov za opravljeno delo 

6332 Gozdarstvo-ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom 

Višina sredstev: 8.316.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Plačilo odškodnine zaradi omejitve uživanja lastnine, ki jo je povzročila razglasitev gozda s 

posebnim namenom. Tudi v letu 1999 in 2000 se pričakuje povečanje odškodninskih zahtevkov. 

Tem pa se ponavadi pridružijo tudi zahtevki za odmero gozdov s posebnim namenom, če za gozd s 

posebnim namenom niso razglašene cele gozdne parcele. Računa se na odškodninske zahtevke na 

okoli 1350 ha gozdov s posebnim namenom s povprečnim zahtevkom okoli 9.500 SIT/ha (1.900 

SIT/m3 etata, ki se ne sme posekati). Pričakuje se tudi obvezo za odmero okoli 50 ha gozdov s 

posebnim namenom (odmera po vrednosti okoli 110.000 SIT/ha). 

Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih 

- program razvoja gozdov v Sloveniji 

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

Način pridobitve sredstev: 

Izplačilo se uveljavlja z odškodninskim zahtevkom in podpisanim sporazumom med lastnikom 

gozda in MKGP 

7702 Gozdarstvo:Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni 

publicistiki v gozdarstvu 
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Višina sredstev: 8.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotoviti izvedbo programa za predstavitev gozdov, gozdarstva, lovstva in ribištva (izdaja 

publikacij, zloženk), financiranje in sofinanciranje določenih naročenih projektov, ki jih izvajajo 

organizacije civilne družbe in sofinanciranje strokovne publicistike. 

Upravičenci: 

MKGP za uresničitev programa in organizacije civilne družbe 

Način pridobitve sredstev: 

na podlagi javnega razpisa, sprejetih vlog, podpisanih pogodb z izvajalci in računov za opravljeno 

delo 

2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora 

Višina sredstev: 93.100.000 SIT 

Namen ukrepa: 

financiranje in sofinanciranje za ministrstvo uporabnih raziskovalnih projektov na področju 

gozdarstva in lovstva 

Pravne podlage: 

- Zakon o gozdovih 

- program razvoja gozdov v Sloveniji 

Za izvajanje raziskovalnega programa naj bi se zagotovilo 51.000 raziskovalnih ur. Zaradi značaja 

raziskovalnega dela v gozdarstvu katerega rezultati na trgu ne dosegajo velikega povpraševanja, 

ker se večinoma nanašajo na gozd in imajo širši pomen, naj bi se 60% potrebnega raziskovanja 

financiralo iz proračunskih sredstev. V letu 2000 naj bi se s predlaganimi sredstvi financiralo 20.598 

raziskovalnih ur. 

Upravičenci: 

raziskovalci, ki s projekti uspejo na natečaju oziroma na podlagi naročila MKGP 

Način pridobitve sredstev: 

na podlagi natečaja, podpisane pogodbe in računa za opravljeno raziskovalno delo 

2559 Drugo: Izvršba odločb Zavoda za gozdove Slovenije 

Višina sredstev: 5.350.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotoviti izvršbo odločb v primerih, ko je izvršitelj zavod, ki je odločbo izdal v upravnem 

postopku. 
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Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih, 

- Zakon o splošnem upravnem postopku 

Zavod letno izda okoli 45.000 odločb v upravnem postopku. Zagotoviti je potrebno sredstva za 

izvršbo za okoli 1% odločb. 

Upravičenci: 

Zavod za gozdove Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 

podpisana pogodba, dokazila o opravljenih izvršbah odločb 

4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije, 4178 

Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih, 4179 Gozdne ceste:Popravilo 

gozdnih cest v državnih gozdovih 

Višina sredstev: 339.980.000 SIT 

Namen ukrepov: 

Sofinanciranje tekočega dela popravil-vzdrževanja gozdnih cest, ki jih poleg lastnikov gozdov 

lahko uporabljajo tudi drugi. Delež sofinanciranja iz proračuna je v povprečju 35%, analize pa 

kažejo, da se uporaba gozdnih cest v javne namene povečuje. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih, program razvoja gozdov v Sloveniji 

- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 

Po podatkih v ažuriranem katastru gozdnih cest, ki jih je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, je v 

državi skupaj 13.453 km gozdnih cest (8.520 km v zasebnih gozdovih, 4.142 km v državnih 

gozdovih in 791 km v gozdovih, ki so predmet vračanja), ki se vzdržujejo na podlagi sistema, ki ga 

določa zakon o gozdovih. 

Upravičenci: 

občine 

Način pridobitve sredstev: 

Predpisana pogodba in od Zavoda za gozdove potrjenih situacij za opravljeno vzdrževanje 

6772 Gozdarstvo- ostalo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim 

namenom 

Višina sredstev: 20.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 
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V skladu s programom razvoja gozdov v Sloveniji povečevati površino državnih gozdov in 

omogočiti prednostne nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. 

Ob pospešeni denacionalizaciji gozdov se pričakuje povečana ponudba takih gozdov, kjer naj bi 
država uveljavljala prednostno pravico pri nakupu. V letu 2000 naj bi razpoložljiva sredstva 

omogočila nakup 210 ha gozdov, v letu 2000 pa 350 ha gozdov. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o gozdovih 

- program razvoja gozdov v Sloveniji 

Upravičenci: 

V imenu Republike Slovenije Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

Način pridobitve sredstev: 

Overovljena kupoprodajna pogodba 

5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 

Višina sredstev: 40.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sofinanciranje gradnje in rekonstrukcij gozdnih cest, ki je praktično povsem zastala, čeprav bi 
jih bilo potrebno za ekonomično gospodaijenje z gozdovi, letno zgraditi okoli 190 km. Delež 

sofinanciranja naj bi bil 50%, leta 2000 naj bi se sofinanciralo izgradnjo 20 km, leta 2001 pa 

izgradnjo 40 km gozdnih cest. Ukrep se sofinancira tudi v EU. 

Pravna podlaga: 

Zakon o gozdovih, program razvoja gozdov v Sloveniji 

Upravičenci: 

Lastniki gozdov 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis 

6632 Podpora združevanju lastnikov gozdov 

Višina sredstev: 10.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Je spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov z razdrobljeno gozdno posestjo zaradi 

učinkovitejšega in ekonomičnega gospodarjenja z gozdovi. Ukrep se sofinancira tudi v EU. 

Pravna podlaga: 

Zakon o gozdovih, program razvoja gozdov v Sloveniji 
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Upravičenci: 
Lastniki gozdov 

* 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis 

6633 Sofinanciranje investicij za izboljšanje pogojev pridobivanja gozdnih proizvodov 

Višina sredstev: 40.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sofinanciranje investicij za pridobivanje gozdnih proizvodov v razmerah kjer je razmerje med 
prihodki in stroški gospodarjenja neugodno. Učinek sofinanciranja naj bi povečal zlasti obseg 

pridobivanja lesa za kurjavo. Ukrep se sofinancira tudi v EU. 

Pravna podlaga: 

Zakon o gozdovih, program razvoja gozdov v Sloveniji 

Upravičenci: 

Lastniki gozdov 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis 

2361 Ribištvo 

1859 Ribištvo:Posodobitev ulova in predelave morskih rib 

Višina sredstev: 68.400.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sofinanciranje investicij v modernizacijo ulova in predelave morskih rib. 

Pravna podlaga: 

- Uredba in sektorski načrt morskega ribištva 

Upravičenci: 

podjetja ter zasebni ribiči, ki jim je ribištvo edini in glavni poklic. 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis 

2557 Ribištvo: Podpora ukrepom za odpravo strukturnih neskladij v morskem ribištvu 

Višina sredstev: 22.500.000 SIT 
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Namen ukrepov: 

Sofinanciranje preusmeritev v druge-ne ribiške dejavnosti, sofinanciranje upokojevanja, odkup 

licenc zasebnim morskim ribičem. 

Pravna podlaga: 

- strategija morskega ribištva s sektorskim programom 

Upravičenci: 

morski ribiči z veljavnim ribolovnim dovoljenjem 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis 

2553 Ribištvo: Raziskave v ribištvu, monitoring in ribiški kataster 

Višina sredstev: 35.100.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za področje ribištva, financiranje spremljanja 

stanja in varovanje ogroženih vrst morskih organizmov v slovenskem moiju, financiranje vodenja 

ribiškega katastra. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o morskem in sladkovodnem ribištvu 

Upravičenci: 

Raziskovalne ustanove in registrirani raziskovalci, Inštitut za biologijo, Zavod RS za ribištvo 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis in potrjen program dela 

1422 Podpora razvoju marikulture 

Višina sredstev: 13.500.000 SIT 

Namen ukrepov: 
Posodobitev zmogljivosti za vzrejo morskih rib in školjk, podpora programom trženja rib in ribjih 

izdelkov. 

Pravna podlaga: 

- Uredba in sektorski program morskega ribištva 

Upravičenci: 
morski ribiči in podjetja 

i 
Način pridobitve sredstev: 
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na podlagi javnega razpisa 

1449 Podpora razvoju sladkovodnega ribigojstva in predelavi rib 

Višina sredstev: 40.500.000 SIT 

Namen ukrepa: 

izraba potencialnih možnosti vzreje rib glede na razpoložljive vodne vire v Sloveniji ter večja 
ponudba izdelkov iz sladkovodnih rib 

Pravna podlaga: 

- Uredba in program razvoja sladkovodnega ribištva v RSloveniji 

Upravičenci: 

fizične in pravne osebe 

Način pridobitve sredstev: 

javni razpis 

2362 Ukrepi prilagajanja 

2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE lastna udeležba 

Višina sredstev: 93.279.000 SIT 

Namen ukrepa: 

zagotovitev lastne udeležbe Republike Slovenije v programih PHARE CBC z Avstrijo in Italijo za 

sofinanciranje dejavnosti po programih; plačilo prometnega davka za nakup opreme, ki se financira 

iz PHARE sredstev; sredstva za sofinanciranje izvajanja programa predpristopne strategije in 

usposobitve institucij za izvajanje programa SAPARD. 

Investicije so namenjene izgradnji veterinarske in fitosanitarne mejne postaje na mejnem prehodu 

Obrežje in predstavljajo zagotovitev lastnih sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano pri zagotovitvi lastne udeležbe Republike Slovenije. 

Pravna podlaga: 

- Finančni memorandum med EU in RS za državni program PHARE, CBC, COP ter SPP 

1998/1999. 

Upravičenci: 

PHARE CBC: Izvajalske organizacije - kmetijsko veterinarski zavodi Nova Gorica, Maribor in 
Kranj; svetovalne organizacije, dobavitelji opreme, izbrani na javnih natečajih. 

PHARE SPP/SAPARD in twiningi 98/99 partnerice-države članice EU. 

Mejni prehodi: Ministrstvo za promet in zveze (koordinator projekta) 

2428 Drugi mednarodni projekti- lastna udeležba 
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Višina sredstev: 34.008.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sofinancirajne v višini 50 % vrednosti mednarodnega projekta postavitve vzorčnih kmetij in 

obnovitve učnega centra za kmetijsko mehanizacijo. 

Pravna podlaga: 

Sklep Vlade RS o donaciji BIH - 1998 

Upravičenci: 

Izdelovalci opreme in kmetijske mehanizacije in projektne organizacije iz Republike Slovenije 

2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč 

Višina sredstev: 41.781.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva so namenjena za izvedbo humanitarne pomoči v okviru organizacije \VFP pri FAO in za 

donacije. 

Pravna podlaga: 

Sprejeti program 

Upravičenci: 

izvajalec programa, izbran na javnem razpisu 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se pridobi na podlagi sklenjene pogodbe 

2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU 

Višina sredstev: 156.435.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Gre za sodelovanje strokovnjakov, bilateralno sodelovanje s članicami EU in pridruženimi 

članicami, zagotavljanje lastne udeležbe pri sofinanciranju delavnic in seminarjev s področja 

acquisa. 

Pravna podlaga: 

- Pridružitveni sporazum EU - Slovenija 

- Državni program za sprejem acquis 

- Bilateralni sporazumi o sodelovanju med ministrstvi držav EU in pridruženimi članicami. 

Upravičenci: 

MKGP in organi v sestavi 
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Način pridobitve sredstev: 

na podlagi programa ministrstva in sklenjenih pogodb. 

5546 EU in mednarodno sodelovanje:Harmonizacija predpisov, izdelava primerjalnih analiz 

in zakonodaje 

Višina sredstev: 57.000.000 SIT 
» 

Namen ukrepa: 

Sredstva bodo namenjena za izdelavo primerjalnih analiz tuje zakonodaje po naročilu MKGP, 

izdelavo strokovnih podlag za pripravo slovenske zakonodaje in za strokovno pomoč pri pripravi 
predpisov, lektoriranje predpisov, prevajanje EU zakonodaje in zakonodaje drugih držav v 

slovenščino in prevajanje naše zakonodaje v tuje jezike ter plačilo drugih materialnih stroškov 
povezanih vezanih na vključevanje EU. 

Pravna podlaga: 

-Državni program za izvedbo Aquisa 

Upravičenci: 

Izvajalci del - domači in tuji strokovnjaki ter dobavitelji blaga oz. storitev. 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi pogodb o delu, avtorskih honorarjev in računov za storitve oz. dobavljeno blago, 

izstavljenih na podlagi naročilnice oz. sklenjene pogodbe. 

7504 EU in mednarodno sodelovanje: Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah 

Višina sredstev: 79.943.000 SIT 

Namen ukrepa: 

plačilo članarin za članstvo v mednarodnih organizacijah in letni prispevek za delovanje 

Slovenskega raziskovalno gospodarskega predstavništva (SRGP) v Bruslju. 

Pravna podlaga: 

članstvo v mednarodnih organizacijah 

Upravičenci: 

Mednarodne organizacije, zveze in združenja s področja dela ministrstva in SRGP v Bruslju. 

7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za senzorično analizo vina 

Višina sredstev: 1.943.000 SIT 

Namen ukrepa: 

sofinanciranje stroškov rednega delovanja mednarodnega senzoričnega centra, ki deluje kot 

izpostava mednarodne organizacije O.I. V in izobražuje degustatoije s celega sveta. 
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Pravna podlaga: 
- Mednarodna pogodba 

Upravičenci: , 

Mednarodni center za senzorično analizo vin v ustanavljanju 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavljajo na podlagi pogodbe. 

2363 Drugi spremljajoči ukrepi 

2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo- podpora 

Višina sredstev: 230.060.000 SIT 

Namen ukrepa je: 

- razpisi vsebin v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Zemlja 

- sofinanciranje za kmetijstvo pomembnih aplikativnih projektov,. 

- podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstveno strokovnih preglednih študij, 

- podpora znanstveno strokovni periodiki, izvedbi znanstveno strokovnih prireditev, simpozijev in 

kongresov ter aktivnim udeležbam na pomembnejših mednarodnih znanstveno strokovnih 

kongresih. 

Pravne podlage: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. SRS, št. 5/91) 

- Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur.l.RS, št.8/91) 

- nacionalni raziskovalni program (Ur.l. RS, št. 8/95) 

- Pravilnik o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev (Ur.l.RS, Št.35/94) 

Upravičenci: 

raziskovalci, raziskovalne inštitucije in pojavnem razpisu izbrani izvajalci posameznih aktivnosti. 

Način pridobitve sredstev: 

Pogoji za pridobitev sredstev se določijo z javnim razpisom ali (izjemoma) s sklepom ministra brez 

razpisa na podlagi sklenjene pogodbe in računa za opravljeno delo. 

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora 

Višina sredstev: 120.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva so namenjena za podporo tržnih aktivnosti in različnim oblikam promocije kmetijstva in 

živilstva na sejmih doma in v tujini. 

Pravne podlage: 
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- Zakon o finančnih inter/encijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

kmetje, kmetijska in živilska podjetja, zadruge in druge oblike povezovanja pridelovalcev in 

predelovalcev, podjetja, ki se ukvarjajo z organizacijo sejemskih dejavnosti 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavlja na podlagi javnega razpisa, sklenjenih pogodb z upravičenci. 
* 

1474 KmetijstvorSofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva 

1 .Višina sredstev: 35.000.000 SIT 

Nameni ukrepa: 

- podpora uvajanju integrirane pridelave v sadjarstvo v Sloveniji in izvajanje organizacijskega dela 

ter strokovnega nadzora nad izvedbo integrirane pridelave sadja (SIPS); 

- sofinanciranje izvedbe zgodnje prognoze pridelka sadja, ki je narejena po enotni metodologiji v 

okviru evropskega programa Prognosfruit; 

- podpora za vodenje ribiškega katastra in za kategorizacijo ribolovnih vod v Sloveniji; 

- podpora programu uvajanja knjigovodstva na kmetijah z namenom spremljanja dohodkovnega 

položaja kmetij s primerljivostjo po ekonomskih kazalnikih z državami EU; 

- podpora fitopatološkim, tehnološkim in tržnim bazam podatkov ter prenos le-teh do uporabnikov 

Pravne podlage: 

- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. SRS, št. 5/91) 

- Program razvoja sadjarstva v Sloveniji (MKGP, 1995) 

- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva 

Upravičenci: 

Sadjarstvo Slovenije GIZ, Biotehniška fakulteta Agronomija, Kmetijski inštitut, Kmečki glas 

Način pridobitve sredstev: 
Sredstva se uveljavljajo na podlagi uredbe, letnega programa dela in letne pogodbe. 

4106 Skupni nameni:Zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemna zavarovalnica 

Višina sredstev: 52.469.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva bodo namenjena za ustanovitev in delovanje vzajemne zavarovalnice, kot oblike 

zavarovanja kmetijskih pridelkov na principu vzajemnosti. 

Upravičenci: 

Vzajemna zavarovalnica 
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Način pridobitve sredstev: 

na podlagi pogodbe 

1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo 

Višina sredstev: 5.000 000 SIT 

Namen ukrepa: 

V letu 2000 je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje objektov in naprav ter najnujnejših 

aktivnosti na področju obrambe pred točo. Z novim zakonom o obrambi pred točo se bo opredelila 

organizacija, način in vrsta obrambe pred točo, oblike financiranja ter vprašanja, povezana z 

opremo za izvajanje obrambe pred točo. Z novim zakonom bi ukinili tudi obstoječi zakon o 

obrambi pred točo. Sredstva bodo namenjena delno tudi za raziskovalno delo na področju obrambe 
pred točo. 

Pravne podlage: 

- Zakon o sistemu obrambe pred točo (Ur.l.RS, št. 33/79) 

- Sporazum z R Italijo o izvajanju obrambe pred točo na območju Primorske (Ur.list SFRJ, 

mednarodne pogodbe, št. 12/82), sporazum z R Madžarsko (Ur.list SFRJ št. 10/79) in sporazum o 

sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med 

vlado R Avstrije, R Hrvaške, R Madžarske, R Italije, R Poljske in R Slovenije. 

- Program ministrstva 

Višina sredstev se določi na podlagi programa del in aktivnosti. 

Upravičenec: 

Hidrometeorološki zavod Slovenije in drugi izvajalci 

Način pridobitve sredstev: 

na podlagi programa se sklene pogodba. 

2426 Kmetijstvo:Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 

V postavko je vključena dosedanja postavka 2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov. 

Višina sredstev: 229.770.000 SIT 

Namen ukrepa: 

financiranje postopne vzpostavitve baz podatkov za enostavnejše in učinkovitejše uveljavljanje 

intervencij v kmetijstvu in povezave osnovnih baz podatkov v kmetijstvu: 

-register kmetijskih gospodarstev 

-register območij z omejenimi dejavniki 

-raba zemljišč 

-register pridelovalcev grozdja in vina 

-kataster vinogradov in določitev absolutnih vinogradniških leg 

-kataster trajnih nasadov: sadovnjaki, hmeljišča, oljčniki 
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-evidenca o državnih pomočeh v kmetijstvu 

-pedološka karta 

-tržni informacijski sistem (v fazi priprave) 

-kmetijsko knjigovodstvo (FADN) 
-register živali 

-informacijski sistem v veterinarstvu 

-informacijski sistem v živinoreji 
-informacijski sistem službe za varstvo rastlin 

-informacijski sistem Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov 

-gozdarski informacijski sistem. 

Usposobitev na informacijskem področju je eden od temeljev za vključitev v EU. Projekt je 

večleten. 

Pravne podlage: 

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

Upravičenci: 

bodo izbrani na podlagi direktne izbire in predhodnega javnega razpisa. 

Način pridobitve sredstev: 

Sredstva se uveljavlja na podlagi uredbe o uvedbi finančnih intervencij in pogodbe. 

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk 

Višina sredstev: 77.500.000 SIT 

Namen ukrepa: 

-sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja učencev in študentov srednjih kmetijskih, 

gozdarskih in veterinarske šole in fakultet na podlagi izobraževalnih in pospeševalnih 

programov na šolskih posestvih, 

-sofinanciranje specialističnega izobraževanja s področja svetovanja kmetijstva in podpora 

strokovnemu 

usposabljanju učiteljev praktičnega pouka, 

-sofinanciranje programov interesnih dejavnosti s področja kmetijstva na osnovnih šolah, 

- podpora drugim oblikam dodatnega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja kmetijskih 

pridelovalcev. 

Pravne podlage: 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur. 1. SRS, št. 5/91) 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96) 

Upravičenci: 

Srednje kmetijske in živilske, gozdarske in veterinarske šole in fakultete, osnovne šole, ki izvajajo 

programe s področja kmetijstva in druge izobraževalne ustanove. 
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Način pridobitve sredstev: 

Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi programov, ki jih potrdi ministrstvo.Višina sredstev in 

medsebojne obveznosti se opredelijo v pogodbi med ministrstvom in upravičencem. 

2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16.členom zakona o kmetijskih zemljiščih 

Višina sredstev: 972.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora zagotoviti v proračunu zadostna 

sredstva, da bi lahko vodil aktivno politiko nakupa in prodaje kmetijskih zemljišč ter s tem 

pomembneje vplival na izboljšanje slabe posestne in parcelne strukture kmetijskih zemljišč. 

Pravna podlaga: 

-16.člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št. 59/97) 

- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 10/93 in 1/96) 

Upravičenci: 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 

nakup kmetijskih zemljišč in gozdov neposredno od lastnikov po postopku določenem v Zakonu o 

kmetijskih zemljiščih (javna ponudba) 
» 

6562 Obramba pred točo - oprema 

Višina sredstev: 10.000 000 SIT 
J 

Namen ukrepa: 

nakup opreme za izvajanje obrambe pred točo na podlagi rešitev novega zakona o obrambi pred 

točo. 

Pravne podlage: 
- Novi zakon o sistemu obrambe pred točo 

- Sporazum z R Italijo o izvajanju obrambe pred točo na področju Primorske (Ur.list SFRJ, 

mednarodne pogodbe, št. 12/82),sporazum z R Madžarsko (Ur.list SFRJ št. 10/79) in sporazum o 

sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med 

vlado R Avstrije, R Hrvaške, R Madžarske, R Italije, R Poljske in R Slovenije. 

- program ministrstva 

Upravičenci: 

Hidrometeorološki zavod Slovenije in drugi izvajalci 

Način pridobitve sredstev: 

program ministrstva in pogodba 
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6631 Politika kakovosti 

Višina sredstev: 200.000.000 SIT 
f 

Namen ukrepa: 

Namen proračunske postavke Politika kakovosti je uspostavitev mehanizmov oziroma 

ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga 

predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega načina nadzora kakovosti 

kmetijsko-živilskih proizvodov ter uvajanja sistema označevanj posebnih in tradicionalnih 

proizvodov ter njihovo zaščito pred poneverbami. 

Sredstva iz te postavke bodo namenjena predvsem za: 

• usposobitev uradnih preskusnih laboratorijev in ustreznih organov (strokovno in 

organizacijsko primerljivo z EU); 

• izvedbo akreditacije laboratorijev in ustreznih organov; 

• okrepitev nadzora nad ustreznostjo proizvodov na trgu (naključni nadzor) ter pregled nad 

ustreznostjo sistema kontrole kakovosti; 

• ustanovitev certifikacijskih organov in za izdajo potrdil o preveritvi in nadzoru znamk; 

• določitev referenčnih laboratorijev ter uvedbe postopkov za izvajanje preskušanja po 

harmoniziranih referenčnih metodah; 

• vzpostavitev sistema za oblikovanje in registracijo logotipov za posebne in tradicionalne 

kmetij sko-živilske proizvode; 

• sofinanciranje priprave dokumentacije in registracije za posebne in tradicionalne kmetijsko- 

živilske proizvode; 

• kontrola kmetijsko-živilskih proizvodov v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in 

prodaje. 

Pravna podlaga: 

- specifični zakoni (npr. zakon o živinoreji, zakon o varstvu rastlin itd.) s področja kmetijsko- 

živilskih proizvodov, ki so v pristojnosti MKGP; 

- Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95); 

- Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 27/93); 

Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, 

št. 5/91). 

Upravičenci: 
1. Uradni laboratoriji in certifikacijski organi, ki so imenovani s strani MKGP za izvajanje 

uradne kontrole predpisane v zakonodaji, kije v pristojnosti MKGP. 
2. Zainteresirani pridelovalci in predelovalci hrane, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoja. 

Način pridobitve sredstev: 

1. na podlagi programa ali javnega razpisa 

6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji 
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Višina sredstev: 241.282.000 SIT 

Namen sredstev: 

RS je za izvajanje projekta posodobitev evidentiranja nepremičnin v RS najela kredit 

Svetovne Banke. 

Istočasno odpirajo proračunsko postavko s tem imenom tudi MF, MOP, MP in MKGP, ki vsa 

sodelujejo pri izvajanju projekta. MKGP je odgovorno za pod projekt »Raba zemljišč«, kar 

obsega: zajem rabe zemljišč, interpretacijo rabe kmetijskih zemljišč in povezavo z digitalnim 

katastrom. Dela se bodo izvajala na podlagi že znane in testirane metodologije in bodo 

končana v letu 2003. 

Predvidena sredstva za izvajanje podprojekta »Raba zemljišč« so v letu 2000 219.420.000 

SIT , poleg teh pa je potrebno zagotoviti še 21.862.000 SIT za delovanje projektne 

koordinacijske pisarne, ki bo delovala na GURS in bo služila vsem pod projektom, vključno 

podprojektu »Raba zemljišč«. 

Pravna podlaga: 

Sklep 118.seje Vlade Republike Slovenije z dne 8.7.1999 

Upravičenci: 

Izvajalci izbrani na javnem razpisu 

Način pridobitve sredstev: 

Javni razpis in sklenjene pogodbe 

6637 Agrometeorološki monitoring 

Višina sredstev : 3.000.000 SIT 

Agrometeorološka dejavnost postaja vse bolj pomembna za racionalno načrtovanje kmetijske 
pridelave in za povečevanje prihodkov v kmetijstvu, Hkrati pomeni izpopolnitev sistema 

agrometeoroloških informacij prilagajanje normam držav EU. To se nanaša predvsem na 
podatke o agroklimatskih parametrih, o kvaliteti kmetijskih pridelkov ter o kontroli 

onesnaževanja kmetijskih zemljišč. Sredstva bodo namenjena za zgostitev merilne mreže za 

spremljanje agrometeoroloških podatkov, za oblikovanje celovitega in enotnega 

informacijskega sistema podatkov o vplivu vremenskih dogajanj na razvoj kmetijskih rastlin na 
razvoj rastlinskih bolezni ter na kmetijska dela. Na podlagi teh podatkov bo oblikovan 

prognostični agrometeorološki model za različne regije v Sloveniji. 

Pravna podlaga: 

Zakon o kmetijstvu 

Upravičenec: 

MKGP in Hidrometeorloški zavod RS 

Način pridobitve sredstev: 

Program in prerazporeditev sredstev 
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2385 Investicije 

5548 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
< 

Višina sredstev: 90.000.000 SIT 

Namen: 

Sredstva se bodo porabila za nakup pisarniške opreme in pohištva ter informacijske opreme v 

skladu z predvidenimi novimi zaposlitvami. Poleg tega se predvideva nabava najzmogljivejših 

fotokopirnih strojev z ustrezno napravo za zlaganje gradiv in za nabavo varnostne opreme v skladu 

z varnostnimi predpisi. Sredstva se bodo porabila tudi za delno obnovo voznega parka ministrstva. 

Sredstva se bodo porabila tudi za nadgradnjo računalniške opreme in nakup računalnikov in 

opreme za novo zaposlene ter s tem povezane nadgradnje računalniške mreže MKGP. 

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme in prevoznih sredstev preko Servisa skupnih služb 

Vlade Republike Slovenije, nakup opreme za informatizacijo preko CVI ter za manjše investicije. 

2391 SAPARD 

6689 SAPARD - tuja donacija 

Višina sredstev : 1.200.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Evropska Unija z letom 2000 namenja dodatne pomoči državam kandidatkam v okviru 

predpristopne strategije. Znatno povečanje pomoči je namenjeno kmetijstvu in strukturnim 
ukrepom. Sredstva Skupnosti so namenjene podporam zahtev, določenih v okvirih pristopnega 

partnerstva in se nanaša na reševanje prednostnih (prioritetnih) in specifičnih problemov pri 

trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektoija in podeželskih 

območij držav kandidatk ter sodelovanje pri izvajanju Acquis communautaire z vidika splošne 

kmetijske politike in sorodnih politik. 

Z Uredbo Sveta 1268/99 se vzpostavlja instrument (SAPARD) za kmetijstvo in sicer za področja 

kot so modernizacija struktur kmetijskih gospodarstev, izboljšanje struktur za predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov, razvoju podeželja ipd. 

Pomoč Skupnosti lahko znaša do 75 % skupne opravičljive javne porabe. Za investicije, ki 

prinašajo prihodek, sme javna pomoč znašati do 50 % skupnih opravičljivih stroškov, od katerih 

Skupnost prispeva do 75 %. 

Slovenija bo v skladu z Nacionalnim programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 
(sektorski razvojni načrt) in Uredbo za SAPARD predložila Komisiji do konca leta 1999 

sedemletni Načrt razvoja podeželja za SAPARD, kot podlago za pridobitev sredstev. Za podporo 

EU bomo kandidirali s podprogrami ukrepov: za izboljšanje kmetijskih struktur (investicijske 

podpore), za posodobitev in prilagajanje živilsko predelovalne industrije, nekaterih ukrepov 

celovite politike razvoja podeželja in delno ukrepi iz kmetijsko okoljskega programa. 

Dodelitev sredstev državam kandidatkam za predpristopno pomoč, bodo temeljila na kriterijih, kot 
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so: 

delež kmetijskega prebivalstva, delež kmetijskih območij, BDP - izračunanega z ozirom na kupno 

moč (PPP) in problemi, specifični za določena območja. Ocenjujemo, da Slovenija lahko pričakuje 

okoli 3% sredstev instrumenta SAPARD. 

Pravna podlaga: 

• Uredba Sveta (EC) 1268/1999 podpora skupnosti za predpristopne ukrepe v kmetijsktvu 
in razvoju podeželja državam srednje in vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju 

• (Finančni memorandum) 

Upravičenci: 

• fizične in pravne osebe, ki izvajajo prestrukturiranje in prenove oz. se ukvarjajo s 

kmetijsko dejavnostjo, tržne organizacije pridelovalcev... 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi javnega razpisa 

6718 SAPARD - lastna sredstva 

Višina sredstev : 600.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

V skladu s predvideno podporo s strani predpristopnega instrumenta SAPARD Evropske unije je 

potrebno zagotavljati okvirno 25 % lastnih sredstev pri izvedbi programov. Predvidena višina je 

okvirna. Po potrditvi Načrta razvoja podeželja in sklenitvi finančnega memoranduma bo natančno 

opredeljeno, kateri ukrepi in v kakšni višini se bodo izvajali v okviru predpristopne pomoči in 

kakšno je natančno razmeije posameznih virov sofinanciranja. Programi se bodo nanašali na 

reševanje prednostnih (prioritetnih) in specifičnih problemov pri trajnostnem prilagajanju 

kmetijskega sektorja in podeželskih območij, v podporo izvajanju Acquis communautaire z 

vidika splošne kmetijske politike in sorodnih politik. 

Uredbo Sveta 1268/99 vzpostavlja instrument (SAPARD) za kmetijstvo in sicer za področja, kot 

so modernizacija struktur kmetijskih gospodarstev, izboljšanje struktur za predelavo in trženje 

kmetijskih proizvodov, razvoju podeželja ipd. 

Pravna podlaga: 

• Uredba Sveta (EC) 1268/1999 podpora skupnosti za predpristopne ukrepe v kmetijsktvu 

in razvoju podeželja državam srednje in vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju 

• (Finančni memorandum) 

Upravičenci: 

• fizične in pravne osebe, ki izvajajo prestrukturiranje in prenove oz. se ukvarjajo s 

kmetijsko dejavnostjo, tržne organizacije pridelovalcev... 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi javnega razpisa 
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2392 PHARE - CFCU 

8202 PHARE CFCU - tuja donacija 

Višina sredstev: 415.000.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva bodo namenjena za sodelovanje tujih vladnih strokovnjakov pri tvviningih iz programa 

PHARE CUP 98/99 in delež EU pri sofinanciranju investicij iz navedenega programa . 

Pravna podlaga: 

Finančni memorandum med EU in RS 1998 in 1999 

Upravičenci: 

Tuje vladne institucije in izvajalci del izbrani na javnih razpisih 

Način pridobitve sredstev: 

Tuja donacija preko PHARE 

Javni razpis -sklenjene pogodbe 

2312 VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 

1020 Materialni in drugi stroški 

4522 Materialni stroški 

Višina sredstev: 156.726.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Iz te postavke se financirajo materialni stroški Veterinarske uprave Republike Slovenije. Sredstva 

so povečana zlasti za najemnine, saj ima VURS v najemu več prostorov, znižana pa za druge 

posebne materiale in storitve. Izdatki so večji tudi pri službenih potovanjih v tujino, hotelskih 

storitvah v tujini, prevajalskih in računalniških storitvah, založništvu, kar je povezano s 

priključevanjem Slovenije EU in pripravo ustrezne zakonodaje ter sodelovanje na screeningih v 

Bruslju in ostalih sestankih v tujini. Zaradi izboljšave komunikacijske opreme, se povečujejo tudi 
stroški, saj so neposredno povezani s pridruževanjem Slovenije k EU. 

Pravna podlaga: 

Strokovne podlage Ministrstva za finance in predpisi, ki urejajo materialno poslovanje državnih 

organov. 

Upravičenci: 

V skladu s programom dela delavci Veterinarske uprave Republike Slovenije in dobavitelji sredstev 

oz. storitev za potrebe delovanja državnih organov. 
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Način pridobitve sredstev: 

računi in drugi dokumenti za storitve in dobavljena sredstva na podlagi naročilnice oz. pogodbe. 

2301 Delovanje služb in javnih zavodov 

2562 Veterinarski inštitut Slovenije 

Višina sredstev: 504.902.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotavljanje osnovne diagnostično laboratorijske dejavnosti ter opravljanje najzahtevnejših 

specialističnih del v javni veterinarski službi. S tem se v Republiki Sloveniji zagotovi pregled nad 

stanjem kužnih bolezni, nad ostanki hormonov, težkih kovin, antibiotikov v živilih živalskega 

izvora. Veterinarski inštitut Slovenije opravlja tudi razvojne naloge za pripravo strokovnih podlag 

za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in živinorejske proizvodnje. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o veterinarstvu - 68. in 69. člen (Ur.l. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) 

Upravičenci: 

Veterinarska fakulteta, ki opravlja dela Veterinarskega inštituta Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 

Pogodba med MKGP in Veterinarsko fakulteto. 

2563 Veterinarski zavod Slovenije 

Višina sredstev: 1.522.610.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Financiranje sekundarne veterinarske službe, ki se lahko opravlja samo v okviru javnih veterinarskih 

zavodov in s katero se zagotavlja odkrivanje, preprečevanje in izkoreninjanje živalskih kužnih 

bolezni, varstvo prebivalstva pred zoonozami, opravljanje veterinarsko-sanitarnih pregledov živali 

in živil živalskega izvora in zagotavljanje zdravstveno ustrezne hrane za ljudi. Iz postavke se 

financira tudi sodelovanje Veterinarskega zavoda Slovenije pri pripravi strokovnih podlag za 

pripravo predpisov in v izobraževanju imetnikov živali. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o veterinarstvu - 66. in 67. člen (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) 

-Sklep o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije (Ur.l.RS, št. 6/95) 

Upravičenci: 

Veterinarski zavod Slovenije 

Način pridobitve sredstev: 
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Pogodba med MKGP in Veterinarskim zavodom Slovenije. 

2358 Veterina 

5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine 

Višina sredstev: 130.957.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Iz te postavke so bodo plačevale odškodnine za živali, zlasti za prašiče, saj bo Slovenija v letu 2000 

začela izvajati eno od ključnih zahtev EU - ukinitev cepljenja proti klasični prašičji kugi, kar 

pomeni, da bodo prašiči dovzetni za to bolezen, ki se zatira s stamping out metodo, kar je v skladu 

z našo zakonodajo in tudi z evropskimi predpisi. Odškodnine se bodo plačevale za živali, predmete 

in surovine, ki jih je bilo po odločbi veterinarskega inšpektorja potrebno usmrtiti oziroma uničiti. 

Odškodnine za te namene sodijo v najmanjši obseg zdravstvenega varstva, za katere morajo biti 

sredstva zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o veterinarstvu - 8., 15. do 20. in 58. do 60. člen (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) 

Upravičenci: 
Lastniki živali, ki so bile usmrčene oz. lastniki predmetov in surovin, ki so bili uničeni 

Način pridobitve sredstev: 

Pravnomočna odločba veterinarskega inšpektoija in odredba direktorja VURS 

6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali in ukrepi v veterini 

Višina sredstev: 846.241.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, ki jih vsako leto z odredbo predpiše minister za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodijo v okvir javne veterinarske službe, ki se opravlja na 

podlagi koncesij - javnih pooblastil. Sredstva so znižana^ saj Slovenija v letu 2000 načrtuje 

prenehanje vakcinacije proti klasični prašičji kugi. Del sredstev je namenjen tudi financiranju 

tiskanja obrazcev zdravstvenih spričeval in drugih dokumentov, ki jih skladno z zakonom o 

veterinarstvu založi VURS. Del sredstev je namenjen Veterinarski zbornici, ki opravlja naloge na 

podlagi javnih pooblastil, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o veterinarstvu - 64. in 65., 121. in 153. člen (Ur.l. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96), 

- Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih 

bolezni 

Upravičenci: 
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Zasebne veterinarske organizacije, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo o opravljanju javne 

veterinarske službe; 

Izvajalci storitev 

Način pridobitve sredstev: 

Račun za opravljeno storitev in porabljen material 

7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Višina sredstev: 5.724.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva postavke se bodo uporabila za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce, ki jih 

veterinarski inšpektorji vzamejo po uradni dolžnosti, pa tudi za redne letne kontrole in monitoring, 

ki bo vse obsežnejši zlasti na področju živalske krme in dodatkov krmi. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o veterinarstvu - 125. člen (Ur.l. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) 

Upravičenci: 
Diagnostični laboratoriji, ki niso v sklopu javne veterinarske službe 

Način pridobitve sredstev: 

Račun za opravljene analize 

2473 Vakcinacija lisic 

Višina sredstev: 80.143.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Postavka je namenjena plačilu oralne vakcinacije lisic, ki se opravlja v skladu z evropskim 

programom izkoreninjanja stekline pri, za to bolezen najdovzetnejši živali - lisici. 

Pravna podlaga: 

-13. člen Zakon o veterinarstvu 

-13. Člen (Ur. list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) 

Upravičenci: 

Izvajalci storitve 

Način pridobitve sredstev: 

izbiranje najboljšega ponudnika v skladu z Zakonom o javnih naročilih 

5549 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 
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Višina sredstev: 37.450.000 SIT 

Namen ukrepa: > 

Sredstva te postavke bodo namenjena nadaljevanju zamenjave avtomobilov za veterinarske 

inšpektorje tako da bi se vozni park VURS v naslednjih letih postopoma obnovil in dopolnil. 

Sredstva te postavke bodo hkrati namenjena tudi nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter 
računalnikov in programske opreme, saj ima VURS v najemu več neopremljenih prostorov, poleg 

tega pa bo v VURS zaposlenih tudi več ljudi. Z novimi računalniki se bo opremilo veterinarske 

inšpektoije notranje in mejne inšpekcije, omogočena pa bo tudi povezava preko modemov s 

centralo VURS. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98) 

Upravičenci: 

Dobavitelji avtomobilov, opreme, pohištva, računalnikov in programske opreme, izbrani v skladu z 

ZJN in v okviru nabav Servisa skupnih služb vlade in Centra vlade za informatiko. 

Način pridobitve sredstev: 

Izbira najboljšega ponudnika v skladu z Zakonom o javnih naročilih 

2385 Investicije 

7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

1. Višina sredstev: 509.674.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Iz te postavke se financira izboljšanje in primerna opremljenost laboratorijev, ki morajo biti v skladu 

z zahtevami EU opremljeni za osnovno diagnostično dejavnost na področju živalskih kužnih 

bolezni in živil ter surovin živalskega izvora. Nadaljevalo se bo financiranje v že začete investicije v 

objekte za ugotavljanje vzroka v Veterinarskem zavodu Slovenije. Del sredstev je namenjen za dela 

na mejnih prehodih Obrežje, Jelšane in Gruškovje, za katera je bilo s sklepom Vlade RS št. 915- 

02/98-1(1) z dne 9. aprila 1998 sklenjeno, da se zagotovi sredstva za njihovo financiranje. Sredstva 

so namenjena tudi za dokončno plačilo kupnine ter rekonstrukcijo in adaptacijo prostorov, 

namenjenih za karanteno za živali, ki je eden ključnih preventivnih ukrepov, s katerim se preprečuje 

vnos kužnih bolezni v Republiko Slovenijo inje pogoj za vključevanje Republike Slovenije v EU. 

S te postavke se bodo črpala sredstva za razvoj specialnih računalniških aplikacij v veterini. 

EU zahteva vodenje registra živali in razvoj nekaj aplikacij, med katerimi je najpomembnejša 

in najobsežnejša Registracija in označevanje goveda, ki mora med drugim omogočati sledenje 

živali od rojstva do smrti, v primeru izbruha bolezni pri posamezni živali pa moramo dobiti 

podatke o vseh živalih, ki so z obolelo prišle kdajkoli v stik, bodisi na farmi, med prevozom, 

na paši, v klavnici, in kje so se te živali nahajale po morebitmi okužbi. 

EU zahteva kot pogoj za vstop tudi uporabo nekaterih drugih programov ( ANIMO, ADNS, 

SHIFT), za uvedbo katerih je potrebno razviti še nekaj drugih računalniških aplikacij. 
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Pravna podlaga: 
- Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 82/94, 21/95, 16/96) 

- Sklep Vlade RS št. 915-02/98-1(1) z dne 9. aprila 1998 
! 

Upravičenci: 
-Veterinarski zavod Slovenije 

-Veterinarski inštitut Slovenije 

- Izvajalci del 

- Lastnik prostorov, izvajalci rekonstrukcijskih in adaptacijskih del 

Način pridobitve sredstev: 

- Izbira najboljšega ponudnika v skladu z Zakonom o javnih naročilih 

- Plačilo v skladu s prodajno pogodbo, izbira najboljšega ponudnika za rekonstrukcijo in adaptacijo 

v skladu z Zakonom o javnih naročilih 

2313 UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA 

1020 Materialni in drugi stroški 

4523 Materialni stroški -URSPK 

Višina sredstev: 33.473.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva so namenjena za financiranje materialnih stroškov Uprave Republike Slovenije za 

pospeševanje kmetijstva v kateri je zaposlenih 11 delavcev. S priključevanjem Slovenije k EU in 

ustreznimi prilagajanji organizacije kmetijsko svetovalne službe se bodo povečevali tudi materialni 

stroški. 

Pravna podlaga: 

Strokovne podlage Ministrstva za finance in predpisi, ki urejajo poslovanje državnih organov 

Upravičenci: 

V skladu s programom del in nalog izvajalci storitev in delavci URSPK. 

2301 Delovanje služb in javnih zavodov 

2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba 

Višina sredstev: 1.639.296.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Financiranje izvedbe del in nalog kmetijske svetovalne službe v Oddelkih za kmetijsko svetovanje 

pri območnih kmetijskih in živinorejsko veterinarskih zavodih 
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Pravna podlaga: 

-Zakon o kmetijskih zemljiščih (119 člen) 

Upravičenci: 

Kmetijski in živinorejsko veterinarski zavodi Murska Sobota, Ptuj, Celje, Maribor, Ljubljana, Nova 

Gorica, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec in Biotehniška fakulteta, oddelek zootehnika 

Način pridobitve sredstev: 

Letni programi oddelkov za kmetijsko svetovanje 

7718 Pospeševalne naloge 

Višina sredstev: 47.733.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Pospeševalne naloge pokrivajo stroške transfera znanja od raziskav do kmeta (prikazi, test, razvoj 

tehnologij ipd.) in se izplačujejo na temelju vsakoletnih programov in izvedbe le-teh v Oddelkih za 

kmetijsko svetovanje pri območnih zavodih. 

Upravičenci: 

Financiranje izvedbe del in nalog v prenosu znanja od raziskav do kmetov, ki jih izvaja kmetijska 

svetovalna služba v Oddelkih za kmetijsko svetovanje pri območnih kmetijskih in živinorejsko 

veterinarskih zavodih v povezavi z raziskovalci 

Način pridobitve sredstev: 

Letni programi oddelkov za kmetijsko svetovanje 

2385 Investicije 

7719 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Višina sredstev: 65.620.000 SIT 

Namen ukrepa: 

1. Sredstva se bodo uporabila za ureditev prostorov za delovanje kmetijske svetovalne službe, za 

nakup ustrezne opreme za službo ter za usposobitev službe za izvajanje nalog v kmetijskem 

svetovanju, zlasti še v obdobju prilagajanja slovenskega kmetijstva EU. 

2.Sredstva se bodo porabila za nakup oz. najem prostorov, nakup opreme in prevoznih sredstev 

preko Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije in za manjše investicije, ter nakup 

računalnikov in programske opreme. 

Upravičenci: 

1 .Kmetijska svetovalna služba v Oddelkih za kmetijsko svetovanje pri območnih zavodih 
2. Center Vlade za informatiko, Servis skupnih služb in dobavitelji 
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Način pridobitve sredstev: 

Investicijski programi 

2314 INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOV IN RIBOLOV 

1020 Materialni in drugi stroški 

2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri 

Višina sredstev: 3.432.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Postavka je namenjena plačevanju storitev za vspostavitev in povezavo informacijskih baz, ki 

kot registri podatkov obstajajo na raznih upravnih organih, zavodih in drugih javnih 

institucijah. Nadalje se sredstva potrebujejo za vzdrževanje informacijskega sistema 

fitosanitarne inšpekcije (18 delovnih postaj po celi Sloveniji). Inšpektorji potrebujejo te 
podatke za učinkovito opravljanje nadzora po posameznih predpisih. Za "On line" pristop bi 

najbolj potrebovali naslednje registre in druge baze podatkov: 

1. Kataster kmetijskih in gozdnih zemljišč (za nadzor po zakonu o kmetijskih zemljiščih in 

zakonu o gozdovih) 
2. Register pridelovalcev grozdja in vina (Upravne enote) za nadzor zakona o vinu 

3. Podatke o izplačilu finančnih intervencij v kmetijstvu (Ministrstvo za finance) 

Pravna podlaga: 

-Zakon o upravi (Ur.l.RS, št. 67/94) 

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

-Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.82/94) 

-Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur.l. SRS, št. 29/86) 

Upravičenci: - ISA.IT d.o.o. Inštitut Jožef Štefan 

- ostali izvajalci uslug, oziroma dobavitelji opreme 

Način pridobitve sredstev: 

Račun za opravljeno storitev oziroma dobavljeno blago 

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Višina sredstev: 10.400.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Postavka je namenjena plačevanju analiznih izvidov in izvedenških mnenj za povzorčeno blago 
v prometu. Sredstva se bodo uporabila za opravljanje analiz zemlje na prisotnost 

prepovedanih pesticidov, kakovosti živalske krme, mineralnih gnojil, kakovosti semena in vina 
ter zdravstvenega stanja in prisotnosti reziduov na rastlinah v prometu (notranjost države in 

mednarodni promet). Število teh analiz se spreminja z ozirom na sezono (največ kontrol je 
jeseni in spomladi ob času setve in obnove sadovnjakov in vinogradov). Cena analiz je od 
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10.000 SIT (vino) do 100.000 SIT (vitamini, rezidui). Sredstva se bodo namenila tudi za 

zdravstveni nadzor rastlinskih bolezni v skladu s predpisi EU (OJEC No.L 1/5 z dne 

3.1.1997), ki je v pristojnosti fitosanitarne inšpekcije. Sumljive vzorce se pošilja na testiranje 

tudi v tujino. 

Pravna podlaga: 

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

-Zakon o mineralnih gnojilih (Ur.l. SRS, št. 24/73, 29/86) 

-Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.82/94) 

-Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur.l. SRS, št. 17/78, 29/86) 

-Zakon o semenu in sadikah (Ur.l. SRS, št. 42/73, 45/73, 29/86) 

-Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur.l. SRS, št. 16/74, 29/86) 

-Pravilnik o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Ur.l. SFRJ, št29/79) 

-Pravilnik o kakovosti krme (Ur.l. SFRJ, št. 77/88 in 54/90), izdan na podlagi zakona o 

standardizaciji (Ur.l.SFRJ, št. 37/88) 

Upravičenci: 

Pooblaščeni laboratoriji in izvedenci določeni na podlagi zakona o upravnem postopku • 

Način pridobitve sredstev: 

Plačilo računa izstavljenega na podlagi opravljenih analiz 

4524 Materialni stroški 

Višina sredstev: 83.096.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva te postavke so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Inšpektorata RS za 

kmetijstvo gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

Sredstva so namenjena delovanju organa v skladu z relevantno zakonodajo. Predvidevamo 

povečevanje stroškov pri telekumunikacijskih storitvah, plačilu energije, izobraževanju, 

zmanjšanje pa pri vzdrževanju voznega parka, če bomo uspeli zamenjati dotrajane avtomobile. 

Načrtujemo izboljšanje komunikacijske opreme, kar bo povečalo materijalne stroške. Večji 
stroški Inšpektorata so tudi posledica delovanja na več krajih (43) v notranjosti države in na 

14 mejnih prehodih. V uporabi pa ima tudi 47 avtomobilov. 

Pravne podlage: 

Predpisi, ki urejajo materialno poslovanje državnih organov 

Upravičenci: 
V skladu s programom dela delavci IRSKGLR in dobavitelji sredstev oz. storitev za potrebe 

delovanja državnih organov. 

6775 Izvršbe inšpekcijskih odiočb in odškodnine 
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Višina sredstev: 23.400.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo izvaja izvršbe inšpekcijskih 

odločb po drugi osebi (285 člen ZUP) in plačuje odškodnine za uničene rastline po zakonu o 

zdravstvenem varstvu rastlin. Načrtovanje izvršb je zelo nepredvidljivo. V postopku je že 

nekaj odločb, ki bodo lahko imele za posledico izvršbo po osebi (I območje kmetijskih 

zemljišč). Pri plačevanju odškodnin za uničene rastline okužene s karantenskimi boleznimi gre 

za dolgotrajen postopek. Inšpekcija okužene rastline uniči in odredi druge ukrepe. Ukrepanje 

inšpekcije ob pojavu karantenskih rastlinskih bolezni je zahteva pri prilagajanju Slovenije EU. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o upravnem postopku (Ur.l. SFRJ, 47/86, 285 člen) 

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

-Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. RS, št.82/94) 

-Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur.l. SRS, št. 17/78, 29/86) 

Upravičenci: 
Izvajalci del po drugi osebi in oškodovanci pri uničenju rastlin 

Način pridobitve sredstev: 

Pravnomočna inšpekcijska odločba in odredba glavnega inšpektoija 

2385 Investicije 

7720 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Višina sredstev: 41.281.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva se bodo uporabila za nakup pisarniškega pohištva za enoto Sežana, Murska Sobota, 

Laško in Ljubljana. V Sežani je predvidena selitev inšpekcijskih služb v nove prostore (zahteve 

občine). Načrtujemo lastno udeležbo sredstev za izgradnjo mejnih inšpekcijskih postaj. V 

preteklem letu smo kupili čoln, ki ga je potrebno dodatno opremiti, da bo po kakovosti 

odgovarjal potrebam inšpektorja za morsko ribištvo. Predvidena je tudi obnova voznega 

parka . Za potrebe vinarskih inšpektorjev načrtujemo nabavo manjkajočih refraktometrov. 

Nujna je zamenjava osmih dotrajanih avtomobilov, ki povzročajo velike vzdrževalne stroške. 

Potrebno je izboljšati telekomunikacijsko opremo (mobiteli, GSM, hišne centrale, ISDN 

priključki,...). V kontejnerskih pisarnah in mansardnih prostorih je potrebno zagotoviti klima 

naprave. Nadalje načrtujemo zamenjavo birotehniške opreme, kjer so stroški vzdrževanja stare 

opreme veliki. 

Pravna podlaga: 
- Zakon o izvrševanju proračuna(34.b in 87.člen Uradni list RS št.5/96, 78/97, 34/98); 

- Zakon o upravi (Uradni list RS 47/97); 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.82/94) 
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-Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur.l. SRS, št. 29/86) 

Upravičenci: 

Servis skupnih služb Vlade, Center Vlade za informatiko, dobavitelji opreme in storitev 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi naročilnice in pogodbe izstavljen račun dobavitelja 

2317 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO IN REGISTRACIJO SORT 

RASTLIN 

1020 Materialni in drugi stroški 

6645 Materialni stroški 

Višina sredstev : 12.045.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Zagotoviti nemoteno delovanje Urada RS za varstvo in registracijo sort rastlin. Obveznost Urada 

je tudi izdajanje glasila, v katerem bodo objavljene vse informacije o postopkih za varstvo in 

registracijo sort in drugi podatki z omenjenega področja. Omogočiti sodelovanje in nadzor 

sodelavcem Urada pri načrtovanju in opravljanju strokovnega preizkušanja sort z domačimi in 

tujimi strokovnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami. Članstvo Slovenije v Zvezi za 

varstvo novih sort rastlin (UPOV) nalaga nekatere finančne obveznosti. Plačilo članarine poravnava 

Urad. 

Pravna podlaga: 
-Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 

13/99) 

- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98) 

- Zakon o potijevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin 

(Ur.l, SFRJ, št. 28/80, 82/90) 

Upravičenci: 

Dobavitelji blaga oziroma izvajalci storitev. 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi računov za storitve oz. dobavljeno blago, izstavljenih na podlagi naročilnice oz. 

sklenjene pogodbe. 

2359 Varstvo rastlin 

6647 Program varstva in registracije sort rastlin 

Vi šina sredstev : 9.610.000 SIT 
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Namen ukrepa: 

Urad mora zagotoviti izvedbo strokovnega preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in 

nespremenljivosti (RIN) sort rastlin za potrebe varstva sort in uporabne vrednosti (UV) sort 

kmetijskih rastlin, za registracijo sort oziroma vpis v sortno listo. Preizkušanje RIN seje v Sloveniji 

komaj pričelo uvajati, pripravljajo se metode in postopki. Potrebno bo strokovno usposabljanje 

raziskovalcev javnih zavodov. Sredstva so predvidena tudi za povračilo stroškov za delo 

strokovnih komisij za varstvo in registracijo sort. Vzpostavitev informacijskega sistema za 

vzpostavitev varstva in registracije sort. Urad sodeluje pri izvrednotenju metod RIN in UV. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sodelovanja Urada s tujimi uradi za varstvo in 

registracijo sort rastlin. Ker poteka preizkušanje RIN za domače sorte v tujini, so predvidena 

sredstva za plačilo preizkušanja. Za tuje sorte v postopku varstva sort pridobimo dokumentacijo o 

RIN iz tujine, kar je prav tako treba plačati. Na podlagi Uredbe o pristojbinah Urada RS za varstvo 

in registracijo sort rastlin prijavitelji za varstvo sort plačujejo predpisano pristojbino v skupni 

proračun. Na podlagi Uredbe o višini stroškov za pridobitev ali preizkušanje RIN pa povrnejo 

Uradu dejanske stroške preizkušanja. Sredstva se stekajo v skupni proračun. 

Pravna podlaga: 

-Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 

13/99) 

- Zakona o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98) 

- Zakon o potijevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin 

(Ur.l. SFRJ, št. 28/80, 82/90) 

-Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin (Uradni list 

RS, št. 29/99) 
-Uredba o višini stroškov v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja razločljivosti, izenačenosti 

in nespremenljivosti sorte (Uradni list RS, št. 29/99) 

I 

Upravičenci: 

Javni zavodi in druge neprofitne organizacije doma in v tujini. 

Dobavitelji opreme in izvajalci storitev. 

Izvajalci storitev - domači in tuji strokovnjaki. 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi pogodb in računov za storitve, izstavljenih na podlagi naročilnice oz. sklenjene 

pogodbe o sodelovanju. 

2385 Investicije 

6646 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Višina sredstev : 5.829.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Glede na stanje opremljenosti je predvidena nabava novega pisarniškega poiiištva in opreme ter 

nabava računalnikov in druge pisarniške opreme. Predvidena je posodobitev telekomunikacijskih 
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naprav (telefoni, mobilni telefoni). Za pisarniške prostore, ki so močno izpostavljeni soncu in slabo 

toplotno izolirani, je predvidena nabava hladilne opreme. Za potrebe Urada je predvidena nabava 

enega osebnega avtomobila, avdiovizuelna oprema in gasilska oprema. Zaradi dotrajanosti so 

predvidena vzdrževalna dela. 

Pravna podlaga: 
- Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 

13/99) 

- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98) 

- Zakon o potijevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin 

(Url SFRJ, št. 28/80, 82/90) 

Upravičenci: 

Servis skupnih služb Vlade, dobavitelji opreme oziroma izvajalci storitev 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi računov za dobavljeno opremo oz. opravljeno storitev, izstavljenih na podlagi 

naročilnice oz. sklenjene pogodbe 

2318 AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA 

1020 Materialni in drugi stroški 

6649 Materialni stroški 

Višina sredstev : 197.920.000 SIT 

Namen ukrepa: 

Sredstva so namenjena materialnim stroškom vzpostavitve in zagotovitve nemotenega delovanja 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Sredstva so namenjena delovanju organa v 

skladu z nalogami, ki so ji poveijene. Med najvišjimi je strošek najemnine prostorov, 

teiekumunikacijskih storitvah, plačilu energije, izobraževanju, idr. 

Pravna podlaga: 

Predpisi, ki urejajo materialno poslovanje državnih organov 

Upravičenci: 
V skladu s programom dela delavci Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in 

dobavitelji sredstev oz. Storitev za potrebe delovanja državnih organov. 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi računov za storitve oz. dobavljeno blago, izstavljenih na podlagi naročilnice oz. 

sklenjene pogodbe. 

2385 Materialni stroški 
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6650 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Višina sredstev : 252.079.000 SIT 

Namen ukrepa: 

V okviru te postavke se predvideva nakup pisarniške opreme, nabava računalnikov in programske 

opreme. 

V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva za vzpostavitev segmenta kmetijskega 

informacijskega sistema. Predvidena je opremljenost s telekomunikacijskimi napravami (telefoni, 

mobilni telefoni), avdiovizuelno opremo, kopirnimi stroji. Za potrebe Agencije je predvidena 

nabava vsaj dveh osebnih avtomobilov. 

Pravna podlaga: 

- Zakon o izvrševanju proračuna(34.b in 87.člen Uradni list RS št.5/96, 78/97, 34/98); 

- Zakon o upravi (Uradni list RS 47/97); 

Upravičenci: 

Servis skupnih služb Vlade, Center Vlade za informatiko, dobavitelji opreme in izvajalci 

storitev 

Način pridobitve sredstev: 

Na podlagi računov za dobavljeno opremo oz. opravljeno storitev, izstavljenih na podlagi 

naročilnice oz. sklenjene pogodbe 
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2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

PRILOGA K 

OBRAZLOŽITVI 

23: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

poročevalec, št. 74/VI 1100 26. oktober 1999 



A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija 
1998 (1) 

Ocena realizacija 
1999 (2) 

Predlog prorafuna Indeks 
2000 (3) 4:3/2 

I. SKUPAJ PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

A. Bilanca odhodkov 
[2311 |Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2301 Delovanje služb in javnih zavodov 

3 Programi 
2351 Kompenzacijska in neposredna plačila 
2352 Ukrepi za stabilizacijo trga 
2353 Območja s težjimi razmerami - EKO 1 
2354 Slovenski kmetijski okoljski program-EK02, EK03 
2355 Kmetijske strukture 
2356 Živilsko - predelovalna industrija 
2357 Celovit razvoj podeželja 
2359 Varstvo rastlin 
2360 Gozdarstvo 
2361 Ribištvo 
2362 Ukrepi prilagajanja 
2363 Drugi spremljajoči ukrepi 
2385 Investicije 
2391 SAPARD 
2392 PHARE - CFCU 
2393 Svetovna banka 
2394 FAO 
2395 Bavarska donacija 

(23T^|Veterinarska^ 
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2301 Delovanje služb in javnih zavodov 

3 Programi 
2358 Veterina 
2385 Investicije 
2392 PHARE-CFCU 

|2313 gUprava RS za pospeševanje kmetijstva  
1 Uprava in administracija 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

2 Financiranje javnih služb 
2301 Delovanje služb in javnih zavodov 

3 Programi 
2385 Investicije 

[2314 ^Inšpektorat RS za kmetijijstvo, gozdarstvo, lov in 
^"*]ribolov 

1 Uprava in administracija 
1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2385 Investicije 

25.592.699 30.824.341 43.004.634 139.5 
35.509.391 | j 145,4| 
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A. Bilanca odhodkov 
2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 
1998 (1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

12317 ^Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin j 
1 Uprava in administracija* 

1010 Plače 
1020 Materialni in drugi stroški 

3 Programi 
2359 Varstvo rastlin 
2385 Investicije 

12318 jAgendja^^z^tmetijsk^trgMiMjazv^^odeželja^^^J [ 
1 Uprava in administracija 

1020 Materialni in drugi stroški 
3 Programi 

2385 Investicije 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
[2311 J^Ministmro^i^metijstvo^oztlarstvo^njirehniiu^^^J 

3 Programi 
2364 Kapitalski delež 

JJ L JLI 

11 C JJ C 
o 
o 
o 
o 

100.000 
100.000 I 

A. Bilanca odhodkov 
[40 ^ jTEKOĆI ODHODKI 

II. SKUPAJ PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI 

25.592.699 

100.000 
100.000 

30.82-1.341 
2.482.083 3.292.809 I 

400 Plače *in drugi izdatki zaposlenim 
4000 Plače in dodatki 
4001 Regres za letni dopust 
4002 Povračila in nadomestila 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 
4004 Nadurno delo 
4005 Plače za delo po pogodbi 
4009 Dragi izdatki zaposlenim 

401 Prispevld delodajalcev za socialno varnost 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
4012 Prispevek za zaposlovanje 
4013 Prispevek za porodniško varstvo 

402 Izdatki za blago in storitve 
4020 Pisarniški tn splošni material in storitve 
4021 Posebni material in storitve 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 
4023 Prevozni stroški in storitve 
4024 Izdatki za službena potovanja 
4025 Tekoče vzdrževanje 
4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 
4027 Kazni in odškodnine 
4029 Dragi operativni odhodki 

403 Plačila domačih obresti 
4033 Plačila obresti od kreditov - dragim domačim kreditodajalcem 

1.261.881 
1.087.527 

15.205 
91.642 
46.524 

27 
9.273 

11.683 
183.617 
102.202 
79.566 

693 
1.155 

1.035.986 
251.754 
164.860 
37.570 
35.602 
79.475 
55.345 
40.873 
43.357 

327.150 
600 
600 

1.619.694 
1.415.514 

34.955 
99.108 
51.539 

156 
0 

18.422 
232.886 
129.919 
100.618 

881 
1.468 

1.439.155 
377.012 
198.816 
56.107 
52.532 

132.722 
34.939 
57.070 
79.590 

450.368 
1.074 
1.074 

ID 
TEKOČI TRANSFERI 20.554.151 22.281.175 I 

410 Subvencije 
4100 Subvencije javnim podjetjem 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 

10.573.131 
747.610 

9.825.521 

11.942.706 
0 

11.942.706 

43.848 
a 

28.410 
16.365 
12.045 
15.438 
9.610 
5.828 

449.999 )□ 
197.920 
197.920 
252.079 
252.079 

43.004.634 139.5 
4.054.370 

1.659.964 
1.409.479 

42.044 
118.487 
59.870 
6.814 

448 
22.822 

234.771 
130.679 
101.735 

883 
1.474 

2.159.635 
430.348 
207.802 
73.299 
68.648 

239.549 
71.372 

109.756 
200.993 
757.868 

0 
0 

33.316.741 
21.201.154 

0 
21.201.154 

123,11 
102.5 
99.6 

120.3 
119.6 
116.2 

123.9 
100,8 
100,6 
101.1 
100.2 
100.4 
150.1 
114.2 
104.5 
130.6 
130.7 
180.5 
204.3 
192.3 
252.5 
168.3 

0,0 
0.0 

149^1 
177,5 

177.5 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
4119 Drugi transferi posameznikom 

412 Transfer^neprofitnim organizacijam in ustanovam 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 DrugI tekoči domači transferi 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

414 Tekoči transferi v tujino 
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 
4143 Drugi tekoči transferi v tujino 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4200 Nakup zgradb in prostorov 
4201 Nakup prevoznih sredstev 
4202 Nakup opreme 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring 

ČD 
(INVESTICIJSKI TRANSFERI 

430 Investicijski transferi 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države 
4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 
4306 Investicijski transferi posameznikom 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim 

zavodom 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 

44~"| IDANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
—-J [deležev  
441 Povečanje kapitalskih delelev 
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 

137 
137 

532.376 
532.376 

9.448.508 
879.568 
98.791 

8.470.148 
0 
0 
o 
o 

165.116 I 

165.116 
3.232 
1.866 

40.727 
866 

40.888 
19.680 
57.857 

2.391.349 

2.391.349 
290.601 

24.422 
276.156 

18.737 
1.513.966 

0 
267.467 

0 
0 1 

61 
61 

382.703 
382.703 

9.945.005 
403.585 

75.540 
9.465.880 

10.700 
0 

10.700 
0 

378.549 I 

378.549 
7.560 

37.000 
148.017 

9.900 
124.672 

1.400 
50.000 

4.871.808 
4.871.808 

435.014 
58.850 

278.247 
0 

3.480.692 
0 

619.004 

100.000 
100.000 I 

100.000 
100.000 

4 
4 

426.723 
426.723 

11.371.917 
977.480 

58.308 
10.336.129 

316.943 
305.000 

1.943 
10.000 

6.6 
6.6 

111,5 
111.5 
1143 
242,2 

77,2 
109,2 

18.2 

980.937 to 
980.937 
• 7.560 
43.264 

534.044 
90.984 

280.655 
1.691 

22.739 

259,1 
100.0 
116,9 
360,8 
919.0 
225.1 
120.8 
45.5 

4.652.586 \\ 95,5| 
4.652.586 

559.750 
20.972 

119.784 
26.250 

2.656.997 
115.000 

1.153.833 

95.5 
128,7 
35.6 
43,0 

76,3 

186.4 

0.0 

"IH"! 

0,0 
0.0 

1 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

III. PREGLED SKUPIN PRORAČUNSKIH POSTAVK 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN 2S.S92.699 30.824.341 

1010 Plače 
2311 3020 Plače 
2312 5968 Plače 
2313 5969 Plače 
2314 5970 Plače 
2317 6639 Plače 

1020 Materialni in drugi stroški 
2311 1489 Splošno: Stroški strokovnih opravil 
2311 1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
2311 3344 Materialni stroški 
2312 4522 Materialni stroški 
2313 4523 Materialni stroški 
2314 2618 Certifikati, informatika, obrazci in registri 
2314 2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 
2314 4524 Materialni stroški 
2314 6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine 
2317 6645 Materialni stroški 
2318 6649 Materialni stroški 

[ 2 Financiranje javnih služb 
2301 Delovanje sluib in javnih zavodov 

2311 4181 Javni zavod Lipica • investicijsko vzdrževanje in oprema 
2311 6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v 

kmetijstvu 
2311 2560 Kmetijska gozdarska zbornica 
2311 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 
2311 1841 Javna gozdarska služba 
2311 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 
2311 6767 Javni zavod Kobilama Lipica 
2312 2562 Veterinarski inštitut Slovenije 
2312 2563 Veterinarski zavod Slovenije 
2313 2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba 
2313 7718 Pospeševalne naloge 

iProgrami 
2351 Kompenzacijska in neposredna plačila 

2311 5535 Kompenzacijska plačila v kmetijstvu 
2311 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 

2352 Ukrepi za stabilizacijo trga 
2311 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) 

2353 Območja s teijimi razmerami - EKO 1 
2311 5850 Območja s težjimi razmerami - ECO 1 

2354 Slovenski kmetijski okoljski program-EK02, EK03 
2311 5851 Slovenski kmetijski okoljski program - ECO 2, ECO 3 

2355 Kmetijske strukture 
2311 2435 Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program namakanja 
2311 8745 Splošno: Komasacija ■ reševanje pritožb 
2311 8746 Splošno: Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija 

pravnomočnih odločb 
2311 2430 Podeželje in agrarne operacije: Komasacije in sanacija 

nedokončanih komasacij 

1.482.101 
415.017 
510.503 
40.828 

515.752 
0 

520.684 
52.960 
13.667 

229.491 
123.343 

7.006 
875 

11.099 
71.339 
10.902 

0 
0 

7.503.983 
7.503.983 

50000 
75.000 

0 
434.740 

2.557.727 
919.300 
116.000 
429.000 

1.310.000 
1.569.636 

42.580 

16.085.932 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 

1.450.712 
131.428 

4.861 
11.431 

35.658 

1.915.032 
674.298 
618.499 

51.308 
570.928 

0 
598.783 

56.710 
21.400 

239.294 
143.525 

7.371 
2.956 

10.000 
95.027 
22.500 

0 
0 

8.451.367 

19.859.159 

8.451.367 
53.250 
85.600 

78.397 
481.393 

2.948.750 
1.011.471 

127.330 
471.871 

1.423.000 
1.724.319 

45.986 

5.400.590 
3.594.390 
1.806.200 

0 
0 
o 
o 
o 
o 

3.926.647 
321.200 

9.630 
12.840 

46.714 

43.004.634 139.S 

1.958.667 
683.065 
605.052 

55.091 
599.094 

16.365 
936.731 

0 
12.303 

403.935 
156.726 
33.473 

3.432 
10.400 
83.097 
23.400 
12.045 

197.920 

9.171.397 

30.937.839 

9.171.397 
45.000 
90.000 

400.000 
495.000 

3.234.856 
1.042.000 

150.000 
504.902 

1.522.610 
1.639.296 

47.733 

10.500.000 
0 

10.500.000 
5.900.000 

5.900.000 
2.642.000 

2.642.000 
500.000 
500.000 

1.768.274 
169.999 

10.500 
14.000 

102,3 
101.3 
97,8 

107.4 
104,9 

156,4 
0,0 

57,5 
168,8 
109,2 
454.1 
116,1 
104,0 
87,5 

104,0 

108,51 
108,5 

84,5 
105.1 

510.2 
102.8 
109.7 
103.0 
117.8 
107,0 
107,0 
95.1 

103.8 

155,8! 
194,4 

0.0 
581.3 

45,0 
52.9 

109,0 
109.0 

100.000 214,1 
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A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

2311 4107 Skupni rumeni: Sofinanciranje programov sanacije podjetij, 
zadrug in kmetij 

2311 353? Podporo trfnur. organizacijam pridelovalcev 
2311 2556 Skupni nameni: Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu 

in interesnemu povezovanju 
2311 2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje kmetijstva v 

občinah 
2311 2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in 

investicijske tehnične dokumentacije ter promocije 
2311 2436 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije 

Vogršček 
2311 1491 Agromelioracije 
2311 1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč 
2311 1497 Akumulacije 
2311 2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov 
2311 3807 Poizkusni centri za namakanje 
2311 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske 

proizvodnje 
2311 8227 Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje in sanacija 

melioracijskih sistemov 
2356 Živilsko - predelovalna industrija 

2311 5853 Programi podpor za prestrukturiranje živilstva 
2357 Celovit razvoj podeželja 

2311 2470 Podpore ekonomski diveizifikaciji podeželja - alternativni 
dohodkovni viri 

2311 1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi 
2311 2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 
2311 3804 Ukrepi prostorskega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z 

razvojem kmetijstva 
2358 Veterina 

2312 5552 Odškodnine za živali, predmete in surovine 
2312 6685 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v 

veterini 
2312 7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 
2312 2473 Vakcinacija lisic 
2312 5549 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 

2359 Varstvo rastlin 
2311 7704 Kmetijstvo: Zdravstveno varstvo rastlin 
2311 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 
2311 1430 Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in 

oljkaistvo 
2311 1457 Kmetijstvo: Vrtnarski centri - podpora 
2311 5545 Kmetijski eksperimentalni in izobraževalni center Jable 
2311 2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu • 

oprema 
2311 7709 Sadjarstvo: Obnova sadovnjakov 
2311 7711 Hmeljarstvo: Podpora hmeljarstvu 
2311 5854 Fitofarmacevtska sredstva 
2311 6634 PHARE-lastna udeležba (fitosanitama oprema) 
2317 6647 Program varstva in registracije sort rastlin 

2360 Gozdarstvo 
2311 1403 Drugo: Odškodnine za pomočeno škodo od zavarovane divjadi 
2311 1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije 
2311 6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov 
2311 6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja prosto 

živečih živali v zasebnih gozdovih 
2311 6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu 

108.594 

0 
62.950 

469.946 

23.658 

27.808 

168.576 
270.312 

26.375 
47.196 

3.943 
0 

57.976 

0 
0 

253.169 
20.408 

116.561 
22.953 
93.247 

792.790 
0 

721.352 

1.438 
70.000 

0 
929.699 

59.982 
172.820 
145.931 

18.975 
0 

24.752 

219.929 
287.310 

0 
0 
0 

1.124.545 
34.076 
26.610 

115.675 
11.456 

22.181 

160.500 

0 
71.637 

0 

25.314 

30.000 

180.376 
155.284 
37.972 
99.200 

4.219 
2.664.761 

107.000 

0 
o 

308.204 
63.500 

126.571 
25.314 
92.819 

731.550 
10.000 

606.300 

5.350 
74.900 
35.000 

560.920 
120.000 
178.690 
181.900 

20.330 
50.000 
10.000 

0 
0 
0 
0 
o 

1.167.349 
33.190 
27.000 

150.480 
16.939 

29.025 

0,0 

69,8 
50.000 
50.000 

500.000 

15.000 59,3 

30.000 100,0 

90.000 
50.000 
30.000 
70.000 
10.000 

524.775 

54.000 

300.000 
300.000 

1.150.000 
200.000 

200.000 
360.000 
390.000 

1.100.515 
130.957 
846.241 

5.724 
80.143 
37.450 

869.984 
136.031 
165.419 
147.000 

21.000 
100.000 

4.858 

0 
0 

276.350 
9.716 
9.610 

1.178.144 
25.000 
17.000 

130.480 
16.939 

49,9 
32,2 
79,0 
70.6 

237,0 
19.7 

50,5 

373.1 
315,0 

158,0 

420.2 

150,4 

139,6 

107,0 
107.0 
107.0 

155.1 
113.4 
92,6 
80.8 

103.3 
200,0 

48,6 

100,9 
75,3 
63.0 
86,7 

100,0 

29.025 100.0 

26. oktober 1999 1105 poročevalec, št. 74/VI 



A. Bilanca odhodkov 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 2000 

v tisoč tolarjih 

Konto 
Realizacija 

1998(1) 
Ocena realizacija 

1999 (2) 
Predlog proračuna Indeks 

2000 (3) 4:3/2 

2311 6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska dejavnost v 
gozdarstvu 

2311 6332 Gozdarstvo - o5t»lo: Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s 
posebnim namenom 

2311 1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov 
2311 1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih 
2311 2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in obnova 

gozdov poškodovanih v naravnih ujmah 
2311 6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih 
2311 7702 Gozdarstvo: Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim 

prireditvam in strokovni publicistiki v gozdarstvu 
2311 1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije 
2311 2552 Gozdarstvo: Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - 

podpora 
2311 2559 Drugo: Izvtiba odločb ZZG Slovenije 
2311 4177 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest, ki so predmet 

denacionalizacije 
2311 4178 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih 
2311 4179 Gozdne ceste: Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih 
2311 6772 Gozdarstvo - ostalo: Financiranje nakupa varovalnih gozdov s 

posebnim namenom 
2311 5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 
2311 6632 Podpora združevanju lastnikov gozdov 
2311 6633 Sofinanciranje investicij za izboljšanje pogojev pridobivanja 

gozdnih proizvodov 
2361 Ribištvo 

2311 1859 Ribištvo: Ulov plave ribe • podpora 
2311 2557 Ribištvo: podpore ribičem za preusmeritev dejavnosti in socialne 

podpore 
2311 2553 Varstvo naravnih virov v ribištvu in monitoring ribolovnih 

fondov v slovenskem moiju 
2311 1422 Morsko ribištvo in marikultura 
2311 1449 Sladkovodno ribogojstvo 

2362 Ukrepi prilagajanja 
2311 2424 EU in mednarodno sodelovanje: PHARE - lastna udeležba 
2311 2428 EU in mednarodno sodelovanje: Drugi mednarodni projekti - 

lastna udeležba 
2311 2558 EU in mednarodno sodelovanje: Humanitarna pomoč 
2311 2561 EU in mednarodno sodelovanje: Sodelovanje z EU 
2311 4176 EU in mednarodno sodelovanje: Kongres CEA 
2311 5546 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov, 

izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje 
2311- 7706 EU in mednarodno sodelovanje: Mednarodni center za 

senzorično analizo vina 
2363 Drugi spremljajoči ukrepi 

2311 2425 Kmetijstvo: Kataster trajnih nasadov 
2451 Vodooskrba Bele krajine 
2551 Kmetijstvo: Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora 
2554 Podeželje in agrarne operacije: Raziskovalne naloge s področja 

razvoja podeželja in vasi ter promocija 
2612 Splošno: Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje 
2622 Kmetijstvo: Genska banka v kmetijstvu 
2628 Kmetijstvo: Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu 
4099 Ustanovitev organizacije za trženje kmetijsko-živilskih 

proizvodov in blagovne znamke 
4175 EU in mednarodno sodelovanje: Harmonizacija predpisov 
6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih 
1401 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje, konjereje in drobnice 

2311 
2311 
2311 

2311 
2311 
2311 
2311 

2311 
2311 
2311 

7.952 

663 

99.772 
189.305 
200.743 

42.536 
9.010 

3.950 
71.921 

804 
65.800 

142.226 
60.446 
19.42? 

0 
0 
0 

96.500 
30.000 
37.000 

7.500 

10.000 
12.000 

238.123 
31.355 

0 

144.182 
47,586 
15.000 

0 

11.006.768 
77.047 
59.140 

171.611 
20.184 

9.698 
28.000 

2.500 
2.800 

5.199 
15.847 

304.980 

8.509 

3.311 

106.758 
212.187 

42 000 

41.275 
8.000 

4.227 
85.618 

5.350 
70.620 

189.500 
79.860 
53.500 

0 
0 
0 

103.255 
32.100 
25.000 

8.025 

10.700 
27.430 

465.239 
95.230 
34.240 

176.550 
130,246 

0 
18.273 

10.700 

6.526.618 
88.810 
63.286 

179.087 
21.340 

0 
0 
0 

32.956 

0 
0 
0 

8.509 100,0 

S?! 6 251.2 

106.756 
192.187 
42.000 

41.275 
S.000 

4.227 
93.100 

5.350 
70.620 

189.500 
79.860 
20.000 

40.000 
10.000 
40.000 

180.000 
68.400 
22.500 

100,0 
90,6 

100,0 

100.0 
100,0 

100.0 
108,7 

100.0 
100.0 

100.0 
100,0 
37,4 

174,3 
213.1 

90.0 

35.100 437.4 

13.500 
40.500 

464.387 
93.279 
34.00« 

126,2 
147,7 
99,8 
98.0 
99.3 

121.724 69,0 
156.433 120,1 

0 
57.000 311,9 

1.943 18,2 

1.205.053 
0 
0 

230.060 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

18,5 
0,0 
0,0 

128.5 
0.0 

0.0 
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Leto: 2000 
v tisoč tolarjih 
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Realizacija Ocena realizacija Predlog prorafuna Indeks 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

2311 1424 Poljedelstvo: Podpora pridelavi krušnih žit 363.250 
2311 1425 Poljedelstvo: Podpora pridelavi sladkorne pese 170.701 
2311 1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva 57.882 
2311 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in 238.906 

intervencijski nakupi 
2311 1443 Skupni nameni: Subvencioniranje obresti za financiranje tekoče 127.494 

proizvodnje 
2311 1454 Sadjarstvo: Sadne sadike, regres pri nakupu kakovostnih sadi 3.511 
2311 1466 Skupni nameni. Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu 1.463.369 
2311 1471 Hmeljarstvo: Sadike hmelja - regres pri nakupu kakovostnih 56.458 

sadik 
2311 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - 96.999 

podpora 
2311 1474 Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov 35.605 

kmetijstva 
2311 1486 Živinoreja: Izravnava stroškov pridelave na območjih z 3.305.680 

omejenimi deja\niki za kmetijstvo 
2311 2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji 2.819.524 

"•g 
2311 4106 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemna 4.800 

zavarovalnica 
2311 4180 Skupni nameni: Financiranje zalog in proizvodnje 544.526 

pomembnejših kmetijskih proizvodov 
2311 5534 Ekološka plačila v kmetijstvu 0 
2311 6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov 22.000 
2311 7708 Skupni nameni: Financiranje prestrukturiranja zadrug 196.521 
2311 1511 Kmetijstvo: Obramba pred točo 0 
2311 2426 Kmetijstvo: Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 27.869 
2311 1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk 82.000 
2311 2432 Podeželje in agrarne operacije: Sanacija nedokončanih komasacij 43.669 
2311 2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju laboratorijev v 31.998 

kmetijstvu in živilstvu 
2311 4108 Drugo: Sanacija posledic ujm v državnih gozdovih 10.000 
2311 2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. čl. Zakona o 5.000 

kmetijskih zemljiščih, v smislu zaokroževanja kmečkih 
gospodarstev 

2311 3805 Vinske ceste 96.053 
2311 4440 Sofinanciranje srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj 1.000 
2311 6562 Obramba pred točo - oprema 0 
2311 7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov 449.987 
2311 7713 Skupni nameni: Financiranje programov za mlade kmete in 54 962 

prestrukturiranje kmetij 
2311 6631 Politika kakovosti 0 
2311 6635 Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki 0 

Sloveniji 
2311 6637 Agrometeorološki monitoring 0 

2385 Investicije 182.613 
2311 7714 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 1.143 
2311 5548 Investicije in investicijsko vzdrževanje 0 
2312 7717 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 115.200 
2313 7719 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 62.661 
2314 7720 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 3.608 
2317 6646 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 
2318 6650 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 0 

2391 SAPARD 0 
2311 6689 SAPARD - tuja donacija 0 
2311 6718 SAPARD - lastna sredstva 0 

0 
0 
0 

1.100.000 

0 
0 
0 

95.000 

45.370 

0 

3.200.000 

0 

1.045.100 

300.000 
0 
0 

9.630 
48.724 
74.900 
53.500 
45.249 

0 
5.350 

105.476 
0 

12.840 
0 
0 

0 
0 

0 
574.831 

0 
94.991 

378.200 
63.785 
37.855 

0 
0 
0 
0 
o 

o 
o 
.0 
o 

o 
o 
o 

120.000 

35.000 

0 

0 

52.469 

0 

0 
0 
0 

5.000 
229.770 

77.500 
0 
0 

0 
972 

0 
0 

10.000 
0 
0 

200.000 
241.282 

3.000 
964.482 

0 
90.000 

509.674 
65.620 
41.281 

5.828 
252.079 

1.800.000 
1.200.000 

600.000 

0.0 

126,3 

77,1 

0,0 

0,0 

0,0 

51.9 
471,6 
103.5 

0,0 
0,0 

18.2 

0.0 

77.9 

167,8 

94,8 
134.8 
102.9 
109.1 
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2392 PHARE-CFCU 
2311 8435 PHARE CFCU - Nacionalni program za leto 1998 - 

predpristopna pomoć na področju kmetijstva - SNP 99 - SL y806 
2311 8202 PHARE CFCU - Pilotski nasad Tolmin 
2311 8345 PHARE CFCU - Skupni življenski prostor 
2311 8346 PHARE CFCU - Oživljanje gorskih področij 
2311 8397 PHARE CFCU - CBC Italija 97 
2311 8415 PHARE CFCU - Kmetijstvo COP 97 
2312 8166 Vakcinacija lisic - TUJA DONACIJA 

2393 Svetovna banka 
2311 7703 EU in mednarodno sodelovanje: Kredit Svetovne banke - lastna 

udeležba 
239-4 FAO 

2311 8306 FAO - TUJA DONACIJA 
2395 Bavarska donacija 

2311 8178 Celostni razvoj podeželja in obnova vasi - TUJA DONACIJA 

5.257 
0 

5.257 
0 
0 
0 
0 
0 

5.587 
5.587 

168 
168 

0 
0 

83.801 
24.643 

436 
23.152 
12.540 

193 
22.346 

491 
0 
0 

o 
o 

10.155 
10.155 

415.000 
0 

415.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 

o 
o 
o 
o 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

2. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto: 200" 

v tisoč tolarji 

Konto 
Realizacija Ocena realizacija Predlog proračuna Indet' 

1998(1) 1999(2) 2000(3) 4:3/2 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN 
PREHRANO     

3 ||Programi 
2364 Kapitalski delež 

2311 5864 Skupni nameni: Zavarovanje kmetijskih pridelkov in vzajemna 
zavarovalnica 

100.000 

100.000 | i 
100.000 

100.000 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:   | 

Naslov:   

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61- 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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