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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 
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O UVOD 

Predlog državnega proračuna za leto 2001 temelji na vladni ekonomski politiki, zapisani v 
Proračunskem memorandumu, in na ocenah ekonomskih gibanj v lanskem in letošnjem letu. 

Temeljno vodilo pri pripravi predloga proračuna je bilo doseči čim manjši javnofinančni 
primanjkljaj ob nespremenjeni davčni obremenitvi, zagotoviti nemoteno delovanje javnih služb 
v približno enakem obsegu kot lani, ohraniti doseženo raven socialne varnosti prebivalstva, 
zagotoviti poravnavo vseh prenešenih neplačanih obveznosti iz leta 2000 ter uresničiti 
prednostne naloge vlade, zapisane v Proračunskem memorandumu. 

Posebnosti letošnjega državnega proračuna so nedvomno razmere ob koncu leta 2000, ki so 
vsem proračunskim uporabnikom pustile neporavnane obveznosti v višini okoli 22 mlrd. Te 
obveznosti bo potrebno poravnati v okviru odhodkov proračuna leta 2001, kot so predvideni, kar 
kljub relativno velikim sredstvom za nekatere namene zmanjšuje možnosti za začetek novih 
projektov oziroma za njihovo izvedbo. 

Druga pomembna značilnost je razmeroma velik obseg prihodkov in odhodkov v računu 
finančnih terjatev in naložb, ki naj bi, ob pogoju, da bodo zagotovljeni prihodki v tem računu, 
omogočalo dokapitalizacijo nekatereh pomembnih paradržavnih skladov in prestrukturiranje 
kapitalskih deležev iz enega dela gospodarstva, kjer prisotnost države ni več potrebna (banke, 
zavarovalnice, gospodarske družbe) v drugi del gospodarstva, ki državne vložke potrebuje za 
prestrukturiranje oziroma za sanacijo stanja (železarne, energetika). 

Razmeroma velik enkraten prihodek od koncesije UMTS v letošjem letu omogoča pokrivanje 
dodatnih proračunskih odhodkov v približno enakem obsegu, kot je obseg prenešenih obveznosti 
iz leta 2000, brez povečevanja proračunskega primanjkljaja. Gre za enkraten prihodek, na 
katerega v prihodnjem proračunskem letu ni mogoče več računati, zato bo potrebno v 
naslednjem letu sorazmerno znižati proračunske odhodke in jih prilagoditi rednemu obsegu 
proračunskih prihodkov. 

In kot zadnjo značilnost lahko izpostavimo omejitev sredstev za plače, pri vseh proračunskih 
uporabnikih za 1 %, kar bo pomenilo restriktivno obnašanje države kot delodajalca glede 
napredovanja zaposlenih, povečane delovne uspešnosti in nadomestnega zaposlovanja. 

Zaradi novega zakona o vladi je v predlog proračuna vključena dopolnjena institucionalna 
klasifikacija in temu primerna razdelitev posameznih vrst proračunske porabe (programov in 
postavk). Ker ni bilo mogoče v tako kratkem času pripraviti prilagoditve proračunskih odhodkov 
leta 1999 na novo shemo, prikazujemo v predlogu proračuna le realizacijo leta 2000, s čemer 
zadostimo zakonski dikciji, ki zahteva prikaz realizacije preteklega leta. Zaradi posebnosti leta 
2000. pa poleg realizacije, izjemoma prikazujemo tudi sprejeti proračun za leto 2000. 

Finančni načrti nevladnih proračunskih uporabnikov so v večini primerov usklajeni z vlado, 
neusklajeni finančni načrti so razvidni iz obrazložitve posebnega dela proračuna, kot to določa 
Zakon o javnih financah. Poleg vladnega finančnega načrta so predstavljeni tudi finančni načrti 
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Državnega zbora, Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Računskega sodišča, Agencije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Državne revizijske komisije, Vrhovnega 
sodišča, Višjih, okrožnih, upravnih ter delovnih in socialnih sodišč. 

Priprava vladnega predloga državnega proračuna za leto 2001 je nastala v izjemno kratkem času, 
saj si država, predvsem zaradi prenešenih težav iz leta 2000, ne sme in ne more privoščiti 
dolgega obdobja začasnega financiranja. Kratek čas, ki smo ga imeli na voljo za pripravo 
proračuna, je oteževal izpeljavo tretje faze reforme državnega proračuna, ki prinaša številne 
novosti, razvidne iz Predloga proračuna za leto 2001 in sicer: 

• prehod na funkcionalno-programsko strukturo proračuna, 
• oblikovanje tretjega dela proračuna, to je načrta razvojnih programov, 
• priprave vseh potrebnih obrazložitev na način, ki bi v celoti zagotavljal oceno smotrnosti 

poslovanja (performance audit) 
• oblikovanje indikatorjev za oceno doseženih rezultatov na posameznih področjih in 
• oblikovanje ciljnega razvojnega scenarija in makrofiskalnih okvirov za naslednja tri leta. 

Zlasti zadnji dve novosti sta le delno upoštevani, saj je potrebno opozoriti, da je reforma 
državnega proračuna, sredi katere smo, nekajletni proces, zato je letošnje novosti proračuna 
treba jemati kot vmesno fazo tega procesa, ki bo zagotovil pregledno in k rezultatom usmerjeno 
porabo davkoplačevalskega denarja ter večletno načrtovanje javnofinančnih okvirov. 

Nova struktura državnega proračuna za leto 2001, ki je razvidna iz posebnega dela proračuna, 
uvaja večnivojsko prikazovanje proračunskih odhodkov in izdatkov, ki temelji na treh uradno 
predpisanih klasifiakcijah: institucionalni, ekonomski in funkcionalno-programski. Zato so vsi 
odhodki proračuna razdeljeni najprej na proračunske uporabnike (institucionalna klasifikacija), 
sledijo področja proračunske porabe (23), glavni programi (95) in podprogrami (funkcionalno- 
programska klasifikacija) ter postavke. Znotraj vsake postavke je predstavljena stroškovna 
struktura (ekonomska klasifikacija). 

1 KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 

Predlog proračuna Republike Slovenije in globalne bilance javnega financiranja za leto 2001 
izhajajo iz temeljnih ciljev in usmeritev Vlade, opredeljenih v Proračunskem memorandumu 
2001. 

Kvantitativne podlage za pripravo predloga državnega proračuna, za oblikovanje finančnih 
načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in za določitev okvirov bilanc proračunov občin izhajajo iz Jesenskega 
poročila 2000, v katerem je Vlada opredelila naslednje ključne makroekonomske okvire: 
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OSNOVNI MAKROEKONOMSKI OKVIRI RAZVOJA ZA LETO 2001 

- STOPNJE RASTI V % 

REALNA RAST BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA (v %) 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD (V MIO SIT) 
- Tekoče cene 

mi. MENjWMi-«N6y: 

IZVOZ PROIZVODOV IN STORITEV 
- Izvoz proizvodov 
- Izvoz storitev 

UVOZ PROIZVODOV IN STORITEV 
- Uvoz proizvodov 
- Uvoz storitev 

%an. ZAPičji§fiEN0TSliiN PROD^iSH^N&ST DEUAl : 

ZAPOSLENOST V EKVIVALENTU POLNEGA DELOVNEGA ČASA 

RAST ŠTEVILA ZAPOSLENIH (PREJEMNIKOV PLAČ) ( v %) 

ŠTEVILO REGISTR.BREZPOSELNIH (povp.leta, v tisočih) 
- letna rast števila brezposelnih (v %) 

STOPNJA REGISTR.BREZPOSELNOSTI (v %) 
STOPNJA BREZPOSELNOSTI PO I L O (v %) 

RAST PRODUKTIVNOSTI DELA 

gglV. PREBI^piffipitf ■: |§£^. 

ŠTEMLO PREBIVALCEV (stanje 30.6., v tisočih) 

ŠTEVILO AKTIVNIH PREBIVALCEV (po mesečnih virih, v tisočih) 

ŠTEMLO DELOVNO AKTIVNIH PREBIVALCEV (po mesečnih virih. 

SKUPNO ŠTEVILO UPOKOJENCEV (v tisočih) 

ŠTEMLO DELOVNO AKTIVNIH NA 1 UPOKOJENCA 

RAST SKUPNEGA ŠTEVILA UPOKOJENCEV (v %) 

V. ZASEBNA PbfROŠNJA : 
REALNA RAST ZASEBNE POTROŠNJE 
Delež zasebne potrošnje v BDP (v%)  
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*vm. ceneMSI:^; . . -i"M*- 

LETNA RAST CEN (I.-XII. / I.OGI. povprečje leta) 

POVPREČNA MESEČNA RAST CEN 

v./i. PLmmim • > . 

?POVPRE^PSBftt®6-PLAČA V SLOVENIJI: .ŠiŽ, 
- TEKOČE CENE ( v tolarjih ) 
- LETNA NOMINALNA RAST POVPREČNE PLAČE (V %) 
- REALNA RAST POVP.BRUTO PLAČE NA ZAPOSLENEGA 

%MST PRISj?ip5^pNpVE (MASE PLAČ) 5 ::^C- 
- NOMINALNA RAST PRISPEVNE OSNOVE (v %) 
- REALNA RAST PRISPEVNE OSNOVE (v %) 

^IŽHODIŽM^&^&POZAKONU Q.yAZMEgaqp^Č 
fefpovprečjeldec^MgBcefcleta - november tekočegiie$)»# -i v 

- TEKOČE CENE ( v tolarjih ) 
- LETNA NOMINALNA RAST IZHODIŠČNE PLAČE (V %) 

mmrnmmmmm- h m- mmm m 
- TEKOČE CENE ( v tolarjih ) 
- LETNA NOMINALNA RAST ZAJAMČENE PLAČE (V %) 

feTEMMKg 

POVPREČNI LETNI TEČAJ USD 
POVPREČNI LETNI TEČAJ EUR 
POVPREČNI LETNI TEČAJ DEM 

^tP^ESaS8HMB«:: 

REALNA RAST INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA 
Delež investicij v BDP (v%) 

*) Projekcije tečaja za leta 2001 - 2004 so delovne projekcije za planiranje obveznosti v tuji valuti oziroma 
pri planiranju sredstev z devizno klavzulo in ne predstavljajo okvirov tečajne politike Banke Slovenije. 
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2 SPLOŠNI DEL PREDLOGA DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

2.1 OCENA PRIHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

LETO 2001 

Projekcije možnega pričakovanega obsega prihodkov državnega proračuna za leto 2001 kažejo, 
da bi v letu 2001 skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov dosegel okoli 1.150 mlrd 
SIT, kar je nominalno za 16,1% več, realno pa za okoli 7.7% več, kot so znašali celotni 
realizirani prihodki državnega proračuna v letu 2000. 

Skupni nominalni prirast prihodkov državnega proračuna je v letu 2001 ocenjen na 159,7 mlrd 
SIT, kar opredeljuje možni skupni obseg povečanja fiskalne kapacitete državnega proračuna, ki 
je na voljo v letošnjem letu za razporejanje dodatnih sredstev na posamezne namene proračunske 
porabe. 

S tem bi se delež celotnih prihodkov državnega proračuna v primerjavi s predvidenim bruto 
domačim proizvodom v letu 2001 povečal za 0,8 indeksne točke glede na predhodno leto in se z 
25,1% deležem izenačil z doseženim deležem v letu 1998 (ko je znašal 25,0 % BDP, v letu 
1999 25,9% BDP, v letu 2000 pa seje znižal na 24,3%). 

V nadaljevanju prikazujemo oceno možnih prihodkov po najpomembnejših davčnih in 
nedavčnih virih. 

Gibanje celotnih prihodkov državnega proračuna v letih 1995 do 2001 
v stalnih cenah leta 2000 

realizacija cedlog 
r-oračuna 
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2.1.1 DAVČNI PRIHODKI 

DA VKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 

Dohodnina je med neposrednimi davki z vidika finančnega učinka največji vir proračuna 
države. Projekcije dohodnine izhajajo iz predvidene rasti plač in drugih prejemkov ter iz 
nespremenjenih stopenj dohodnine in enakih olajšav kot v letu 2000 Upoštevani pa so učinki v 
letu 2000 sprejetega zakona o izjemnem znižanju davčne obveznosti, na podlagi katerega se bo 
davčnim zavezancem iz nižjih dohodkovnih razredov znižala obveznost iz naslova dohodnine. 
Skupni prihodki iz dohodnine so predvideni v višini 189,3 mlrd SIT kar je za 12,2% oz. realno 
za 4,1% več kot v preteklem letu. Delež dohodnine v skupnih prihodkih bo znašal 16,5%, kar je 
v primeijavi z letom 2000 nekoliko manj, ko je znašal 17,0 %. 

Ocena davka od dobička pravnih oseb predpostavlja, da bo neto poslovni presežek v 
podjetniškem sektorju naraščal nekoliko hitreje od predvidene rasti bruto domačega proizvoda, 
stopnja davka in olajšave pri davku od dobička pravnih oseb pa ostajajo enake kot v letu 2000. 
Iz naslova davka od dobička pravnih oseb so predvideni prihodki v skupni višini 59,7 mlrd SIT, 
kar je za 15,3% oz. realno za 7,0% več kot v letu 2000. Delež davka od dobička pravnih oseb bo 
med vsemi proračunskimi'prihodki znašal 5,2%. 

Gibanje dohodnine in davka od dobička pravnih oseb v letih 1995 do 
2000 (v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna 
realizacija predlog 

proračuna 
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PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Projekcija prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek državnega proračuna (prispevek za 
zaposlovanje ter prispevek za porodniško varstvo) upošteva veljavne prispevne stopnje in 
spremembe zakona o prispevkih za socialno varnost, ki so začele veljati z letom 2001 prinašajo 
plačevanje prispevkov delodajalca od vseh vrst nadomestil plače, ki se plačujejo iz proračuna 
države, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje (prispevki delodajalca od nadomestil za brezposelne, nadomestil za porodniški 
dopust ter nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti). Sredstva prispevkov za socialno varnost so 
izračunana na podlagi predvidene rasti prispevnih osnov, ki upošteva rast plač in zaposlenosti. Iz 
tega vira se v letu 2001 predvideva za okoli 7,4 mlrd SIT prihodkov, kar je 0,6% vseh 
proračunskih prihodkov. 

DA VKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 

Projekcija sredstev iz naslova davka na izplačane plače upošteva nespremenjeno davčno 
lestvico, ki je v veljavi že od julija 1997 ter predvideno rast zaposlenosti in plač. Iz naslova tega 
vira so v letu 2001 predvideni prihodki v višini 78,0 mlrd SIT, kar je nominalno za 22,2% 
oziroma realno za 13,3% več kot v letu 2000. Visoka predvidena realna rast je predvsem 
posledica učinkovanja progresivne davčne lestvice, ki se v tem letu ne bo spremenila. V 
ocenjenih prihodkih državnega proračuna zavzema davek na izplačane plače 6,8%, kar je 0,4 
strukturne točke več kot v proračunu leta 2000. 
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/ Davek na izplačane plače 
Prispevki za socialno varnost 

predhodna predlog 
realizacija proračuna 



S posebnim davkom na določene prejemke, ki je bil uveden z namenom izenačevanja 
obremenitev plač z obremenitvijo dohodkov po pogodbah o delu, naj bi se po projekciji zbralo v 
državnem proračunu 4,6 mlrd SIT, kar je realno enako kot v letu 2000. 

DA VK1 NA PREMOŽENJE 

Projekcija prihodkov iz naslova posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic 
predpostavlja enako davčno stopnjo (3%), kot je bila v veljavi v letu 2000, temelji pa na 
obračunskih podatkih posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za preteklo leto. Na 
teh predpostavkah je obseg prihodkov iz tega naslova ocenjen na 2,5 mlrd SIT, kar je toliko, kot 
bi morale banke in hranilnice akontativno vplačati v državni proračun že v letu 2000. Ker pa so 
banke, zaradi odločbe ustavnega sodišča, v letu 1999 vplačale v državni proračun za 1,8 mlrd 
SIT preveč akonatcij tega davka, jim ga je morala država vrniti v letu 2000, kar je imelo za 
posledico zelo nizek neto priliv iz naslova tega davka v državni proračun v lanskem letu. 

DOMA Čl DA VKI NA BLA GO IN STORITVE 

Najpomembnejši proračunski vir prihodkov bodo tudi v letu 2001 domači davki na blago in 
storitve z 57,8 % deležem v vseh prihodkih državnega proračuna (v letu 1998 je znašal njihov 
delež v skupnih prihodkih 57,9%; v letu 1999 62,9%; leta 2000 pa 59,9%). 

Vrednostno sta med domačimi davki na blago in storitve najvišje zastopana davek na dodano 
vrednost (DDV) in trošarine, ki skupaj zavzemata skoraj 53,0% vseh proračunskih prihodkov. 
Obe kategoriji posrednih davkov sta bili uyedeni s 1. julijem 1999, zato bo v letu 2001 prvič 
možna realna celoletna primerjava teh prihodkov s preteklim letom 2000. 

Projekcije prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost in trošarine za proračunsko leto 2001 
upoštevajo zamik v proračunskem letu: med prihodki leta 2001 so zajeti tudi pričakovani 
prihodki iz naslova DDV in trošarin, ki se bodo vplačali v državni proračun do konca januarja 
2002, medtem ko so bili prihodki iz teh dveh virov, vplačani v proračun v mesecu jauarju 
letošnjega leta, vključeni še med prihodke proračunskega leta 2000. 

Pri projekcijah prihodkov od davka na dodano vrednost so upoštevane ključne predpostavke 
makroekonomskih agregatov, ki vplivajo na dinamiko in obseg končne potrošnje: obseg in 
pričakovana dinamika rasti izvoza in uvoza blaga in storitev, obseg in dinamika trošenja 
prebivalstva in države, obseg investicij, gibanje cen. Za leto 2001 so predvidene nespremenjene 
stopnje DDV (19% oziroma 8 %). 

Pri projekciji prihodkov iz naslova DDV v letošnjem letu je upoštevan tudi dodatni finančni 
učinek iz naslova preoblikovanja prostocarinskih prodajaln, ki se bodo s 1. junijem 
preoblikovale v mejne prodajalne in bodo poslovale pod enakimi davčnimi in carinskimi pogoji 
kot ostale prodajalne na slovenskem carinskem in davčnem območju. 

Prihodki od DDV vključno s prihodki iz tega naslova iz podaljšanega proračunskega leta so 
ocenjeni na 448,8 mlrd SIT, kar je nominalno za 12,4% oziroma realno za 4,3 % več kot so bili 
realizirani prihodki iz tega naslova v proračunskem letu 2000. Predviden obseg prihodkov iz 
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naslova DDV predstavlja 39,0% vseh predvidenih proračunskih prihodkov (v letu 2000 
40,3%). 

Gibanje prometnih davkov, davka na dodano vrednost in trošarin 
v letih 1995 do 2001 v stalnih cenah leta 2000 

predhodna 
realizacija predlog proračuna 

0Prometni davki aTrošarine DDDV 

Pri projekcijah davka na dodano vrednost po obračunu je pri dinamiki vplačil upoštevana 
pričakovana dinamika rasti zasebne potrošnje in predvidena gibanja potrošnje države. Pri ocenah 
vračil DDV po obračunu pa je upoštevana v letu 2001 pričakovana dinamika izvoza in investicij. 
Na teh predpostavkah je za proračunsko leto 2001 predvideno za 126,6 mlrd SIT neto \~plačil 
davka na dodano vrednost po obračunu, kar predstavlja nominalno za 9,0% oziroma za realno 
1,1% več kot v letu 2000. 

Projekcije davka na dodano vrednost od uvoza upoštevajo pričakovano rast uvoza blaga in 
storitev za leto 2001. Na tej osnovi se predvideva v letošnjem letu okoli 322 mlrd SIT neto 
prihodkov od davka na dodano vrednost od uvoza, kar pomeni nominalno za 13,8% oziroma 
realno za 5,6% več prihodkov kot v preteklem letu. Prihodki od davka na dodano vrednost od 
uvoza bodo predvidoma dosegli 28,0% delež celotnih prihodkov državnega proračuna za leto 
2001. 

Druga najpomembnejša skupina prihodkov iz skupine domačih davkov na blago in storitve so 
trošarine. Projekcije prihodkov iz naslova trošarin izhajajo iz pričakovane dinamike zasebne 
porabe oziroma ocen pričakovanega gibanja količinske porabe proizvodov, od katerih se 
obračunavajo trošarine (mineralna olja in plin, alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki). 
Ocena prihodkov iz tega naslova temelji na sedaj veljavnih zneskih trošarin za mineralna olja in 
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plin, oziroma na predpostavki, da se bo s 1 .julijem 2001, ko se bo prenehal prodajati osvinčeni 
bencin, za katerega je predpisana višja trošarina, trošarina za neošvinčeni bencin povečala tako, 
da se bo nadomestil izpad prihodkov od višjih trošarin za osvinčeni bencin. Pri oceni prihodkov 
iz naslova trošarin na tobačne izdelke je upoštevana predvidena sprememba zakona o trošarinah, 
s katero se uvaja postopno, dvakrat letno povečevanje stopnje trošarine za cigarete. Tako naj bi 
se si. julijem 2001 povečala trošarina za cigarete iz 45 % na 46 % drobnoprodajne cene 
najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji. Upoštevan je tudi dodatni finančni učinek iz naslova 
preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v mejne trgovine, ki bodo poslovale pod enakimi 
davčnimi in carinskimi pogoji kot ostale prodajalne na slovenskem carinskem in davčnem 
območju. Ker se za trošarinske izdelke v PCP plačuje 60% trošarina za cigarete oziroma 90% za 
alkohol, se bo po preoblikovanju s 1.julijem 2001 finančni učinek trošarin povečal (za cca 350 
mio SIT). 

V ocenah prihodkov od CO2 takse je upoštevano, da se ta taksa plačuje le pri uporabi goriv za 
ogrevanje in sežiganje gorljivih organskih snovi. S spremembo uredbe o taksi za obremnevanje 
zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki velja od 1.1.2001, se taksa plačuje tudi od 100% osnove 
'za zgorevanje utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina (do sedaj 70%), kar je bilo 
tudi upoštevano pri oceni prihodkov iz tega naslova. Tako so prihodki iz tega vira ocenjeni na 
8,8 mlrd SIT, kar je nominalno za 16,1% ter realno 7,7% več kot v letu 2000. 

Med preostale kategorije domačih davkov na promet in storitve štejemo še davek od iger na 
srečo, davek od prometa zavarovalnih poslov ter davek na promet motornih vozil, ki so bili na 
novo uvedeni v letu 1999. Prihodkov iz naslova davka od klasičnih in posebnih iger na srečo, 
ki se bo v letu 2001 plačeval po stopnji 16% (v letu 2000 po stopnji 15,5%) je predvidenih za 6,7 
mlrd SIT, od davka od prometa zavarovalnih poslov pa naj bi se v letošnjem letu v državno 
blagajno nateklo za 10,2 mlrd SIT prihodkov. Realno v enaki višini kot v letu 2000 
predvidevamo tudi prihodke iz naslova davka na promet motornih vozil, in sicer za 5 mlrd 
SIT. Za leto 2001 predvidevamo tudi prihodke iz naslova pristojbin za motorna vozila v višini 
okrog 17,3 mlrd SIT, kar je realno enako kot v preteklem letu. 

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev, ki jih v letu 2001 predvidevamo v 
skupni višini nekaj več kot 5,9 mlrd SIT vključujejo takse za obremenjevanje vode, vodna 
povračila, odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ter požarne 
takse. 

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 

Prihodki od carin in drugih uvoznih dajatev so se v zadnjih petih letih realno močno zniževali 
skladno s pričakovanji, kar je posledica sprejetih obveznosti Slovenije do EU in izvajanja 
prostotrgovinskih sporazumov z državami Evropske unije, državami EFTA, CEFTA, baltskimi 
državami ter Hrvaško in Makedonijo. Z letom 2001 se zaključuje prehodno obdobje zniževanj 
uvoznih dajatev. 

V projekcijah za leto 2001 je pri prihodkih od carin in drugih uvoznih dajatvah upoštevana 
predvidena rast uvoza blaga in storitev. Upoštevan je tudi učinek iz preoblikovanja 
prostocarinskih prodajaln v mejne trgovine. Na tej podlagi so ocenjeni prihodki od carin in 
drugih uvoznih dajatev skupaj 35,6 mlrd SIT, kar pomeni nadaljnje realno znižanje za 13,2% v 
primerjavi z letom 2000. 
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Delež carin in drugih uvoznih dajatev v celotnih prihodkih proračuna države bo v letošnjem letu 
znašal le 3,1% oziroma bo dosegel vsega 0,8% bruto domačega proizvoda v letu 2001 (v letu 
1996 je znašal njihov delež še 3,0% BDP, v letu 1999 1,3% BDP. leta 2000 se je delež v BDP že 
znižal pod en odstotek - na 0,9%). 

Gibanje carin in drugih uvoznih taks 
v letih 1995 do 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna predlog 
realizacija proračuna 

2.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI 

Med nedavčne prihodke, ki so vir državnega proračuna štejemo prihodke od udeležbe države na 
dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij, prihodke od obresti in druge prihodke od 
premoženja, različne vrste taks in pristojbin, denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev 
(t. im. prihodke iz lastne dejavnosti) ter nekatere druge nedavčne prihodke. 

Celotna sredstva, ki so za leto 2001 predvidena iz naslova nedavčnih prihodkov znašajo 95,6 
mlrd SIT, kar predstavlja dokaj visoko realno rast v primerjavi s preteklim letom, predvsem na 
račun predvidenih dodatnih prihodkov od novih koncesijskih dajatev v letošnjem letu. 
Strukturno se bo po sedanjih predvidevanjih delež nedavčnih prihodkov v celotnih proračunskih 
prihodkih v letu 2001 zaradi omenjenega razloga dvignil na 8.3° o (v letu 1999 je znašal delež 
4,7%, v letu 2000 pa je narastel na 5,6%). 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN PRIHODKI OD PREMOŽENJA 

Pričakovani prihodki od premoženja iz naslova udeležbe države na dobičku javnih podjetij in 
bank, v katerih ima Republika Slovenija lastniške deleže so ocenjeni v skupni višini 6,0 mlrd 
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SIT. Ta vir prihodkov državnega proračuna vključuje tudi predvidena vplačila dela presežka 
prihodkov nad odhodki Banke Slovenije v državni proračun v višini 2,0 mlrd SIT. 

Med prihodki državnega proračuna iz naslova obresti, ki so za leto 2001 skupaj ocenjeni na 
okoli 6,8 mlrd SIT so vključeni tudi pričakovani prihodki od NFA obresti (v višini 1,7 mlrd 
SIT), ki jih bodo v državni proračun vplačale banke zaradi predčasnega odplačila državnega 
dolga od NFA obveznic. 

Med prihodki od premoženja se v letu 2001 pričakuje za okoli 3,3 mlrd SIT prihodkov iz 
naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, 7,5 mlrd SIT prihodkov iz naslova že 
sklenjenih pogodb za mobilno telefonijo ter za 22,0 mlrd SIT dodatnih prihodkov od 
pričakovanih koncesijskih dajatev za novo generacijo mobilne telefonije. 

Gibanje nedavčnih prihodkov v letih 1995 do 2001 
(v stalnih cenah leta 2000) 

v mio sit 

predhodna 
realizacija Predlo9 proračuna 

TAKSE IN PRISTOJBINE 

Predvidevanja posameznih kategorij nedavčnih prihodkov iz naslova sodnih taks, upravnih taks, 
raznih pristojbin, denarnih kazni, izhajajo iz ocenjene dinamike rasti cen ter gibanja zasebne 
potrošnje prebivalstva. 

Sodne in upravne takse bodo predvidoma v letu 2001 prispevale v državni proračun skupaj 
21,8 mlrd SIT prihodkov, kar pomeni realno za 7% več kot v preteklem letu. To pomeni 1,9% 
delež v strukturi celotnih prihodkov državnega proračuna za leto 2001. 
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OSTALI NEDA VČNI PRIHODKI 

Med ostalimi kategorijami nedavčnih prihodkov, ki predstavljajo vir prihodkov državnega 
proračuna, so še denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki. 

V letu 2001 pričakujemo okoli 7,8 mlrd SIT prihodkov od denarnih kazni, kar predstavlja 
realno enak nivo kot v letu 2000. Ocenjujemo, da bodo v državni proračun prispevali tudi 
prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od lastne dejavnosti proračunskih 
uporabnikov) v višini okoli 6.1 mlrd SIT. Preostale vrste drugih nedavčnih prihodkov so 
ocenjene na 11,2 mlrd SIT, ki vključujejo tudi za okoli 1,1 mlrd SIT dodatnih prihodkov od 
zaračunljivih tiskovin iz naslova uvedbe novih potnih listin. 

KAPITALSKI PRIHODKI 

Pričakovani prihodki državnega proračuna za leto 2001 vključujejo 3,0 mlrd SIT prihodkov iz 
naslova prodaje realnega premoženja države (prodaja in zamenjava osnovnih sredstev). V 
posebnem načrtu prodaje in zamenjave državnega premoženja za leto 2001, ki so ga pripravili v 
Servisu skupnih služb, Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za obrambo je predvideno 
za 2.5 mlrd SIT prihodkov od prodaje in zamenjave objektov ter opreme, za okoli 400 milijonov 
SIT prihodkov od prodaje prevoznih sredstev ter iz naslova odškodnin, kakor tudi za nekaj več 
kot 100 milijonov SIT prihodkov iz naslova prodaje,in zamenjave zemljišč. 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 

Med pričakovanimi prihodki državnega proračuna za leto 2001 je vključenih tudi skupno za 10 
mlrd SIT namenskih prihodkov iz naslova tujih donacij. ki jih posamezni proračunski 
uporabniki predvidevajo v svojih finančnih programih za tekoče leto. Od tega je predvidenih za 
okoli 3.3 mlrd SIT donacij, namenjenih za financiranje nalog in programov tekočega značaja ter 
za okoli 6,7 mlrd SIT donacij, ki so predvidene za financiranje izvedbe investicijskih projektov. 

Prejeta sredstva tujih donacij so predvsem odvisna od uspešnosti uresničevanja raznih 
programov, ki jih odobri tuji donator. Največji delež tujih donacij se nanaša na predpristopno 
pomoč EU (sredstva PHARE, ISPA, SAPARD). 

TRANS FERNI PRIHODKI 

Skladno z novim zakonom o prispevkih za socialno varnost, ki v letu 2001 uveljavlja nove 
prispevke delodajalca od nadomestil plač (nadomestila za brezposelne, nadomestila za 
porodniški dopust ter nadomestila zaradi bolezenske odsotnosti), bodo po dosedanjih ocenah v 
državni proračun prejeta tudi manjša sredstva iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz 
naslova prispevka delodajalca od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti za zaposlovanje in za 
porodniško varstvo. 
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2.2 ODHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA PO EKONOMSKIH 

NAMENIH 

Skupni proračunski odhodki naj bi po predlogu proračuna v leni 2001 znašali 1.199,7 mlrd SIT, 
kar pomeni 26,2% BDP in realno za 8,3% več kot so znašali realizirani proračunski odhodki v 
letu 2000. V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2001 so vključeni tudi vsi 
»namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki, vezani na 
prodajo in zamenjavo realnega državnega premoženja ipd. Poleg odhodkov, ki so namenjeni 
financiranju programov in nalog za leto 2001 bo treba v predvidenem obsegu odhodkov 
zagotoviti tudi plačila neplačanih obveznosti iz leta 2000 v skupni višini okoli 22 mlrd SIT. 

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je globalna, 
podrobnejša obrazložitev je razvidna iz poglavja, ki se nanaša na področja porabe in je razvidna 
iz poglavja, ki se nanaša na glavne programe ter iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih 
uporabnikov. 

Gibanje odhodkov državnega proračuna 
v letih 1995 do 2001 v stalnih cenah leta 2000 
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2.2.1 TEKOČI ODHODKI 

PLA ČE IN DR UGI IZDA TKI ZAPOSLENIM 

V predlogu državnega proračuna za leto 2001 so planirane pravice porabe za plače in druge 
izdatke zaposlenih v državnih organih, ki se financirajo iz državnega proračuna, v skupni višini 
136,4 mlrd SIT, kar predstavlja 11,4 % odhodkov državnega proračuna. Planirane pravice 
porabe za plače se v primerjavi z realizacijo v letu 2000 nominalno povečujejo za 18,8 % in 
realno za 10,2 %. 

V okviru predvidenih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so planirana sredstva za 
plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim pri nevladnih, 
vladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikih. Pri določanju predloga višine pravic porabe 
za plače in druge izdatke zaposlenim so bila upoštevana kvantitativna izhodišča, določena z 
makrofiskalnim okvirom priprave proračuna Republike Slovenije za leto 2001. 

Sredstva za plače so planirana upoštevaje število in strukturo zaposlenih po stanju 15. 12. 2000. 
Skladno z dogovorjenimi izhodišči so planirane pravice porabe za zaposlene, ki se jim določajo 
plače na podlagi določil zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti po povprečni izhodiščni osnovi za leto 2001, v višini 48.394 SIT in za 
zaposlene, ki se jim določajo plače na podlagi določil zakona o poslancih, v višini 127.430 SIT. 
Pravice porabe za izplačilo regresa za letni dopust so planirane v višini 116.114 SIT na 
zaposlenega po stanju 15. 12. 2000. 

Gibanje plač in prisp. za soc. varnost zaposlenih v državnih organih 
v letih 1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna preolog 
realizacija preračuna 
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Z namenom omejevanja odhodkov državnega proračuna za leto 2001 je vlada tako izračunane 
pravice porabe zmanjšala za 1%. Zaradi tega bo potrebna skrajno racionalna poraba sredstev za 
plače v letu 2001. Obseg pravic porabe za plače pri proračunskih uporabnikih ne vključuje 
zahtev za povečanje zaposlitev v letu 2001. Vlada Republike Slovenije predlaga rezervacijo 
sredstev za nove zaposlitve v splošni proračunski rezervaciji za leto 2001 v višini 1,5 mlrd SIT. 
Rezervirana sredstva za nove zaposlitve se bodo prerazporejala proračunskim uporabnikom na 
podlagi utemeljenih finančnih zahtevkov, ki bodo temeljili na potrjenih načrtih delovnih mest, 
samo pod pogojem, da stroškov dela za novozaposlene delavce ne bo mogoče pokriti v okviru 
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevki za socialno varnost za zaposlene v državnih organih, ki se financirajo iz državnega 
proračuna so planirani v višini 22,0 mlrd SIT, kar predstavlja 1,8 % odhodkov državnega 
proračuna. Planirane pravice porabe za plačilo prispevkov se v primerjavi z realizacijo v letu 
2000 povečujejo za 18 % oz realno za 9,5 %. 

Prispevki za socialno varnost so planirani za izračunano višino pravic porabe zaposlenih pri 
proračunskih uporabnikih po veljavnih prispevnih stopnjah. 

IZDA TKI ZA BLA GO IN STORITVE 

V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačila dobavljenega blaga in opravljenih 
storitev, je zajet širok spekter izdatkov: za plačila pisarniškega materiala in storitev, za posebne 
materiale in storitve, izdatki za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila 
prevoznih stroškov in izdatkov za službena potovanja. V okviru tega ekonomskega namena 
proračunskih izdatkov so zajeti tudi stroški tekočega vzdrževanja, plačila najemnin in zakupnin, 
kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki posameznih proračunskih uporabnikov. 

Za izdatke za blago in storitve je v letu 2001 v predlogu proračuna skupaj planiranih 132.1 mlrd 
SIT. V primerjavi z ocenjeno realizacijo odhodkov v letu 2000 je za navedeni namen planirano 
kar za 22 % več sredstev kot v letu 2000. Delež izdatkov za blago in storitve v letu 2000 v 
celotnih odhodkih proračuna je znašal 10,5%, v letu 2001 pa se delež v proračunu povečuje na 
11%. Realno so navedeni izdatki v letu 2000 porasli za 2,8%, v letu 2001 pa se predvideva 
13,1% realno povečanje izdatkov za te namene. V letu 2001 bo treba plačati tudi okoli 4,2 mlrd 
SIT neporavnanih obveznosti iz lanskega leta. Upoštevaje to dejstvo je planiran obseg sredstev 
za blago in storitve v letu 2001 realno večji le za 9,5%. 

V okviru navedenih izdatkov imajo največji porast izdatki za posebne materiale in storitve, med 
katere so vključeni izdatki za slovensko vojsko. Ti zajemajo tudi izdatke, povezane s temeljnimi 
razvojnimi programi oboroženih sil, ki so v letu 2001 za 5 mlrd višji kot so bili v letu 2000. 

V letu 2001 so na posebnem kontu izkazani izdatki za davek na izplačane plače, ki je bil v 
preteklih letih zajet na kontu drugih operativnih odhodkov, zato so izdatki za druge operativne 
odhodke ustrezno manjši. 
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Gibanje izdatkov za blago in storitve v državnih organih 
v letih 1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

za blago in storitve 

predhodna predlog 
realizacija proračuna 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od državnega ddlga, ki je nastal na 
podlagi restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja v Republiki Sloveniji, v skladu s 
pogodbami, uredbami oziroma prospekti obveznic, ter odplačila obresti od zadolževanja države 
na domačem trgu, ki je nastalo zaradi financiranja preteklih proračunov. Republika Slovenija se 
je na domačem trgu zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem obveznic oziroma 
zadolžnic. 

V letu 2001 je za plačila domačih obresti predvidenih 34.1 mlrd SIT, oziroma 2,8% vseh 
proračunskih odhodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2000 to pomeni nominalno l,l-odstotno 
znižanje, oziroma realno znižanje za 8,3%. 

Za plačilo obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu, je predvidenih 28.7 mlrd 
SIT, za plačilo obresti od kreditov, najetih pri poslovnih bankah, pa 5,4 mlrd SIT. Manjši delež 
je namenjen plačilu obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem. 

V primerjavi z realizacijo za leto 2000 je za plačilo obresti od vrednostnih papirjev v letu 2001 
predvidenih nominalno za 1,2% oziroma realno za 8,4% mani odhodkov. 
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Gibanje plačil domačih obresti in obresti v tujino v letih 
1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 
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PLAČILA OBRESTI V TUJINO 

Plačila obresti v tujino zajemajo servisiranje dolga države do rujine, ki je nastal zaradi 
zadolževanja države na tujih trgih. Republika Slovenija se je na tujih trgih zadolževala z 
najemanjem kreditov in izdajanjem obveznic. Plačila obresti v tujino vključujejo odplačevanje 
obresti od dolga do tujine, ki ga je Republika Slovenija prevzela kot ena od naslednic bivše 
SFRJ v skladu z mednarodnimi sporazumi oziroma pogodbami. 

V letu 2001 je za plačilo obresti v tujino predvidenih 35,8 mlrd SIT, oziroma 3% vseh 
proračunskih odhodkov. V primerjavi z realizacijo leta 2000 to pomeni nominalno 37,8-odstotni 
porast oziroma realni porast za 27,9%. 

Največji delež v okviru plačil obresti v tujino predstavljajo plačila obresti od vrednostnih 
papirjev, izdanih na tujih trgih, in sicer v višini 26,6 mlrd SIT. Temu sledijo plačila obresti 
mednarodnim finančnim institucijam v višini 5,4 mlrd SIT ter plačila obresti tujim bankam in 
finančnim institucijam v višini 3,7 mlrd SIT, manjši delež pa predstavljajo plačila obresti tujim 
vladam v višini 120,5 mio SIT. 

V primerjavi z realizacijo v letu 2000 je največje povečanje sredstev (za 51%) predvideno za 
plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih. Porast v primerjavi z realizacijo 
leta 2000 je velik pri plačilih obresti mednarodnim finančnim institucijam in sicer so odhodki za 
ta namen višji za 23,1%. Predvidena sredstva za plačilo obresti tujim vladam ter tujim bankam in 
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finančnim institucijam v letu 2001 pa so se v primeijavi s predhodno realizacijo leta 2000 realno 
znižala za 38,4% oziroma 10,4%. 

REZERVE 

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, zajemajo dva tipa rezerv in sicer 
tekočo proračunsko rezervo in rezervo za naravne nesreče. 

Rezerva za naravne nesreče je namenjena financiranju odprave nesreč iz preteklih let na podlagi 
zakonov in ob morebitnih novih nesrečah, zagotavljanju sredstev za najnujnejšo pomoč. 

Sredstva, ki so v proračunu planirana za tekočo proračunsko rezervo, so v skladu z Zakonom o 
javnih financah namenjena financiranju nepredvidenih nalog, za katere v proračunu ni 
zagotovljenih sredstev, oziroma se med letom izkaže, da niso bila planirana v zadostnem obsegu. 

V letu 2001 znašajo skupna planirana sredstva za rezerve 8,5 mlrd SIT, oziroma 0,7% vseh 
proračunskih odhodkov. V primeijavi z letom 2000 se rezerve znižujejo za 24,6% ali realno za 
30,9%. 

V letu 2001 je od skupno 8,5 mlrd SIT, namenjeno tekoči proračunski rezervi 2,5 mlrd SIT 
oziroma 0,2 % vseh proračunskih odhodkov. V letu 2000 je bila celotna tekoča proračunska 
rezerva po sklepih vlade prenesena na posamezne proračunske uporabnike in so se plačila vršila 
iz postavk, na katere so bila prenesena sredstva tekoče proračunske rezerve. 

V letu 2001 je od skupno 8,5 mlrd SIT namenjeno rezervi za naravne nesreče 6,0 mlrd SIT, 
oziroma 0,5% vseh proračunskih odhodkov. V primerjavi z letom 2000 (predhodna realizacija) 
se nominalno znižujejo za 47,4%. Realno pa to pomeni znižanje za 51,2%. Sprejeti proračun leta 
2000 namenjen rezervi za naravne nesreče je bil 7,0 mlrd, kar je za 4,4 mlrd nižje od predhodne 
realizacije leta 2000. Razlika je nastala zaradi zagotavljanja dodatnih sredstev za delno 
realizacijo Zakona o zagotovim sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in 
služenja morja v letu 2000. 

2.2.2 TEKOČI TRANSFERI 

SUBVENCIJE 

Sredstva, ki se iz državnega proračuna namenjajo za subvencije v gospodarstvo, vključujejo vsa 
nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom. Subvencije se 
izplačujejo v obliki subvencioniranja cen, obresti, prispevkov za socialno varnost, sredstev za 
preusposabljanje presežnih delavcev, sredstev za pokrivanje izgub, za prestrukturiranje, prenovo 
in zapiranje proizvodnje, za pospeševanje tehnološkega razvoja, za izvajanje ekoloških 
programov, za spodbujanje izvoznih aktivnosti ipd. 

Subvencije za leto 2001 so predvidene v skupni višini 59,9 mlrd SIT oziroma 5,0% vseh 
proračunskih odhodkov za leto 2001. V primerjavi z letom 2000 se subvencije nominalno 
povečujejo za 14,4%. Realno pa to pomeni povišanje za 6,2%. Predvidene subvencije privatnim 
podjetjem in zasebnikom znašajo 49,0 mlrd SIT ter javnim podjetjem 10,9 mlrd SIT. S 
predvidenimi sredstvi bodo poravnane tudi neplačane obveznosti iz naslova subvencij iz leta 
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2000, ki znašajo 4,1 mlrd SIT. Upoštevaje plačilo prenesenih obveznosti se torej sredstva za 
subvencije realno znižujejo za 1,1%. 

Največ sredstev za subvencije je predvideno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, in sicer 22,6 mlrd SIT, kar predstavlja povečanje za 10,7% glede na sprejeti proračun 
2000. Pretežni del subvencij bo namenjen ukrepom neposrednih plačil, zaradi dohodkovne 
izravnave v povezavi z liberalizacijo kmetijskih trgov, ukrepom za stabilizacijo trga, 
kompenzacijskim plačilom, podporam kmetijstvu na območjih z omejenimi dejavniki, za 
vzdrževanje in ohranjanje kulturne krajine ter podporam okolju prijaznejšim postopkom. 
Povečanje subvencioniranja programov je posledica uvedbe ukrepov reforme kmetijske politike 
oziroma Nacionalnega programa razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva, kot je 
podrobneje pojasnjeno v obrazložitvi finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za leto 2001. 

Gibanje subvencij javnim podjetjem in subvencij privatnim podjetjem in 
zasebnikom v letih 1995 - 2001 

(v stalnih cenah leta 2000 ) 

Ministrsko za gospodarstvo bo za subvencije namenilo sredstva v višini 15,0 mlrd SIT 
(povečanje za 14,1% glede na sprejeti proračun 2000), in sicer za izvajanje horizontalnih 
programov v industriji, prestrukturiranje strateških podjetij (panoge - usnjarska, tekstilna in 
železarstvo) in vzpodbujanje tržnih pristopov skladno z ukrepi sprejemljivimi za delovanje vlade 
v tržnem gospodarstvu. 

Zelo velik delež subvencij se v proračunu planira pri Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadere, in sicer v višini 14,6 mlrd SIT. Subvencije vključujejo sredstva za sofinanciranje javnih 
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del, pripravo brezposelnih na zaposlitev, pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb, prispevke 
delodajalcem za novozaposlene in druge oblike aktivne politike zaposlovanja. 

V strukturi subvencij pomenijo kmetijske subvencije skoraj 38%, subvencije v okviru 
Ministrstva za gospodarstvo 25% in subvencije povezane z aktivno politiko zaposlovanja 24%. 

TRANSFER1 POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim 
dohodkom ali nadomestilo plače za posebne primere. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo 
iz državnega proračuna, so razvrščeni v naslednje skupine (proračunske konte): transferi 
nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti, transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, nadomestila plač, 
štipendije ter druge oblike transferov posameznikom. 

Gibanje transferov posameznikom v letih 1995 - 2001 
(v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna predlog 
realizacija proračuna 

Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo posamezni 
zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen od gibanja števila 
upravičencev do posamezne kategorije transfera in načina usklajevanja višine prejemka. Večina 
prejemkov posameznikov in gospodinjstev se usklajuje z gibanjem zajamčene plače, nekateri pa 
z rastjo povprečne plače zaposlenih oziroma rastjo cen življenjskih potrebščin. 

Za leto 2001 so v predlogu proračuna predvidena sredstva za transfere posameznikom in 
gospodinjstvom v skupni višini 167,4 mlrd SIT oziroma 14,0% vseh proračunskih odhodkov. V 
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primerjavi z letom 2000 se nominalno povečujejo za 11,3%, kar pomeni 3,2% realno rast. 95% 
vseh sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je zajeto v finančnem načrtu 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Največji del - skoraj polovica - planiranih sredstev je namenjen družinskim prejemkom vključno 
s starševskimi nadomestili (81,4 mlrd), sledijo transferi brezposelnim, štipendije, transferi za 
zagotavljanje socialne varnosti in drugi transferi posameznikom. 

Sredstva se v letu 2001 povečujejo predvsem na račun predvidene uveljavitve sprememb Zakona 
o socialnem varstvu, ki postopoma zvišuje socialne pomoči materialno najbolj ogroženim 
skupinam prebivalstva (predvidena realna rast 10,8%). Realno se povečujejo tudi sredstva za 
družinske prejemke (za 2,7%), štipendije (za 6,2%) in druge transfere posameznikom, med 
katerimi izstopajo predvsem regresiranje prevozov v šolo ter sredstva za denarne nagrade in 
priznanja, ki jih tudi uvrščamo med transfere posameznikom. Realno pa se letos zmanjšujejo 
sredstva za transfere brezposelnim (kot posledica pričakovanega upadanja brezposelnosti, 
restriktivnejšega zakona in programov aktivne politike zaposlovanja, ki zmanjšujejo pritisk na 
pasivne oblike varstva brezposelnih). Prav tako so v proračunu predvidena realno nekoliko nižja 
sredstva kot v letu 2000 za transfere vojnim veteranom in žrtvam vojne. 

Razmeroma velik vpliv na povečanje predvidenih sredstev za transfere posameznikom je 
posledica »obrutenja« nadomestil za brezposelne in nadomestil za porodniški dopust zaradi 
uveljavitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakona o prispevkih za 
socialno varnost. 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Ta podskupina proračunskih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. 
Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, športna, 
humanitarna, invalidska, veteranska, ....), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo 
tudi programe v javnem interesu. Nevladni neprofitni sektorje pomemben del civilne družbe, ki 
s svojo dejavnostjo dopolnjuje funkcije države. V to podskupino odhodkov so uvrščeni tudi 
transferi političnim strankam. 

Za ta namen je v proračunu planirano 7,5 mlrd SIT, kar predstavlja 0.6% vseh proračunskih 
odhodkov. Planirana sredstva so kar za 20,3% oziroma realno za 11,6% večja od realizacije v 
letu 2000. Visoka rast sredstev glede na predhodno leto je delno posledica prenosa nerealiziranih 
lanskih obveznosti v proračun za leto 2001. 

V predlaganem proračunu so največji deleži sredstev namenjeni humanitarnim in veteranskim 
organizacijam v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, društvom 
(predvsem športnim) v pristojnosti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, kulturnim 
organizacijam in društvom v pristojnosti Ministrstva za kulturo, gasilskim društvom v 
pristojnosti Ministrstva za obrambo in političnim strankam, ki se financirajo preko Državnega 
zbora. 
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DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

Ta podskupina proračunskih odhodkov obsega: tekoče transfere drugim ravnem države 
(občinam), tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v druge javne 
sklade in agencije, tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb. 
Sredstva za te transfere v predlaganem proračunu znašajo skupaj 475,6 mlrd SIT oziroma 39.6% 
vseh proračunskih odhodkov in so nominalno za 18,5, realno pa za 9,9% višja od realiziranih v 
letu 2000. 

413 Drugi tekoči domači transferi - deleži 

po kontih ekonomske klasifikacije 

4133 Tekoči 
transferi v javne 
zavode in druge 
izvajalce javnih 

služb 
52,57% 

4134 Tekoči 
transferi v državni 

proračun 
0,02% 

4130 Tekoči 
transferi drugim 

ravnem države 
7,07% 

4132 Tekoči 
transferi v druge 

javne sklade in 
agencije 

0,37% 

4131 Tekoči 
transferi v sklade 

socialnega 
zavarovanja 

39,97% 

Tekoči transferi drugim ravnem države 

Zajemajo dopolnilna sredstva občinam, poleg tega pa še sredstva za celostni razvoj podeželja in 
sredstva za demografsko ogrožena območja. Za te namene je v proračunu planirano 33.6 mlrd 
SIT oziroma 2>8% proračunskih odhodkov. Sredstva so nominalno za 2,7% višja od realiziranih 
v letu 2000, kar pomeni realno znižanje za 4,7%. 
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Gibanje transferov občinam iz državnega proračuna 
v letih 1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna predlog 
realizacija proračuna 

občinam 

Pravno podlago za izračun potrebnih sredstev, ki se zagotavljajo občinam iz državnega 
proračuna v posameznem proračunskem letu v obliki tekočih transferov občinam, predstavljajo 
posamezne določbe zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO). Po prvem odstavku 24. 
člena ZFO se občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, 
zagotavljajo dodatna sredstva v obliki finančne izravnave. 

Obseg primerne porabe se izračuna na podlagi zneska primerne porabe na prebivalca (glavarine), 
ki ga določi Državni zbor RS ob sprejemanju državnega proračuna za posamezno proračunsko 
leto. Za proračunsko leto 2001 je znesek glavarine opredeljen, v višini 73.597 tolarjev, kar 
predstavlja 10,1% povečanje zneska v primerjavi z letom 2000. Navedeni znesek primerne 
porabe na prebivalca bo tudi določen v zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2001. 
Primerna poraba za posamezno občino in za vse občine v RS se izračuna skladno z določbami 
20.a člena ZFO. 

Med letom občine prejemajo pripadajoča sredstva finančne izravnave v obliki mesečnih 
akontacij, po preteku proračunskega leta pa se opravi poračun sredstev finančne izravnave 
skladno z dokončnim izračunom, ki ga sprejme vlada. 

Ob upoštevanju izračunanega obsega primerne porabe za posamezno občino in za vse občine v 
RS ter ocenjenih lastnih prihodkov občin za leto 2001 je potrebno v proračunskem letu 2001 
zagotoviti dopolnilna sredstva občinam v skupni višini 33,0 milijard tolarjev. Višina dopolnilnih 
sredstev, ki pripada posamezni občini, bo razvidna iz izračuna primerne porabe občin in 
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pripadajočih sredstev finančne izravnave za leto 2001, ki ga bo obravnavala in sprejela vlada ter 
z njim seznanila župane občin in Državni zbor. 

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 

Vključujejo obveznosti državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in — letos novo obveznost — prispevke delodajalcev za socialno varnost od različnih 
nadomestil plač, ki jih izplačujejo javnofinančne blagajne (prispevki se pred uveljavitvijo 
sprememb Zakona o prispevkih za socialno varnost niso izplačevali). 

Obveznost državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
opredeljujeta Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o poravnavanju 
finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

233. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da Republika Slovenija iz 
državnega proračuna ali drugih virov zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med prihodki 
ZPIZ ter njegovimi odhodki, 234. člen pa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo manjkajoča 
likvidna sredstva za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti ter za kritje izgube. Te obveznosti se 
izplačujejo kot Dodatni transferi sredstev v ZPIZ. 

Zakon o poravnavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pa določa, da se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za 
izplačilo pokojnin po posebnih predpisih (to so: pokojnine borcev NOV, izjemne pokojnine, 
pokojnine po predpisih o poslancih, administrativne pokojnine, pokojnine žrtvam dachavskih 
procesov, izjemne pokojnine rudarjev, pokojnine prisilno mobiliziranih in druge). Poleg 
navedenega zakona predstavlja podlago za to obveznost tudi 232. člen novega Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta sredstva se zagotavljajo kot Tekoči transferi 
sredstev v ZPIZ. 

V predlogu proračuna za leto 2001 so za transfere v ZPIZ planirana sredstva v skupni višini 
181.1 mlrd SIT, od tega 70,8 mlrd za tekoče transfere in 110,3 mlrd za dodatne transfere, kar je 
skupaj 15,1% vseh predvidenih proračunskih odhodkov. 

Sredstva so nominalno za 17,9%, realno pa za 9,3% višja od realizacije v letu 2000. Medtem, ko 
planirana sredstva za dodatne transfere nominalno ostajajo na lanskoletni ravni in se realno 
nižajo, pa se tekoči transferi v ZPIZ nominalno povečujejo kar za 62,7% (realno za 50,9%). 
Razlog za takšno rast je lani uveljavljeni Zakon o PIZ, ki je obveznost za plačilo nekaterih 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja prenesel na državni proračun (n. pr. 
varstveni dodatki). Glede na to, da v proračunu za leto 2000 ni bilo zagotovljeno dovolj sredstev 
za poplačilo novih obveznosti, predlog proračuna za leto 2001 vključuje tudi poračun za leto 
2000(11 mlrd SIT). 

2. marec 2001 357 poročevalec, št. 16/111 



Za prispevke delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovaje od nadomestil za 
brezposelnost in za čas porodniškega dopusta (ki se iz državnega proračuna v letošnjem letu 
vplačujejo v ZPIZ), ter za prispevke delodajalcev za zdravstveno zavarovanje (ki se od teh 
nadomestil vplačujejo v ZZZS), je planirano 9,0 mlrd SIT, kar je 0,7% proračunskih odhodkov. 

Gibanje transferov iz državnega proračuna v ZPIZ 
v letih 1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna 
realizacija Predl°9 proračuna 

Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 

Za transfere sredstev v druge javne sklade je v proračunu predvideno 1,8 mlrd SIT oziroma 0,1% 
odhodkov. V primerjavi z letom 2000 so planirana sredstva nominalno višja za 53,2% in realno 
za 42,1%. 

Znotraj tega je največ sredstev namenjeno Jamstvenemu in preživninskemu skladu (0,8 mlrd), 
Skladu za razvoj malega gospodarstva za spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij (0,4 
mlrd), Agenciji za radioaktivne odpadke (0,2 mlrd) in Skladu za sukcesijo (0,2 mlrd SIT). 
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Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za tekoče poslovanje javnih zavodov, to je za 
plače in prispevke zaposlenih ter za materialne stroške in druge izdatke za blago in storitve v 
javnih zavodih in drugih izvajalcih javnih služb. 

Daleč največji delež sredstev za transfere javnim zavodom (81%) je namenjen delovanju javnih 
zavodov na področju šolstva, znanosti in športa: za osnovne, srednje in poklicne šole, višje in 
visoko šolstvo, javne raziskovalne zavode, šole za izobraževanje odraslih, zavode za 
usposabljanje, dijaške domove ter infrastrukturne zavode (Zavod za šolstvo, Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti, Center za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center, Šola za 
ravnatelje in Slovenski šolski muzej). Preostala sredstva so namenjena delovanju javnih zavodov 
na področju kulture (gledališč, knjižnic, muzejev, arhivov), zavodov v pristojnosti MDDSZ 
(Zavoda RS za zaposlovanje, centrov za socialno delo, zavodov za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, varstveno-delovnih centrov in 
materinskih domov), javnih zavodov na področju kmetijstva (Veterinarski zavod, Veterinarski 
Inštitut, območni kmetijsko-veterinarski zavodi, Zavod za gozdove in Kobilarna Lipica), 
zdravstva (Inštitut za varovanje zdravja in plače zdravnikov-sekundarijev), gospodarskih 
dejavnosti (Centru za promocijo turizma in Pospeševalnemu centru za malo gospodarstvo ) in 
varstva okolja (Zavod za varstvo narave, Triglavski narodni park, Škocjanske jame in Spominski 
park Trebče). 

Transferi javnim zavodom za plače in prisp. ter za blago in storitve 
v letih 1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

Plače in prispevki 
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Za tekoče transfere javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb (koncesionarjem) je v 
predlogu proračuna predvideno skupaj 250,0 mlrd SIT, kar je 20,8% vseh planiranih 
proračunskih odhodkov. V primerjavi z letom 2000 (predhodno realizacijo) so planirani odhodki 
nominalno večji za 17%, realno pa za 8,5%. Pri tem sredstva za plače naraščajo za 21,5% 
oziroma realno za 12,6%, sredstva za materialne stroške pa se znižujejo (indeks 99,5). 

Na razmeroma visoko rast sredstev za plače zaposlenih v javnih zavodih v letošnjem letu 
vplivajo naslednji dejavniki: predvidena rast izhodiščne plače v javnem sektorju v skladu z 
zakonom in dogovorom o politiki plač, že dogovorjena povečanja po posameznih področnih 
kolektivnih pogodbah in povečanje potrebnih sredstev za javne zavode v kulturi, kije posledica 
prenosa obveznosti financiranja teh zavodov z občin na državo (odločba Ustavnega sodišča). 

2.2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI 

Obrazložitve investicijskih odhodkov v tem poglavju se nanašajo na globalni obseg sredstev za 
te namene. Podrobnejša obrazložitev pa je razvidna iz naslednjih poglavij obrazložitev, ki se 
nanašajo na glavne programe, načrt razvojnih programov in obrazložitve finančnih načrtov 
posameznih proračunskih uporabnikov. 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

V okviru te kategorije proračunskih odhodkov so zajeta sredstva, ki jih proračunski uporabniki 
namenjajo za gradnjo in nakupe zgradb ter prostorov, opreme, prevoznih sredstev, zemljišč in 
naravnih bogastev, kot tudi stroške investicijskega vzdrževanja, izdelave projektne 
dokumentacije in nabave nematerialnega premoženja. V letu 2001 so za te nemene v proračunu 
predvidena sredstva v skupni višini 66,3 mlrd tolarjev, kar predstavlja 5,5 % vseh sredstev 
državnega proračuna za leto 2001. Predvideni obseg sredstev je nominalno za 4,0 odstotne točke 
manjši, kot je bilo za isti namen načrtovano v sprejetem proračunu za preteklo leto, hkrati pa za 
30,6 % večji, kot je bila dosežena realizacija v letu 2000. Iz preteklega leta je prenešeno v 
plačilo leta 2001 za 7,8 mlrd SIT neporavnanih obveznosti, ki se bodo pokrivale iz proračuna 
leta 2001. 

Glavnina investicijskih sredstev se namenja za novogradnje in rekonstrukcije (40,0 %), za 
nabavo opreme (22,1 %) in za investicijsko vzdrževanje (13,5 %). Skupina ne vključuje nakupov 
in gradnje vojaških objektov, nabave oborožitve ter specialne vojaške in policijske opreme. 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

V okviru te skupine odhodkov proračuna so zajeti izdatki za kritje stroškov investicijske 
dejavnosti prejemnikov, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi so za 
leto 2001 predvideni v skupnem obsegu 51,4 mrld SIT, kar je nominalno za 2,1 % več od lanske 
realizacije in hkrati realno za 5,3 % manj od načrtovanega v letu 2000. Investicijski transferi v 
celotnih odhodkih državnega proračuna predstavljajo 4,3 odstoten delež. Opozoriti je potrebno, 
daje tudi pri tej skupini proračunskih odhodkov ostalo v letu 2000 za 2,9 mlrd SIT neporavnanih 
obveznosti, ki jih bo potrebno pokriti iz sredstev proračuna za leto 2001. 
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Glavnino investicijskih transferov predstavlja zagotavljanje sredstev za gradnjo avtocest (28,7 
mrld SIT), pomemben delež pa imajo tudi investicijski transferi občinam (9,8 mlrd SIT), 
investicijski transferi javnim zavodom (5,3 mlrd SIT), privatnim podjetjem in zasebnikom (4,0 
mlrd SIT), investicijski transferi posameznikom (1,9 mlrd SIT) ter neprofitnim organizacijam 
(1,0 mlrd SIT). 

Gibanje investicijskih odhodkov in investicijskih transferov 
v letih 1995 - 2001 (v stalnih cenah leta 2000) 

predhodna 
realizacija predlog 

proračuna 

Investicijski transferi drugim ravnem države 

Skladno z določbami 26. člena ZFO se lahko občinam zagotovijo dodatna sredstva za 
sofinanciranje posameznih investicij, kadar obstaja v skladu z zakonom ali drugim predpisom 
poseben interese za njihov razvoj. O dodelitvi dodatnih sredstev odloča Vlada RS na predlog 
pristojnega ministra. Pri določitvi možne višine pripadajočih sredstev za posamezno investicijo 
mora posamezno ministrstvo upoštevati lestvico, ki jo opredeljujejo določbe ZFO. Po tej lestvici 
je največji možni obseg dodatnih sredstev, ki jih prejme posamezna občina, 70% sredstev od 
predvidenega ukrepa ali investicije. 

Skupen obseg sredstev, ki so predvidena kot investicijski transferi občinam, predstavlja seštevek 
razpoložljivih sredstev pri vseh resornih ministrstvih. Ministrstvo za finance ima v svojem delu 
proračuna za investicije (na področju osnovnega šolstva, predšolske vzgoje in športa, kulture ter 
zdravstva) in za financiranje dvojezičnosti ter za izvajanje ustavnih pravic italijanske in 
madžarske narodne skupnosti zagotovljena sredstva v skupni višini 3,6 milijarde tolarjev. 
Razlika do skupne višine opredeljenih sredstev v višini 6,2 milijardi tolarjev pa je zagotovljena 
pri ostalih resornih ministrstvih (Ministrstvu za gospodarstvo, Ministrstvu za kmetijstvo, 
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gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, Ministrstvu za zdravstvo, Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvu za " 
kulturo). Za ta sredstva bodo morala navedena ministrstva v okviru sprejetih programov in 
prioritet pripraviti predlog razdelilnika po občinah, ki ga bo Vlada RS sprejela v obliki programa 
ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna RS za leto 
2001. 

2.3 PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ 

Proračunski presežek oziroma primankljaj je definiran kot razlika med celotnimi proračunskimi 
prihodki in proračunskimi odhodki v Bilanci prihodkov in odhodkov. Vlada RS je ob sprejetju 
predloga državnega proračuna za leto 2001 predvidela, da bodo prihodki znašali 1.150,1 mrld 
SIT. Predlog skupnega obsega odhodkov je določen v višini 1.199,7 mrld SIT. Predlagani 
proračunski primankljaj leta 2001 tako znaša 49,6 mrld SIT in je za 12,2 mrld SIT večji od 
realiziranega v lanskem letu. 

Pomemben pokazatelj uspešnosti makrofiskalne politike predstavlja delež proračunskega 
primankljaja v bruto domačem proizvodu države. Vlada RS je kot makrofiskalni cilj pri pripravi 
proračuna za leto 2001 določila, da proračunski primankljaj ne sme preseči 1,2 % BDP. Po 
usklajevanjih s proračunskimi uporabniki je Vlada RS sprejela predlog državnega proračuna, po 
katerem je predvideno, da bo znašal proračunski primankljaj v letu 2001 1,08 % BDP, kar je 
manj od makrofiskalnega cilja. Kljub temu bo primankljaj v letu 2001 nekoliko večji kot v letu 
2000, ko je proračunski primankljaj po predhodni oceni realizacije znašal 0,92 % BDP. 

Pri ocenjevanju višine predlaganega primankljaja v letu 2001 je potrebno upoštevati, daje v letu 
2000 prišlo do velikega izpada planiranih prihodkov v višini 30,9 mrld SIT, kar je povzročilo 
velik prenos neplačanih obveznosti države v leto 2001 v ocenjeni višini 22 mrld SIT. Tako velik 
obseg neplačanih obveznosti iz leta 2000 je povzročil dodatne težave pri usklajevanju 
proračunskih odhodkov s prihodki ob istočasnem zasledovanju makrofiskalnega cilja. 

Predlog proračuna za leto 2001 v Bilanci prihodkov in odhodkov izkazuje t.i. primarni presežek 
v višini 13,5 mlrd SIT. Primarni presežek predstavlja razliko med skupnimi prihodki brez obresti 
in skupnimi odhodki brez plačil obresti. Primarni presežek je pomemben pokazatelj plačilne 
sposobnosti države, saj pomeni, da se državi ni potrebno zadolževati za potrebe plačila tekočih 
obveznosti brez obresti. 

2.4 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Financiranje izdatkov v Računu finančnih terjatev in naložb poteka iz treh virov: 
• iz proračunskega presežka v Bilanci prihodkov in odhodkov; 
• iz izvirnih prejemkov v Računu finančnih terjatev iz naslova prejetih vračil danih posojil, 

prodaje finančnega premoženja države ter kupnin iz naslova privatizacije podjetij, 
• iz dodatne zadolžitve države v Računu financiranja. 

Značilnost Računa finančnih terjatev in naložb je tudi velika povezava med viri financiranja, t.i. 
izvirnimi prejemki, in izdatki, npr. povečanji kapitalskih deležev. To npr. pomeni, da ni mogoče 
povečati kapitalskih deležev države brez predhodno realizirane prodaje kapitalskih deležev. Tudi 
pri predlogu Državnega proračuna za leto 2001 je vlada upoštevala to načelo. 
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V predlogu Računa finančnih teijatev in naložb za leto 2001 so kot vir za financiranje izdatkov 
predvideni izvirni prejemki v višini 43,5 mrld SIT in dodatna zadolžitev v Računu financiranja 
za 3,0 mrld SIT. Planirani izdatki Računa finančnih terjatev in naložb skupaj znašajo 46,5 mrld 
SIT. Izvirne prejemke sestavljajo prejeta vračila danih posojil v višini 4,6 mrld SIT, prodaja 
finančnega premoženja v višini 36,0 mrld SIT (upoštevana je restriktivna ocena) in kupnine iz 
naslova privatizacije podjetij v višni 3,0 mrld SIT. Naložbe države v Računu terjatev in naložb 
sestavljajo dana posojila v višini 5,2 mrld SIT, povečanje kapitalskih deležev v višini 38,4 mrld 
SIT ter poraba sredstev iz naslova kupnin v višini 3,0 mrld SIT. 

Prihodki iz naslova prodaje kapitalskih naložb so po restriktivni metodi ocenjeni na 36,0 mlrd 
SIT. V letu 2001 so v skladu s programom prodaje državnega finančnega premoženja za 
prodajo namenjene delnice elektrodistribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Maribor, Celje,...), 
delnice bank (NLB, NKBM, SIB), vodnogospodarskih podjetij (Drava, Kranj, Mura, Soča, Novo 
mesto in Hidrotehnik). V navedenih podjetjih in bankah bo država v letošnjem letu še obdržala 
med 25 % do več kot 50% delež na kapitalu. V družbah, kjer država nima več interesa ostati 
družbenik ali delničar, bo odprodala celoten delež na kapitalu (IUV, Slovenijavino, 
Geoinženiring ..). 

Račun finančnih terjatev in naložb državnega proračuna 
v letih 1995 do 2001 v stalnih cenah leta 2000 

PftCOHOONA •EALIZACUA PHORAClM* 

Povečanje kapitalskih deležev je predlagano v višini 38,4 mlrd SIT. Pretežni del sredstev je 
namenjen za vlaganja v podjetja, ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo in sicer s 
področja energetike, za katera se predvideva dokapitalizacija v višini I6,l mlrd SIT, zaradi 
reševanja t.i.nasedlih naložb v skladu z določili Energetskega zakona. Dokapitalizacija bo 
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izvršena v kolikor bo realizirana prodaja kapitalske naložbe države v elektrodistribucijskih 
podjetjih. 

Za Slovenske železarne je predvideno vnovčenje poroštev države v višini 13,4 mlrd SIT na 
osnovi programa prestrukturiranja jeklarstva v letu 2001. Navedena sredstva bodo namenjena 
dokapitalizaciji Slovenskih železarn v skladu z določili Zakona o privatizaciji Slovenskih 
železarn, pri čemer bo upoštevan tako fiskalni vidik, razvoj družb in zaposlovanje. Znesek za 
dokapitalizacijo v višini 11,2 mlrd SIT bo po oceni Ministrstva za gospodarstvo zagotovljen s 
kupnino od prodaje Taluma d.d., znesek za dokapitalizacijo v višini 2,3 mlrd SIT pa bo 
zagotovljen bodisi s kupnino od prodaje Taluma d.d. bodisi z zadolževanjem v okviru Računa 
financiranja v primeru realizacije »črnega scenarija« glede prodaje finančnega premoženja 
države. 

Sredstva v višini 3 mlrd SIT bodo namenjena Skladu za investiranje v razvoj tehnologij. Le-ta 
bo zaradi zagotavljanja konkurenčnosti podjetniškega sektorja omogočal plasma sredstev za 
posodabljanje tehnologij in programov ter uvajanje novih. Sredstva za ta namen so vezana na 
realizacijo kupnin od prodaje kapitalskih naložb. 

J 
Zaradi zagotavljanja sredstev za sovlaganja v kapitalske naložbe slovenskih podjetij na 
področjih JV Evrope (prevzemi podjetij) se v okviru Računa finančnih terjatev in naložb 
namenijo sredstva v višini 3 mlrd SIT za Investicijski sklad za jugovzhodne trge pri Ministrstvu 
za gospodarstvo. Slovenija ima možnosti ustvarjanja visoke dodane vrednosti z organiziranjem 
produkcije v JV evropskih državah. Predvideni investicijski sklad bo kot instrument države 
olajšal gospodarskim subjektom izkoriščanje potencialnih možnosti, ki se za slovensko 
gospodarstvo odpirajo na teh trgih. Sredstva za ta namen bodo pridobljena iz realizirane kupnine 
od prodaje kapitalskih naložb. 

Sredstva za povečanje kapitalskih deležev v mednarodnih finančnih ustanovah v višini 158 mio 
SIT se bodo zagotovila z zadolževanjem. Ker gre za obveznost Republike Slovenije do 
mednarodnih finančnih ustanov, zagotavljanje teh sredstev ne more biti vezano na relativno 
nezanesljiv vir, kar predstavlja kupnina od prodaje kapitalskih naložb. 

V okvir Računa finančnih terjatev in naložb sodi tudi dokapitalizacija Ekološko razvojnega 
sklada iz naslova kupnin (255 mio SIT), pri čemer bodo Ekološko razvojnemu skladu namenjena 
tudi sredstva za povečanje namenskega premoženja v višini 800 mio SIT, v kolikor bodo 
zagotovljena sredstva kupnin od prodaje kapitalskih naložb. 

Za povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada so predvidena sredstva v višini 
1,6 mlrd. v kolikor bodo zagotovljena sredstva iz kupnine od prodaje kapitalskih naložb. 

Znesek unovčitev iz naslova državnih jamstev v višini 4,6 mrld SIT v letu 2001 predvideva: 

a) unovčitve tistih jamstev, ki so se že unovčevala v letu 2000 in se nanašajo na podjetja, ki se 
trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (TAM Maribor, AM BUS, Plutal, 
Pivka. Vega, Novoteks in Gep Tika). Jamstva tem podjetjem so dana na podlagi Zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja 
dolgov (Ur. 1. RS, št. 69/94), Zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM 
Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Ur. 1. 
RS. št. 20/95) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona ukrepih za sanacijo 
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gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM 
BUS d.o.o., Ljubljana (Ur. 1. RS, št. 70/95); 

b) unovčitve j amstev danih: 
Rudniku Zagorje v zapiranju in Rudniku Senovo v zapiranju, na podlagi Zakona o ukrepih za 
sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega 
premoga v zapiranju (Ur. 1. RS, št. 59/96); 

Zakonsko osnovo za izplačilo predstavljajo naslednji zakoni: 
- Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 

restrukturiranja dolgov (Ur. 1. RS, št. 69/94), 
- Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih 

družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Ur. 1. RS. št. 20/95) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja 

TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana 
(Ur. 1. RS, št. 70/95) 

- Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij s področja elektrogospodarstva in 
rudnikov rjavega premoga v zapiranju (Ur. 1. RS, št. 59/96) 

Vir za poplačilo jamstev v okviru Računa terjatev in naložb so sredstva, ki bodo pridobljena iz 
naslova vračil danih posojil (New Financial Agreement, Eles). 

V primeru, da bo realizirani izkupiček iz naslova prodaje finančnega premoženja presegal 
ocenjenega v višini 36,0 mrld SIT, se bo razlika namenila za redno oziroma predčasno poplačilo 
državnega dolga v okviru Računa financiranja. Državni dolg se bo s tem zmanjšal, zmanjšala pa 
se bo tudi osnova za plačilo obresti v Bilanci prihodkov in odhodkov. 

2.5 RAČUN FINANCIRANJA 

2.5.1 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

Za odplačila glavnice domačega dolga so v računu financiranja državnega proračuna za leto 
2001 planirana odplačila dolga domačim poslovnim bankam, skladom socialnega zavarovanja in 
drugim domačim kreditodajalcem, ter odplačila glavnice od vrednostnih papirjev, izdanih na 
domačem trgu. Podrobno so odplačila glavnic prikazana v nadaljevanju. 

Glavnica - prevzeti domači dolg Slovenskih železnic 

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo glavnic iz naslova domačih kreditov, ki so jih 
v preteklosti najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic na osnovi Zakona o 
železniškem prometu (Ur. 1. RS. št. 92/99) prevzema Republika Slovenija. Na osnovi 
navedenega zakona je Republika Slovenija že v letu 2000 poravnavala obveznosti Slovenskih 
železnic. 

Glavnica - RS10 (zamenjane za neizplačane devizne vloge - banke) 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 48. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (ZlPro, Ur. 1. RS, št. 5/96) vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za prevzete 
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obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 (Ur. 1. RS, št. 68/97) ponudila 
zamenjavo obstoječih obveznic za nove obveznice, ki se indeksirajo s TOM (RS10). Skupno je 
bilo izdanih 5,2 mio obveznic v apoenih po 10.000 SIT. Glavnica obveznice se izplačuje v 
skladu s prospektom in sicer vsakega 31.05., do vključno 31.05.2007. Obveznice so bile 
uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 14.06.1999. Na dan 
31.12.2000 je bilo v centralnem registru Klirinško depotne družbe vpisanih 315 različnih 
imetnikov teh obveznic. Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo glavnice v mesecu 
maju. 

Glavnica - RS15 (obveznice za sanacijo bank) 

Obveznice so bile izdane na osnovi Zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za 
obveznice Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic (Ur. 1. RS, št. 59/95) v zameno za 
obveznice, ki jih je izdala Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic na podlagi Zakona o 
jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Ur. 1. RS, 
57/92). Skupna vrednost vseh izdanih serij obveznic Republike Slovenije (serije A do T) za 
zamenjavo za sanacijske obveznosti Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic je znašala 145,5 
milijard SIT. Od tega je Nova kreditna banka Maribor d.d., prejela za 52,5 mlrd SIT obveznic, 
Nova Ljubljanska banka d.d., pa za 93,0 milijard SIT obveznic. Obveznice serije F in H so (bile) 
namenjene Novi kreditni banki Maribor d.d., in Novi Ljubljanski banki d.d., za poplačilo 
nekaterih njihovih obveznosti, ki izhajajo še iz obdobja sanacije bank. Razdeljevanje obveznic 
serije H je že zaključeno. Razdeljenih je bilo 47,9 tisoč obveznic od 88.660 razpoložljivih, kar 
predstavlja 54 % celotne serije. Razdeljevanje obveznic serije F še poteka in sicer sedaj le še 
Novi kreditni banki Maribor d.d. Do 31.12.2000 je bilo razdeljenih 42,7 tisoč obveznic od 
razpoložljivih 89,8 tisoč, kar predstavlja skoraj 48 % celotne serije. Glavnice obveznic se 
valorizirajo s TOM (serije C do M), oziroma s TOM ali DEM (serije N do T). Do 31.12.2000 so 
bile v borzno kotacijo A Ljubljanske borze vrednostnih papirjev uvrščene obveznice serije E, 
serije H in serije I. Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja izplačilo glavnic serije D v 
oktobru. 

Glavnica - domači krediti - TRP 

V znesku so planirani odhodki za plačilo glavnic domačih kreditov, najetih na osnovi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 
2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94). Leta 1995 je bil najet kredit pri sindikatu bank z agentom Novo 
Ljubljansko banko d.d. v znesku 15,7 mio USD. Kredit bo odplačan leta 2002. Od leta 1996 do 
konca leta 1999 so bili pri slovenskih bankah najeti tolarski krediti v višini 34,1 mlrd SIT in 
bodo odplačani do leta 2003. V letu 2000 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 
5,8 mlrd SIT, ki bodo prav tako odplačani do leta 2004. 

Glavnica - RS08 (neizplačane devizne vloge - občani) 

Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih 
deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 7/93), ki določa, da mora banka na zahtevo lastnika za devizno 
vlogo izročiti prenosljive obveznice Republike Slovenije po stanju devizne vloge s pripisanimi 
obrestmi, preračunane v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izročitve obveznic. 
Obveznice so nominirane v DEM. Glavnica obveznic in pripadajoče obresti se izplačujejo v 
DEM ali pa po posebnem tečaju Banke Slovenije v SIT, če so bile obveznice uporabljene za 
namene 14. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog. Uredba o 
izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavo obveznosti iz neizplačanih 
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deviznih vlog (Ur. 1. RS, št. 36/93) določa obseg izdaje v višini 96,5 mio DEM. Obveznice so 
izdane v apoenih po 100, 500, 1.000 in 10.000 DEM. Glavnica obveznice se izplačuje v skladu z 
amortizacijskim načrtom in sicer vsakega 31.05. in 30.11., do vključno 31.05.2003. Obveznice 
so bile uvrščene v borzno kotacijo A na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev dne 09.11.1993. 
Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo glavnice v mesecu maju in mesecu novembru. 

Glavnica - domači krediti 

V znesku so planirani odhodki za plačilo glavnic domačim pogodbenim upnikom. Zakon o 
prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Ur. 1. RS, št. 18/95) je 
bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij 
Splošni banki Koper, po kateri ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v 
višini 4,5 mio USD. Obveznost bo odplačana v letu 2006. Zakonska osnova za najetje kredita iz 
sredstev inozemskega okvirnega kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v znesku 
29,9 mio USD je Zakon o najetju posojila za odpravljanje posledic poplav v osrednji Sloveniji v 
letu 1990 (Ur. 1. RS, št. 26/91). Kredit bo odplačan v letu 2001. Za financiranje potreb državnega 
proračuna v letu 1998 in letu 1999 so bili pri slovenskih bankah črpani krediti v skupni višini 
32,6 mlrd SIT, ki bodo odplačani v letih 2002, 2003 in 2004. Za potrebe financiranja državnega 
proračuna v letu 2000 so bili na osnovi Zakona o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99) pri 
slovenskih bankah črpani krediti v višini 6,6 mlrd SIT, ki bodo odplačani do leta 2005. 

Glavnica - domači krediti - avtoceste 

Na postavki so planirani odhodki za plačilo glavnic po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko 
banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova 
deviznega kredita za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim finančnim 
sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na obveznice po Alternative Participation Instruments 
Exchange Agreement (APIE) v znesku 2,8 mio USD, temelji na Zakonu o določitvi nalog, kijih 
od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89). Kredit bo odplačan v letu 
2008. Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 497,8 
tisoč USD temelji na Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Ur. 1. 
SRS. št. 32/89). Kredit bo odplačan v letu 2008. 

Glavnica - zadolžnica ZZZS 

Zakonska podlaga za izdajo zadolžnice je bil Zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Ur. 1. RS, št. 5/96). Zadolžnica je bila izdana na osnovi sklepa Vlade RS št. 400- 
04/97-2 (M) z dne 15.05.1997 zaradi izpolnitve obveznosti Republike Slovenije iz zadolžnice, 
izdane 31.03.1994 za tranšo B kredita iz 4. člena pogodbe o načinu poravnave dolžniških 
obveznosti po pogodbi o dolgoročnem kreditu, sklenjeni med Republiko Slovenijo in Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zadolžnica se glasi na znesek 5,1 mlrd SIT. Obroki 
glavnice se izplačujejo vsakega 22.03. in 22.09., do vključno 22.03.2002. Porabo proračuna za 
leto 2001 predstavlja plačilo glavnice v mesecu marcu in mesecu septembru. 

Glavnica - dospele in nezastarane obveznice RS 

Postavka vsebuje oceno zneska glavnic, ki naj bi bil v letu 2001 izplačan. Gre se za izplačilo 
glavnic od obveznic RS02, ki bodo dospele 01.12.2000, glavnic od obveznic RS03, katerih 
zadnji kupon je dospel 15.01.2000 in glavnic od obveznic RS09, ki so dospele 24.07.2000. 
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Obveznice RS02 in RS03 so materializirane. Imetniki lahko njihove kupone unovčujejo še tri 
leta od dospelosti posameznega kupona. Obveznica RS09 pa je nematerializirana, pravica do 
unovčenja glavnice zastara v petih letih. 

Glavnice - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje 

Na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi 
razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Ur. 1. RS, št. 49/99) je Republika Slovenija 
01.02.2001 izdala obveznice z oznako RS21. Obveznice so bile izdane v apoenih nominalne 
vrednosti 10.000 SIT. Glavnica obveznic se odplačuje v petnajstih letnih obrokih, vsakega 
01.03. do vključno 01.03.2015. Obresti od obveznic se obračunavajo na konformni način po 
variabilni obrestni meri TOM + 1 % letno. Izplačevale se bodo vsakega 01.03., od vključno 
01.03.2002 do vključno 01.03.2015. Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo prvega 
obroka glavnice v mesecu marcu. 

2.5.2 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 

Odplačila dolga v tujino zajemajo odplačila zapadlih glavnic od najetih kreditov mednarodnim 
finančnim institucijam, tujim vladam, tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam ter 
drugim tujim kreditodajalcem ter odplačila glavnice vrednostnih papirjev, ki jih je državni 
proračun izdal na tujih finančnih trgih. 

Glavnica - prevzeti tuji dolg Slovenskih železnic 

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo glavnic iz naslova tujih kreditov, ki so jih v 
preteklosti najele Slovenske železnice. Dolg Slovenskih železnic na osnovi Zakona o 
železniškem prometu (Ur. 1. RS, št. 92/99) prevzema Republika Slovenija. Obveznosti iz tega 
naslova je na osnovi navedenega zakona Republika Slovenija poravnavala že v letu 2000. 

Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub 

Postavka vsebuje oceno zneskov glavnic, ki bodo v letu 2001 dospele iz naslova dolgov, 
prevzetih z dvostranskimi pogajanji z državami članicami Pariškega kluba ZR Nemčijo, Veliko 
Britanijo, Norveško in Italijo. V primeru ZR Nemčije so obveznosti že bile prevzete, v primeru 
Velike Britanije, Norveške in Italije pa še bodo, in to na osnovi Zakona o načinu in pogojih 
izpolnjevanja obveznosti iz dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dolga, ki izvira iz 
dvostranskih sporazumov za konsolidacijo dolga bivše SFRJ. sklenjenih med SFRJ in državami 
članicami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 (Ur. 1. RS, št. 1/96). Do konca leta 2000 je 
Republika Slovenija dokončno uredila sukcesijske odnose oziroma ratificirala trinajst 
bilateralnih sporazumov z naslednjimi državami članicami Pariškega kluba: Združenimi 
državami Amerike, ZR Nemčijo, Švedsko, Francijo, Kuvajtom, Belgijo, Avstrijo, Japonsko, 
Kanado. Španijo, Dansko, Nizozemsko in Švico ter iz tega naslova poravnala obveznosti. V letu 
2001 bodo predvidoma ratificirani še zadnji trije sporazumi z državami članicami Pariškega 
kluba in sicer z Veliko Britanijo, Norveško in Italijo. Na postavki Glavnica - sukcesija SFRJ - 
Pariški klub so tako za leto 2001 predvidena plačila glavnic iz naslova obveznosti, ki so bile in 
bodo prevzete z dvostranskimi sporazumi z ZR Nemčijo, Veliko Britanijo, Norveško in Italijo. 
Postavka vključuje tudi plačilo obveznosti na osnovi Rimskega sporazuma. Plačila iz naslova 
prevzetih garancij ali prevzetih dolgov po alociranem dolgu bodo zagotavljali nekdanji dolžniki. 
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Glavnica - tuji krediti - TRP 

Planirani so odhodki za plačilo glavnic tujih kreditov, najetih na osnovi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v RS v letih 1994 - 2003 
(Ur. 1. RS, št. 13/94). Leta 1994 je bil najet kredit pri Export Development Corporation, Ottawa 
v znesku 23,1 mio USD, ki bo odplačan leta 2001. Kredit, ki je bil najet leta 1996 pri sindikatu 
bank z Bankgesellschaft Berlin kot agentom v znesku 60,0 mio DEM, pa bo odplačan leta 2003. 
Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v RS 
v letih 1994 - 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94), je zakonska osnova tudi za del kredita v znesku 34,3 
mio USD najetega pri sindikatu bank z Bayerische Landesbank kot agentom v skupnem znesku 
60,0 mio USD. Kredit bo odplačan leta 2002. 

Glavnica - tuji krediti 

Planirani so odhodki za plačilo obresti za tuje kredite. Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj sta 
bila najeta dva kredita. Kredit v znesku 80,0 mio USD je bil najet na osnovi Zakona o najetju 
posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Ur. 1. RS, št. 46/93), 
odplačan bo leta 2008. Zakonska osnova za kredit v višini 4,6 mio DEM je Zakon o najetju 
posojila pri IBRD za Slovenski ekološki projekt - GIS (Ur. 1. RS. št. 31/96). Kredit v višini 30,0 
mio USD, najet pri Evropski banki za obnovo in razvoj, temelji na Zakonu o najetju kredita pri 
EBRD za prenovo magistralnih cest (Ur. 1. RS, št. 32/94) in bo odplačan v letu 2009. 
Na osnovi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št. 26/94) je bil 
najet kredit pri sindikatu bank s Sumitomo Bank Limited, London kot organizatorjem kredita v 
višini 60,0 mio USD. Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 1994 in 1995 (Ur. 1. RS, št. 
26/94) je zakonska osnova tudi za del kredita v znesku 25,7 mio USD najetega pri sindikatu 
bank z Bayerische Landesbank kot agentom v skupnem znesku 60,0 mio USD. Kredit bo 
odplačan leta 2002. 

Glavnica - sukcesija SFRJ - NFA 

Postavka vsebuje oceno zneska glavnic, ki bodo v letu 2001 dospele iz naslova dolgov, prevzetih 
v dvostranskih pogajanjih s konzorcijem komercialnih bank o izvajanju pogodbe, imenovane 
Novi finančni sporazum, ki gaje leta 1988 sklenila s konzorcijem komercialnih bank skupina 
poslovnih bank z Narodno banko Jugoslavije na čelu, v višini 4,2 milijarde SIT (za omenjeni 
sporazum se je prijela kratica NFA, ki izvira iz njegovega angleškega naziva: New Financing 
Agreement). V letu 1996 je Državni zbor RS sprejel zakon, ki določa način urejanja odnosov 
Republike Slovenije z navedenimi upniki. To je Zakon o prevzemu dela dolga po Novem 
finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave 
tega dolga (Ur. 1. RS, št. 14/96). V letu 1996 je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim 
klubom komercialnih upnikov nekdanje SFRJ in na tej osnovi izdala za 812 milijonov USD 
obveznic (646,2 milijona USD in 255,5 milijona DEM). Stanje obveznosti iz naslova prevzema 
dolga do Londonskega kluba se je do konca leta 1996 že zmanjšalo na 649 milijonov USD 
zaradi predčasnega odplačila dela obveznic, financiranega s sredstvi na fiduciarnem računu, v 
višini 125 milijonov USD njihove nominalne vrednosti in zapadlosti prvega obroka glavnice v 
višini 37 milijonov USD. NFA obveznice so bile izdane v skupni višini 812 mio USD. Izdane so 
bile v dveh serijah in sicer v vsaki seriji v dveh valutah: 

Serija 1 /DEM v višini 161,7 mio DEM, 
Serija 2/DEM v višini 93,8 mio DEM, 
Serija 1/USD v višini 426,3 mio USD in 
Serija 2/USD v višini 219,9 mio USD. 
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Z izdajo obveznic je bila dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne 
mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje solidarnostno klavzulo. Če bi slovenski dolžniki ostali 
zavezani po navedeni pogodbi, bi imeli upniki pravico od njih izterjati celotno vrednost iz 
pogodbe, kije v začetku leta 1996 dosegla vrednost 5,6 milijarde USD (vključno z dospelimi in 
neplačanimi obveznostmi). V letu 1998 je bilo izvedeno predčasno plačilo celotne serije 1/USD 
in 1/DEM dne 12.06.1998 in sicer: 

1/USD v znesku 329,4 mio USD 
1/DEM v znesku 124,9 mio DEM 

Predčasno plačilo je bilo financirano z izdajo Evroobveznice v EUR s fiksno obrestno mero 
5,375 %, kar je precej manj od LIBOR-ja pri obstoječih obveznicah, ki je naraščal. Porabo 
proračuna za leto 2001 predstavlja plačilo glavnic meseca junija in meseca decembra. 

Glavnica - tuji krediti - avtoceste 

Na postavki so planirani odhodki za plačilo glavnic po sklenjenih kreditnih pogodbah z 
mednarodnimi finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. Gre 
za kredite najete pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v skupnem znesku 36,5 mio USD ter 
Evropski investicijski banki v skupnem znesku 151,6 mio ECU. Zakonska osnova je Zakon o 
določitvi nalog, kijih od 11.1.1990 opravljajo organi SIS (Ur. 1. SRS, št. 42/89). 

Glavnica - Evroobveznica USD 

Obveznice so bile izdane 06.08.1996 v nominalni vrednosti 325 milijonov USD na podlagi 
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. 1. RS, št. 5/96), in sicer za 
namene določene v prvem odstavku 85. člena tega zakona. V skladu s sklepom Vlade RS z dne 
22.07.1996 št. 430-03/93-9/7-8 je bil natančno določen način izdaje obveznic v smislu 
predpisanega donosa. Porabo proračuna za leto 2001 predstavlja izplačilo glavnice v mesecu 
avgustu. 
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2.5.3 ZADOLŽEVANJE DRŽAVE V LETU 2001 

Za potrebe pokrivanja proračunskega primanjkljaja v Bilanci prihodkov in odhodkov, 
primanjkljaja v Računu finančnih terjatev in naložb ter za odplačila dolga v Računu financiranja 
državnega proračuna se bo Republika Slovenija v letu 2001 zadolžila za 225,5 mlrd SIT, kar je 
nominalno za 37,3% in realno za 27,3% več kot v letu 2000. Delež celotnega obsega bruto 
zadolževanja v BDP bo po oceni znašal 4,9%, kar je za 0,9% več kot v letu 2000. 

Skladno z zakonom o javnih financah bo vlada pripravila letni program financiranja proračuna 
po tem, ko bo proračun sprejet v Državnem zboru RS. V letnem programu financiranja bo 
podrobno opredeljen obseg domačega in tujega zadolževanja preko obeh vrst instrumentov 
(najem kreditov in izdajanje obveznic). 

Zadolževanje in odplačila dolga državnega proračuna 
v letih 1995 do 2001 v stalnih cenah leta 2000 
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NAČRT DELOVNIH MEST 

ZA LETO 2001 IN 2002 

Načrt delovnih mest za leto 2001 in 2002 je pripravljen ločeno za neposredne proračunske 
uporabnike, ločeno za nevladne, vladne in pravosodne proračunske uporabnike. Pristojni 
organi sprejmejo načrt delovnih mest, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna. 
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PREDLOGI NAČRTOV DELOVNIH MEST ZA LETO 2001 IN 2002 
Podatki so prikazani po skupinah proračunskih uporabnikov, kot so jih posredovali koordinatorji. 

PREDLOG NAČRTA DELOVNIH MEST OD UPORABNIKOV Predviden« 
število novih 

zaposlitev 
v letu 2001 

Predvideno 
število novih 

zaposlitev 
v letu 2002 

Zap. 
št. 

Šifra 
SPU 

NAZIV SKUPINE 
PRORAČUNSKIH 
UPORABNIKOV 

St. sistemiz. 
delovnih mest 

Št. zasedenih 
delovnih mest 

15.12.2000 

Predvideno št.zasedenih DM 
v letu 2001 v letu 2002 
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16 
17 
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20 
21 
23 
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28 
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41,42... 
44 

452 
454 

49+61 
62 

NEVLADNI PU 
Predsednik RS 
Državni zbor 
Državni svet 
Rep. volilna komisija 
Varuh človekovih pravic 
Ustavno sodišče RS 
Računsko sodišče RS 
Agen.za rev.post.last.preobl. 
Državna revizijska komisija 
Slovenska akadem. znan.in um. 
VLADNIPU 
Urad predsednika Vlade RS 
Vladne službe 
Min. za finance 
Min. za notranje zadeve 
Min. za zunanje zadeve 
Min. za obrambo 
Min. za pravosodje 
Min. za gospodarstvo 
Min. za kmetijstvo in gozdarstvo 
Min. za promet 
Min. za okolje in prostor 
Min. za delo. družino in soc.z. 
Min. za zdravstvo 
Min. za informacijsko družbo 
Min. za šolstvo in šport 
Min. za kulturo 
PRAVOSODNI PU 
Vrh.,višja,okr.,uprav.in delov, sodišča 
Tožilstva 
Družbeni pravobranilec RS 
Državno pravobranilstvo 
Senat in Sodniki za prekrške 
Upravne enote 

59 
427 

22 
4 

33 
92 

117 
36 
15 
46 

32 
2.047 
6.804 
9.198 

609 
9.988 

942 
785 
932 
660 

2.095 
340 
337 

67 
476 
218 

3.252 
401 

21 
155 
498 

3.847 

41 
412 

22 
5 

24 
61 
92 
30 
10 
45 

24 
1.509 
5.185 
8.836 

453 
6.442 

841 
589 
674 
446 

1.413 
257 
266 

45 
394 
187 

2.974 
316 

15 
100 
437 

3.135 

42 
442 

25 
5 

26 
66 

110 
30 
16 
45 

37 
1.672 
5.399 
9.409 

523 
6.742 

860 
675 
782 
544 

1.478 
302 
274 

55 
420 
199 

3.183 
346 

17 
113 
467 

3.297 

42 
442 
25 

5 
26 
72 

117 
30 
16 
46 

37 
1.725 
5.508 
9.564 

590 
7.042 

870 
716 
880 
588 

1.527 
329 
314 

59 
445 
206 

3.242 
365 

17 
115 
471 

3.315 

1 
30 

3 
0 
2 
5 

18 
0 
6 
0 

13 
163 
214 
573 
70 

300 
19 
86 

108 
98 
65 
45 

8 
10 
26 
12 

209 
30 

2 
13 
30 

162 

0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
1 

0 
53 

109 
155 
67 

300 
10 
41 
98 
44 
49 
27 
40 

4 
25 

7 

59 
19 

0 
2 
4 

18 

SKUPAJ 44.555 35.280 37.601 38.746 2.321 1.145 

POVZETEK: 
Nevladni proračunski uporabniki 
Vladni proračunski uporabniki 
Pravosodni proračunski uporabniki 

851 
39.377 

4.327 

742 
30.696 

3.842 

807 
32.668 

4.126 

821 
33.715 

4.210 

65 
1.972 

284 

14 
1.047 

84 

SKUPAJ 44.555 35.280 37.601 38.746 2.321 1.145 
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OBRAZLOŽITVE PREDLAGATELJEV SKUPNIH NAČRTOV 

DELOVNIH MEST 

I. NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

Nevladni proračunski uporabniki samostojno sprejemajo načrte delovnih mest, ki morajo biti 
usklajeni s proračunom. Njihove potrebe po povečanju števila zaposlenih v letu 2001 so 
razvidne iz obrazložitev finančnih načrtov, zato jih na tem mestu ne izpostavljamo posebej. 

II. VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

MINISTRSTVA, VLADNE SLUŽBE IN UPRAVNE ENOTE 
- OBRAZLOŽITEV KADROVSKE SLUŽBE VLADE RS 

V skladu s 24. členom zakona o javnih financah je Kadrovska služba Vlade Republike 
Slovenije zadolžena za pripravo načrta delovnih mest za državne organe in organizacije. 
Predlog načrta delovnih mest, ki ga sprejme vlada, mora biti (finančno) usklajen s predlogom 
proračuna. 

Kadrovska služba vlade je v postopku priprave proračuna v mesecu januarju zbrala podatke 
ministrstev in organov v sestavi ter vladnih služb o številu sistemiziranih delovnih mest, 
dejanskem številu zaposlenih na dan 15.12.2000, ki je izhodišče za pripravo proračuna za leto 
2001 (in znaša 30.696), oceno števila zaposlenih v letu 2001 in 2002. Po usklajevanju seje 
izoblikovalo predvideno število zaposlenih v letu 2001 32.655 zaposlenih, v letu 2002 pa 
33.702. To pomeni, da bi se moralo število zaposlenih v letu 2001 povečati za 1959, v letu 
2002 pa še za 1047. 

V številu 1959 novih zaposlitev v letu 2001 predstavljajo dobro tretjino (35% ali 687 novih 
zaposlitev) zaposlitve za naloge vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, 23% ali 450 
zaposlitev kandidati, ki jih je potrebno usposobiti za varovanje južne meje EU, 19 % ali 300 
zaposlitev za oblikovanje Slovenske vojske zaradi vstopa v NATO, 13 % ali 214 zaposlitev v 
Ministrstvu za finance za nadaljnjo reformo davčne službe ter 108 zaposlitev v Ministrstvu za 
kmetijstvo in gozdarstvo za izvedbo reforme kmetijske politike ter harmonizacijo predpisov 
(prav na to področje se nanaša 38,44 % zakonodaje celotnega pravnega reda Evropske unije). 
V številu 1959 pa je zajeto tudi zaposlovanje štipendistov (okoli 200 štipendistov vlade in 
zaposlitev 120 kadetov srednje policijske šole) in zaposlitve po 15. 12. 2000, ki so jim organi 
že pred omejitvami izdali sklepe o izbiri. 

Kadrovska služba vlade je v mesecu januarju 2001 v sodelovanju s Službo Vlade RS za 
evropske zadeve zbrala podatke o potrebnem številu zaposlenih po ministrstvih, organih v 
sestavi in vladnih službah, ki bodo morali v letih 2001 in 2002 aktivno delati na nalogah 
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. Po podatkih ministrstev dela na področju.EU 1605 
zaposlenih, v letu 2001 pa bi jih moralo delati 2430, kar pomeni 825 več kot sedaj. Pri tem 
organi sporočajo, da bo potrebno pridobiti 687 novih, torej iz zunanjega vira, le razliko 139 
bodo lahko pokrili iz notranjih virov. 

Iz obrazložitev načrtov delovnih mest, ki so jih organi prilagali, ni bilo možno podati 
strokovne ocene, kdaj so potrebne nove zaposlitve in kdaj je možno poiskati notranje vire. 
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Prav tako ni možno oceniti, koliko in kakšne viške bo prinesla reorganizacija ministrstev, ali 
napovedati, kaj bo prinesla morebitna bolj organizirana akcija ugotavljanja viškov kadrov ob 
racionalizaciji poslovanja v upravi. 

Na osnovi tega je Vlada Republike Slovenije na 10. seji dne 1.2.2001 sprejela sklepe, ki so v 
prilogi. Po teh sklepih naj bi organi dobili možnost za zaposlitev do 500 novih delavcev, 
konkretna razdelitev po organih pa bo opravljena v skladu z ZJF v enem mesecu po sprejetju 
proračuna za leto 2001. 

III. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

SODIŠČA - OBRAZLOŽITEV VRHOVNEGA SODIŠČA RS 

Kot je razvidno iz Predloga načrta delovnih mest sodišča načrtujejo, da bodo v prihodnjih 
dveh letih skoraj zapolnila sistemizirana delovna mesta. Ker se sistemizacija povečuje v 
skladu z ugotovljenimi potrebami sodišč (glede na predlog Ministrstva za pravosodje, ki si 
predhodno pridobi mnenje Sodnega sveta, ki pri tem upošteva določena merila glede 
obremenjenosti sodišča), torej v skladu s pripadom zadev na sodišče, je zapolnitev 
sistemiziranih mest utemeljena. Z zapolnitvijo teh mest bodo sodišča lahko uresničila svoj 
dolgoročni cilj, zagotovitev sojenja v razumnem roku (23. člen Ustave), ki ga, kljub 
povečevanju storilnosti, sicer ne bo mogoče doseči. V primeru, da ta cilj ne bo dosežen 
tvegamo, da bo Slovenija ponovno doživela obsodbe s strani Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki je v sodbi Majarič v. Slovenija izrecno navedlo, da ima država 
»dolžnost organizirati svoj sodni sistem tako, da sodišča lahko zadovoljijo vse zahteve«, ki 
izhajajo iz Evropske konvencije za človekove pravice. 

Posebej izpostavljamo načrt novih zaposlitev Vrhovnega sodišča, ki načrtuje zaposlitve preko 
trenutno veljavne sistemizacije. Razlog za to je v širitvi pristojnosti Vrhovnega sodišča: 
• informatizacija sodne veje oblasti je na podlagi sprememb Zakona o sodiščih(Ur. 1. RS 

38/99) v celoti v pristojnosti Vrhovnega sodišča, ki mora tudi skrbeti za tekoče 
poslovanje dveh javnih knjig (sodnega registra in zemljiške knjige). 

• finančno poslovanje celotne sodne veje oblasti je na podlagi citirane spremembe Zakona 
o sodiščih in na podlagi določb Zakona o javnih financah (Ur.l.RS 79/99) prav tako v 
celoti v pristojnosti Vrhovnega sodišča. Potrebna bo tudi ustanovitev revizijske službe. V 
obeh primerih gre za področja, za katere kadra ni mogoče črpati iz obstoječih zaposlitev. 

• glede na povečevanje nerešenih zadev (za 22% v letu 2000) načrtujemo zaposlitev 
sodnikov, predvsem pa strokovnih sodelavcev, ki predstavljajo bistveno nižji strošek, kot 
zaposlitev sodnika, hkrati pa sodnika razbremenijo nekaterih rutinskih opravil. Glede na 
povečan obseg dela bo potrebno ustrezno povečati tudi število sodnega osebja. 

Ocenjujemo, da bo z realizacijo načrta novih zaposlitev sodna veja oblasti lahko zagotovila 
uresničitev svojega dolgoročnega cilja in to v roku, ki je skladen z predvidenim odločanjem o 
vstopu v EU. 

TOŽILSTVA - OBRAZLOŽITEV DRŽAVNEGA TOŽILSTVA RS 

Zaposlitve, ki jih predlagamo kot dejansko nove v letu 2001 in 2002 so izraz vedno 
obsežnejših in bolj zapletenih nalog na področju pregona mednarodno povezanih in 
organiziranih oblik kriminala in dodatnih novih funkcij in nalog, ki jih izvaja državno 
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tožilska služba v pogojih pridruževanja EU. Nove naloge zahtevajo opravljanje strokovno 
najbolj zahtevnih ter obsežnih opravil (izobraževanje, mednarodno sodelovanje in aktivno 
vključevanje v programe članic in kandidatk za EU). Ob tem so nujne tudi zaposlitve, ki 
izhajajo iz predpisov o javnih financah in zahtevajo usklajeno in koordinirano odločanje na 
državni ravni (skupne kadrovsko-personalna, računovodska in informacijska služba, notranja 
kontrola in revizija na DT RS in s tem povezano pokritje računovodskih opravil na temeljni 
ravni pri nekaterih tožilstvih (VDT in ODT Celje) ter nove oblike obravnavanja blažjih 
kaznivih dejanj (poravnavanje, odložen pregon). 

Posebej opozarjamo na tako imenovane »nove zaposlitve«, ki so rezultat zajemanja stanja 
plač na dan 15.12.2000 (9). Zaradi navedenega so izpadle vse tiste zaposlitve, pri katerih 
kadrovski postopki niso bili izpeljani oziroma zaposlitev ni bila ponovno zasedena do tega 
datuma. V našem primeru gre predvsem za strokovni tožilski kader na območjih, kjer je 
fluktuacija primernih pravosodnih kadrov (tožilci, pomočniki) zelo velika oziroma jih 
primanjkuje (Koper, Krško, Nova Gorica, Ljubljana). Zasedenost je na teh tožilstvih bila že 
doslej pod sistemizirano, zato je vzdrževanje števila funkcionarjev - državnih tožilcev in 
pomočnikov na teh tožilstvih nujno za opravljanje zakonskih funkcij tožilske službe. 

Zaradi v predhodni točki navedenih razlogov v letu 2001 načrtujemo 16 pomočnikov 
državnega tožilca in državnih tožilcev, v letu 2002 pa še 9 funkcionarjev, ki se jim sredstva 
za plače zagotavljajo na podlagi osnove, kot velja za poslance (zaporedna št. 1 priloge 2/2). 

Na Državnem tožilstvu RS tako načrtujemo v letu 2002 enega vrhovnega državnega tožilca. 

Na višjih državnih tožilstvih zaposlitev funkcionarjev v naslednjih letih ne načrtujemo. 

Vse nadomestne in dejansko nove zaposlitve funkcionarjev in pomočnikov se nanašajo na 
pokrivanje nujnih procesnih opravil na okrožnih državnih tožilstvih v Celju (1 okrožni 
državni tožilec - v nadaljevanju odt in 1 pomočnik), Kopru (1 odt in 1 pomočnik), Kranju (1 
odt in 1 pomočnik), Krškem (1 odt in 1 pomočnik), Ljubljani (2 odt in 1 pomočnik), 
Mariboru (2 odt) in Novi Gorici (2 odt). Med administrativno-tehničnimi delavci načrtujemo 
v letu 2000 pet strokovnih sodelavcev kot izrazito suportni kader, ki v skladu z evropskimi 
standardi spreminja notranjo kadrovsko strukturo tožilcev. Med navedenimi zaposlitvami je 
devet zaposlitev v letu 2001 nadomestnih! 

Preostali administrativno-tehnični delavci predstavljajo pokrivanje ključnih in novih 
organizacijskih nalog na Državnem tožilstvu RS (skupna kadrovska in informacijska služba, 
organiziranje notranje revizijske službe za vsa tožilstva - tri ATD) in zaradi povečanega 
obsega dela ter novih nalog kot tudi zagotavljanje kontinuiranega opravljanja le-teh po eno 
ATD na VDT Koper in Celje (skupna računovodska služba za ODT Celje in VDT Celje), 
ODT Celje (en vpisničar), ODT Murska Sobota, Nova Gorica in Ljubljana. 

V letu 2002 načrtujemo na vseh okrožnih državnih tožilstvih štiri okrožne državne tožilce, 
štiri pomočnike, pet strokovnih sodelavcev ter pet ATD. Kot smo že uvodoma pojasnili gre 
za kadrovsko popolnjevanje na tožilstvih, kjer je oteženo zagotavljanje primernih kadrov in 
bodo v načrtovanem času nastopili realni pogoji za napredovanje usposobljenih kadrov. 
Praviloma gre za strokovne sodelavce, ki bodo s sistematičnim in programiranim 
usposabljanjem dosegli ustrezno znanje in usposobljenost za izvajanje tožilske funkcije 
(Okrožna državna tožilstva Ljubljana, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj 
Gradec). 
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Načrtovana zaposlitvena dinamika na državnih tožilstvih je nujna za redno izvajanje tožilskih 
nalog po veljavnih ustavnih in zakonskih predpisih, upošteva pa tudi v minimalnem in 
nujnem obsegu nujne naloge, ki bodo rezultat pridruževanja EU. Ob tem želimo posebej 
poudariti, da tako pri funkcionarjih, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi 
osnove, ki velja za poslance kot tudi pri zaposlenih, ki se jim sredstva za plače zagotovljajo 
na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih 
skupnosti, s takimi novimi zaposlitvami ne bo dosežena stopnja zaposlenosti, kot jo 
predvidevajo veljavni pravilniki o sistemizaciji delovnih mest (pri funkcionarjih v letu 2001 
84 % zasedenost, v letu 2002 88 %, pri ATD pa v letu 2001 89 % in v letu 2002 95%). Pri 
tem pa je treba upoštevati, da gre za povsem novo organizacijsko strukturo, ki jo 
uspostavljamo od uveljavitve Zakona o državnem tožilstvu od 1994. leta dalje. Gre torej za 
proces srednjeročnega načrtovanja, ki je preverjeno v vsakodnevnem učinkovitem izvajanju 
nalog tožilske službe. 

PRAVOBRANILSTVA - OBRAZLOŽITEV DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA RS 

Na dan 15.12.2000 je bilo na Državnem pravobranilstvu zaposlenih 32 državnih 
pravobranilcev, 14 pomočnikov državnega pravobranilca in 54 administrativno-tehničnih in 
drugih delavcev. 

Za leto 2001 predvidevamo novo zaposlitev dveh državnih pravobranilcev, od tega enega na 
sedežu in enega na Zunanjem oddelku v Kranju ter treh pomočnikov državnega pravobranilca 
in sicer enega na sedežu v Ljubljani, enega na Zunanjem oddelku v Mariboru in enega na 
Zunanjem oddelku v Murski Soboti. Med administrativno-tehničnimi in drugimi delavci 
predvidevamo dodatno zaposlitev osmih delavcev, in sicer treh višjih strokovnih sodelavcev, 
dveh samostojnih strokovnih sodelavcev, dveh samostojnih vpisničark in ene samostojne 
zapisnikarice. Nova zaposlitev državnih pravobranilcev, pomočnikov državnega 
pravobranilca in strokovnih sodelavcev je potrebna zaradi velikega obsega dela (60.000 
zadev), bistveno povečanega obsega dela pri zastopanju v denacionalizacijskih zadevah in 
povečanega obsega dela pri zastopanju pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. V 
denacionalizacijskih zadevah se je Državnemu pravobranilstvu pripad povečal za okrog 25 
%. Upravni organi so pričeli pospešeno obravnavati denacionalizacijske zahtevke, kar se kaže 
v zelo povečanem številu obravnav pred upravnimi organi, katerih se Državno 
pravobranilstvo s trenutno kadrovsko zasedbo ne more zadovoljivo udeleževati. V novih in 
tekočih zadevah je potrebno sproti sodelovati z Upravnimi organi, kar ob trenutni kadrovski 
zasedbi tudi ni mogoče storiti. Zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice se 
bo povečalo zaradi pospešenega obravnavanja pritožb zoper Republiko Slovenijo. Dodatna 
zaposlitev administrativno tehničnih in drugih delavcev je posledica novih zaposlitev 
funkcionarjev in predvidenega povečanega obsega dela. 

Za leto 2002 ne predvidevamo novih zaposlitev med funkcionarji, saj bodo že v letu 2001 
zasedena vsa sistemizirana mesta državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega 
pravobranilca. V kolikor bomo želeli zaposliti nove funkcionarje bo moral minister za 
pravosodje spremeniti Odredbo o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in 
pomočnikov državnega pravobranilca in povečati število državnih pravobranilcev ter 
pomočnikov državnega pravobranilca. Med administrativno-tehničnimi delavci 
predvidevamo dodatno zaposlitev dveh delavcev kot verjetno posledico večjega obsega 
zadev oz. intenzivnejšega dela na pripadlih zadevah, pri čemer danes še ni mogoče oceniti ali 
bo potrebno kadrovsko okrepiti sedežno pravobranilstvo, ali zunanje oddelke. Na vseh 
zunanjih oddelkih, razen na zunanjem oddelku v Mariboru, imamo zaposlena le po dva 
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delavca, kar se bo lahko kmalu pokazalo kot slaba kadrovska zasedba. Tudi za leto 2002 smo 
predvideli zaposlitev dveh pripravnikov, saj menimo, da se lahko tudi pripravnik v določenih 
primerih aktivno vključi v proces dela. 

PRAVOBRANILSTVA - OBRAZLOŽITEV DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA RS 

Po veljavni sistematizaciji delovnih mest pri Družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, 
na katero je dala svoje soglasje Komisija Državnega zbora RS za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve dne 21. 12. 1995 in k spremembam le-te pa dne 18. 4. 1996, je 
sistemiziranih 21 delovnih mest, od tega 8 za funkcionarje, ki se jim sredstva za delo 
zagotavljajo na podlagi osnove, ki velja za poslance ter 13 za strokovne in administrativne 
delavce, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o razmerjih plač v javnih 
zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti. 

Na dan 15.12.2000 je bilo zasedenih 7 funkcionarskih delovnih mest (družbena pravobranilka 
in 6 namestnikov) ter 8 strokovnih in administrativnih delavcev, skupaj 15 zaposlenih. 

V letu 2001 nameravamo na novo zaposliti dve tajnici namestnikov izven sedeža organa s 
polovičnim delovnim časom in sicer v Postojni in v Radljah ob Dravi. Sedaj opravljamo ta 
dela z osebami, s katerimi imamo sklenjeni pogodbi o delu. V letih 2001 in 2002 pa ta način 
opravljanja tajniških del pri namestnikih verjetno ne bo več mogoče. Nameravani novi 
zaposlitvi sta še vedno v okvirih odobrene sistemizacije delovnih mest. Drugih sprememb 
glede zaposlovanja ne načrtujemo. 

Pri pripravi načrta delovnih mest smo upoštevali določila 5. točke 24. člena Zakona o javnih 
financah in je predlog načrta delovnih mest v skladu s predlogom proračuna za plače. Predlog 
proračuna za plače pa je sicer pripravljen v skladu z Navodilom za pripravo državnega 
proračuna za leti 2001 in 2002. 

SODNIKI ZA PREKRŠKE - OBRAZLOŽITEV SENATA ZA PREKRŠKE RS 

Nadomestne zaposlitve pri Senatu za prekrške Republike Slovenije in Sodnikih za prekrške 
za leto 2001 po 15.07.2000 so: 

Organ za postopek o prekrških Nezasedena razpisana sodniška mesta 
Sodnik za prekrške Ljubljana sodnik - predlog za razpis sept. 2000 

sodnik - predlog za razpis sept. 2000 
1 
1 

Sodnik za prekrške Lendava sodnik predlog za razpis sept. 2000 1 
Sodnik za prekrške Murska Sobota sodnik- razpis Ur.l.RS 4-5/2000 

sodnik predlog za razpis sept. 2000 
1 
1 

Sodnik za prekrške Velenje sodnik predlog za razpis sept. 2000 1 
Sodnik za prekrške Žalec sodnik razpis Ur.l.RS št. 37-38/99 1 
Skupaj 7 

Za sedem sodnikov so razpisni postopki v teku, vendar pa niso mogli biti realizirani v letu 
2000, saj postopek izvolitve sodnika za prekrške od kandidature do izvolitve traja povprečno 
devet mesecev. V vseh primerih gre za nadomestne zaposlitve zaradi odhoda sodnikov za 
prekrške na druga delovna mesta ali zaradi upokojitve. 
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Nove zaposlitve pri Senatu za prekrške Republike Slovenije in Sodnikih za prekrške v letu 
2001: 

Senat za prekrške Republike Slovenije sodnik 
vodja skupne finančne službe 
strokovni sodelavec 
sodni zapisnikar 
knjižničar - vodja dokumentacije in 
arhiva 
vodja razvoja - projektant 

1 
1 
3 
2 

1 
1 

Sodnik za prekrške Ljubljana strokovni sodelavec 
vodja računovodstva 

2 
1 

Sodnik za prekrške Brežice sodni zapisnikar 1 
Sodnik za prekrške Cerknica sodni zapisnikar 1 
Sodnik za prekrške Gornja Radgona strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Ljutomer sodni zapisnikar 1 
Sodnik za prekrške Logatec sodni zapisnikar 1 
Sodnik za prekrške Koper strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Kranj strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Ormož sodnik 1 
Sodnik za prekrške Piran strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Sevnica strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Žalec sodni zapisnikar 1 
Skupaj 23 

Nove zaposlitve pri Sodnikih za prekrške v letu 2002 

Sodnik za prekrške Brežice strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Krško strokovni sodelavec 1 
Sodnik za prekrške Ljubljana strokovni sodelavec 

sodni zapisnikar 
1 
1 

Skupaj 4 

V letu 2001 je na Senatu za prekrške Republike Slovenije predvidenih devet novih zaposlitev. 
Nujno potrebujemo enega sodnika, vodjo skupne finančne službe, tri strokovne sodelavce, 
dva sodna zapisnikarja, knjižničarja - vodjo dokumentacije in arhiva in vodjo razvoja - 
projektanta. Število pritožbenih zadev na Senatu za prekrške Republike Slovenije zelo raste 
in se je v zadnjih dveh letih povečalo za 53 %, tako da ga je ob sedanji sistemizaciji 
nemogoče obvladovati. V letu 1998 smo dobili v reševanje 7885 pritožb, v letu 1999 10.098 
pritožb, v letu 2000 pa že 12.057. Že na koncu leta 1999 je ostalo nerešenih 11.108 zadev, v 
letu 2000 se je ostanek zadev povečal in je ostalo nerešenih 15.920 zadev. Tudi zaradi 
preobremenjenosti sodnikov se pripravlja nova sistemska ureditev področja o prekrških, 
vendar pa bo po naši oceni do nove ureditve področja prekrškov preteklo vsaj še dve leti, zato 
ob tako povečanem pripadu nanjo ni mogoče čakati, temveč je potrebno za reševanje zadev 
zagotoviti nove kadre. Ker predlagamo povečanje sodniških mest in mest strokovnih 
sodelavcev, je nujno potrebno zagotoviti tudi več sodnih zapisnikarjev. 

Senat za prekrške Republike Slovenije je prevzel vodenje plansko analitske službe za vse 
sodnike za prekrške (55 organov z 460 zaposlenimi ) in ker je po Zakonu o javnih financah 
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dolžan za vse Sodnike za prekrške oblikovati finančni načrt in načrt novih zaposlitev ter 
skrbeti za namensko uporabo vseh sredstev, ki so bila dodeljena Sodnikom za prekrške, nujno 
potrebujemo tudi vodjo skupne finančne službe, ki bo lahko popolnoma samostojno in 
odgovorno vodil to področje dela. 

Z uveljavitvijo novega zakona o varnosti cestnega prometa je bilo Senatu za prekrške 
Republike Slovenije naloženo vodenje evidence kazenskih točk in prenehanj veljavnosti 
vozniških dovoljenj, Zaradi česar se je zelo povečalo število spisov, ki jih je potrebno 
arhivirati, saj se jih hrani 5 let. Poleg povečanja pritožbenih spisov, imamo od 01.05.1998 do 
konca leta 2000 v evidence že 68.430. Dokler je Senat za prekrške obravnaval le pritožbene 
zadeve v manjšem obsegu, je spise arhivirala vpisničarka, saj jih ni bilo tako veliko kot sedaj, 
ko je Senat dobil z zakonom nove pristojnosti o vodenju evidence kazenskih točk in ko 
število pritožbenih zadev narašča (priloga-pripad zadev v zadnjih desetih letih). To pa je 
sedaj popolnoma nemogoče in so zaradi pomanjkanja števila delavcev veliki zaostanki pri 
vpisovanju zadev in tudi arhiv ni tekoče urejen, zaradi česar zelo nujno potrebujemo 
knjižničarja-vodjo dokumentacije in arhiva. 

V letu 2002 planiramo tudi zaposlitev vodje razvoja - projektanta, zaradi povečanega obsega 
dela na področju informatizacije poslovanja sodnikov za prekrške, ki je posledica v letu 2000 
izgrajenih lokalnih računalniških omrežij pri vseh 56 organih za postopek o prekršku in 
uvedbe nove enotne programske aplikativne opreme (izvedba, vzdrževanje in dograjevanje) 
predvsem vpisnikov in pomožnih knjig, ki jih vodijo sodniki za prekrške, zaradi evidence 
zadev ter planiranje nabave, vzdrževanja in razporejanja tehnološko enotne opreme pri 
sodnikih za prekrške. Vodja razvoja - projektant bo pripravljal razvojne plane in definiral 
srednjeročne cilje ter jih finančno ovrednotil, spremljal pa bi tudi izvedbo načrtovanih 
projektov. Na Senatu za prekrške RS je sedaj zaposlena le ena oseba (sistemski inženir), ki 
skrbi za področje informatike za vse Sodnike za prekrške v Sloveniji in je že sedaj obseg dela 
prevelik za učinkovito sprotno reševanje vseh nalog in problemov, ki se pojavljajo na 
področju informatizacije. 

Mesto enega strokovnega sodelavca in knjižničarja - vodjo dokumentacije in arhiva ima 
Senat za prekrške Republike Slovenije že sistemizirano, za ostala mesta pa se sistemizacija že 
pripravlja in bo že v mesecu oktobru 2000 poslana v soglasje ministrici, pristojni za 
pravosodje. 

Sodnik za prekrške v Ljubljani ima 24 sodnikov za prekrške, vendar je letni pripad zadev na 
enega sodnika preko 2000 zadev, tako daje na koncu leta 1999 ostalo nerešenih 29.197 
zadev, nimajo pa nobenega strokovnega sodelavca, čeprav so največji organ v Sloveniji in 
imajo tudi največji pripad zadev (letno okoli 50.000 zadev). Predlagajo, da se jim v letu 2001 
odobri sredstva za enega strokovna sodelavca in vodjo računovodstva, saj je skupno 
zaposlenih 76 ljudi in je veliko dela s financami. V letu 2002 pa predlagajo zaposlitev še 
enega strokovnega sodelavca in enega sodnega zapisnikarja. 

Sodnik za prekrške Cerknica (letni pripad 880 zadev) in Sodnik za prekrške Logatec (letni 
pripad 1332 zadev) sta edina organa za postopek o prekrških, kjer je zaposlena le ena 
administrativna delavka in je velik problem zagotoviti tekoče delo, zato nujno potrebuje vsak 
še enega sodnega zapisnikarja. 
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Sodnik za prekrške Ljutomer (letni pripad zadev 2137) ima zaposlena dva sodnika za 
prekrške in le eno sodno zapisnikarico, zaradi česar potrebuje sredstva še za enega sodnega 
zapisnikarja, za katerega je mesto že sistemizirano. 

Sodnik za prekrške Gornja Radgona (letni pripad zadev 3407 zadev) ima dva sodnika za 
prekrške in je na koncu leta 1999 ostalo nerešenih 1166 zadev, zato predlagajo, da se jim 
odobri sredstva za že sistemizirano mesto strokovnega sodelavca. 

Sodnik za prekrške Brežice (letni pripad zadev 2943- od tega veliko mejnih zadev, ki se 
' rešujejo takoj) ima tri sodnike za prekrške, vendar pa ima le dve sodni zapisnikarici, čeprav 

ima na prvi stopnji vsak sodnik svojega zapisnikarja, kar je zaradi narave dela nujno, ker je 
veliko dela tudi s strankami. Zato prosijo v letu 2001 za odobritev sredstev za že 
sistemizirano mesto sodnega zapisnikarja. Ker je Sodnik za prekrške zelo obremenjen z 
mejnimi zadevami, ki jih je treba reševati takoj, predlagajo, da se v letu 2002 zasede še 
sistemizirano mesto strokovnega sodelavca. 

Pri Sodniku za prekrške Krško je letni pripad zadev 4106, zaposlene pa imajo tri sodnike. Ker 
gre za organ ob meji, tako da imajo veliko dela z nujnimi zadevami, predlagajo, da se v letu 
2002 zasede sistemizirano mesto strokovnega sodelavca. 

Pri Sodniku za prekrške Kranj (letni pripad 5974 zadev) imajo zaposlene tri sodnike in enega 
strokovnega sodelavca, ki so zelo obremenjeni in je na koncu leta 1999 ostalo nerešenih 2587 
zadev, zato predlagajo, da se jim odobri sredstva za strokovnega sodelavca, katerega mesto je 
že od 01.09.1999 sistemizirano. 

Sodnik za prekrške Piran (letni pripad 2692 zadev) ima sistemizirani dve sodiški mesti, 
vendar pa ene sodnice skoraj dve leti ne bo zaradi bolniškega dopusta in porodniškega 
dopusta, tako da bo zelo težko zagotoviti tekoče delo, posebno še v poletnih mesecih, ko je 
tranzit turistov velik in je veliko nujnih zadev, ki jih je potrebno reševati takoj. Zato prosijo, 
da se jim zagotovi sredstva za strokovnega sodelavca, katerega mesto je že sistemizirano. 
Nastalo situacijo bo nemogoče reševati s prerazporeditvi jo sodnikov za prekrške, ker je velik 
problem tudi pri Sodniku za prekrške v Izoli, kjer bosta zaradi bolniškega dopusta in 
porodniškega dopusta dalj časa odsotna tudi oba zaposlena sodnika, kar Senat za prekrške RS 
že sedaj rešuje s prerazporeditvijo. Obremenitve pri Sodniku za prekrške v Kopru pa so 
predvsem tudi zaradi meje zelo velike (letni pripad zadev okoli 6000 - štirje sodniki, s tem da 
je en sodnik dvakrat tedensko prerazporejen k Sodniku za prekrške v Izoli). Pri Sodniku za 
prekrške v Izoli (pripad zadev letno 1970) so že dalj časa brez obeh sodnikov, zato prosijo za 
sredstva za strokovnega sodelavca, katerega mesto je že sistemizirano od 01.02.1999. 

Pri Sodniku za prekrške v Sevnici (letni pripad zadev 1783) več kot dve leti ni bilo nobenega 
sodnika in je zaradi tega veliko zaostankov (na koncu leta nerešenih 6043 zadev), zato 
predlagajo, da se jim odobri sredstva za strokovnega sodelavca, katerega mesto je že 
sistemizirano. 

Sodnik za prekrške Ormož (letni pripad zadev 1776) ima enega sodnika za prekrške, ki pa je 
zaradi meje zelo obremenjen, saj je imel v letu 2000 do srede septembra že 755 nujnih 
primerov, ki jih je potrebno rešiti takoj, zato predlaga, da se mu odobri sredstva za dodatno 
mesto sodnika za prekrške. V letu 1998 je takratni minister za pravosodje določil 
sistemizacijo sodniških mest organov za postopek o prekrških in je bilo pri njihovem organu 
ukinjeno eno sodniško mesto, katero v tistem trenutku, zaradi odhoda prejšnjega sodnika za 
prekrške na novo delo, ni bilo zasedeno. Povedati pa je treba, da se skupno število sodniških 
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mest na prvi stopnji s tem ne bi povečalo, ker Sodnik za prekrške Velenje in Šmarje pri Jelšah 
zaradi zmanjšanega pripada novega sodnika za prekrške ne bosta zaposlila. 

Pri Sodniku za prekrške Žalec je predlagan v izvolitev Državnemu zboru tretji sodnik, imajo 
le dve sodni zapisnikarici, zaradi česar predlagajo, da se v letu 2001 zasede sistemizirano 
delovno mesto sodnega zapisnikarja. 
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SKUPNI NAČRT NABAV IN 

GRADENJ 

ZA LETO 2001 

Skupni načrt nabav in gradenj za neposredne proračunske uporabnike je pripravljen ločeno za 
nevladne in vladne proračunske uporabnike, ter upravne enote. Načrt za posamezne 
uporabnike je sestavljen iz tabel A-Načrt nabav opreme in prevoznih sredstev in iz tabele B- 
Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja. Pristojni organi sprejmejo načrt nabav in 
gradenj, kije usklajen s proračunom, v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 
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SKUPNI NAČRT NABAV IN GRADENJ ZA LETO 2000 ZA MINIS IKS I VA IN vla 

A/ NAČRT NABAV OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV 

UPRAVNE ENOTE v 000 SIT 
SKl 

VREC 
JPNA 
JNOST Proračunska Prevozna sred. Količina Nakupi oprema Nakupi drugih osn.sr. 

Šifra P Naziv PU: NAČRTA(A+B) postavka 4201 4202 4203 
6201 UE Ajdovščina 1.223 3608 0 0 1.223 0 
6202 UE Brežice 1.272 3609 0 0 1.272 0 
6203 UE Celje 3.000 3610 0 0 2.000 1.000 
6204 UE Cerknica 1.170 3611 0 0 1.170 0 
6205 UE Črnomelj 874 3612 0 0 874 0 
6206 UE Domžale 1.800 3613 0 0 400 1.400 
6207 Dravograd - NI PREDLOGA . 0 
6208 UE Gornja Radgona 680 3615 0 0 680 0 
6209 UE Grosuplje 1.056 3616 0 0 936 120 
6210 UE Hrastnik 705 3617 0 0 705 0 
6211 UE Idrija Nt PREDLOGA y X"; ... >- 0 , 
6212 UE Ilirska Bistrica 1.000 3619 0 0 800 200 
6213 UE Izola 720 3620 0 0 720 0 
6214 UE Jesenice 1.000 3621 0 0 800 0 
6215 UE Kamnik 1.170 3622 0 0 1.170 0 
6216 UE Kočevje 1.200 3623 0 0 1.200 
6217 UE Koper 1.456 3624 0 0 1.456 T) 
6218 UE Kranj 2.335 3625 0 0 2.335 0 
6219 UE Krško 1.545 3226 0 0 1 300 245 
6220 t JE i ačfcn Nt PREDLOGA 0 >  ■ ••• .. . 
8221 UE Lena!? : NI PREDLOGA 0 . , 
6222 UE Lendava 1.230 3629 0 0 1.230 0 
6223 UE litija 750 3630 0 0 750 0 
6224 UE Ljubljana 12.540 3631 0 0 6.340 0 
6225 UE Ljutomer 1.080 3632 0 0 1.040 20 
6226 UE Logatec 890 3633 0 0 890 0 
6227 UE Maribor 5.190 3634 0 0 5.190 0 
6228 UE Metlika NI PREDLOGA 0 2727 
6229 UE Mozirje 990 3636 0 0 990 0 
6230 UE Murska S. NI PREDLOGA: 0 
6231 UE Nova gorica 3.750 3638 0 0 3.750 0 
6232 UE Novo Mesto 1.700 3639 0 0 1.400 0 
6233 UE Ormož 886 3640 0 0 886 0 
6234 UE Pesnica 1.050 3641 0 0 1.050 0 
6235 UE Piran NI PREDLOGA 0 
6236 UE Postojna 1.195 3643 0 0 1.195 
6237 UE Ptuj 2.809 3644 0 0 2.809 0 
6238 UE Radlje ob Dravi 1.100 3645 0 0 1.100 0 
6239 UE Radovljica 1.440 3646 0 0 1.440 0 
6240 UE Ravne na Koroškem 1.385 3651 0 0 1.385 0 
6241 UE Ribnica 900 3654 0 0 900 0 
6242 UE Ruše 630 3657 0 0 630 0 
6243 UE Sevnica 1.700 3660 0 0 1.000 300 
6244 UE Sežana 1.500 3661 0 0 1 500 0 
6245 UE Slovenj G. NI PREDLOGA 0 
6246 UE Slov. 8istrtca NI PREDLOGA 0 
6247 UE Slovenske Konjice 0 2794 0 0 0 0 
6248 UE Šentjur pri Celju NI PREDLOGA * 0 
6249 UE Škofja Loka 1.400 3670 0 0 1 400 0 
6250 UE Šmarje pri Jelšah 1 497 3674 0 0 1.397 100 
6251 UE Tolmin 1.430 3676 0 0 1.430 0 
6252 UE Trbovlje 1.300 3681 0 0 1.300 0 
6253 UE Trebnje 1.015 3682 0 0 1.015 0 
6254 UE Tržič 1.100 3683 0 0 0 1.100 
6255 UE Velenje 1.624 3687 C 0 1 624 0 
6256 UE Vrhnika NI PREDLOGA 0 
6257 UE Zagorje 900 3690 C 0 900 0 
6258 UE Žalec NI PREDLOGA 0 

SKUPAJ ' /5.18/ C 0 63.582 4.4ti5 

Stran 1 
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SKUPNI NAČRT NABAV IN GRADENJ LETO 2000 ZA MINISTRSTVA I 

BI NAČRT INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 

UPRAVNE ENOTE v 000 SIT 

'roračunsks 
Inv. vzdrž. 

in obnov® 
Nakupi zgradb 

in prostorov 
Novogradnje, 

rekonstr. 
Nakupi 
zemlji&č 

Študije o 
izvedlj.proj 

Šifra PU: Naziv PU postavka 4205 4200 4204 4206 4208 
6201 UE Ajdovščina 3608 0 0 0 0 0 
6202 UE Brežice 3609 0 0 0 0 0 
6203 UE Celje 3610 0 0 0 0 0 
6204 UE Cerknica 3611 0 0 0 0 0 
6205 UE Črnomelj 3612 0 0 0 0 0 
6206 UE Domžale 3613 0 0 0 0 0 
620? UE Dravograd NI PREDLOGA 
6208 UE Gornja Radgona 3615 0 0 0 0 0 
6209 UE Grosuplje 3616 0 0 0 0 0 
6210 UE Hrastnik 3617 0 0 0 0 0 

mmmm UE Idrija NI PREDLOGA 
6212 UE Ilirska Bistrica 3619 0 0 0 0 0 
6213 UE Izola 3620 0 0 0 0 0 
6214 UE Jesenice 3621 200 0 0 0 0 
6215 UE Kamnik 3622 0 0 0 0 0 
6216 UE Kočevje 3623 0 0 0 0 0 
6217 UE Koper 3624 0 0 0 0 0 
6218 UE Kranj 3625 0 0 0 0 0 
6219 UE Krško 3226 0 0 0 0 0 

: 6220 UE Laško NI PREDLOGA 
6221 UE Lenart NI PREDLOGA 
6222 UE Lendava 3629 0 0 0 0 0 
6223 UE litija 3630 0 0 0 0 0 
6224 UE Ljubljana 3631 6.200 0 0 0 0 

.6225 UE Ljutomer 3632 20 0 0 0 0 
6226 UE Logatec 3633 0 0 0 0 0 
6227 UE Maribor 3634 0 0 0 0 0 
6228 UE Metlika NI PREOLOGA 2727 : 
6229 UE Mozirje 3636 0 0 0 0 0 
6230 UE Murska S. NI PREDLOGA 
6231 UE Nova gorica 3638 0 0 0 0 0 
6232 UE Novo Mesto 3639 300 0 0 0 0 
6233 UE Ormož 3640 0 0 0 0 0 
6234 UE Pesnica 3641 0 0 0 0 0 
6235 UE Piran NI PREDLOGA 
6236 UE Postojna 3643 0 0 0 0 0 
6237 UE Ptuj 3644 0 0 0 0 0 
6238 UE Radlje ob Dravi 3645 0 0 0 0 0 
6239 UE Radovljica 3646 0 0 0 0 0 
6240 UE Ravne na Koroškem 3651 0 0 0 0 0 
6241 UE Ribnica 3654 0 0 0 0 0 
6242 UE Ruše 3657 0 0 0 0 0 
6243 UE Sevnica 3660 400 0 0 0 0 
6244 UE Sežana 3661 0 0 0 0 0 
6245 UE Slovenj G. NI PREDLOGA 

.6240 UE Slov. Bistrica NI PREDLOGA 
6247 UE Slovenske Konjice 2794 0 0 0 0 0 
6248 UE Šentjur pri Celju , i i' NI PREDLOGA ■ 
6249 UE Skofja Loka 3670 0 0 0 0 0 
6250 UE Šmarje pri Jelšah 3674 0 0 0 0 0 
6251 UE Tolmin 3676 0 0 0 0 0 
6252 UE Trbovlje 3681 0 0 0 0 0 
6253 UE Trebnje 3682 0 0 0 0 0 
6254 UE Tržič 3683 0 0 0 0 0 
6255 
6256 

UE Velenje 3687 0 0 0 0 0 

6257 UE Zagorje 3690 0 0 0 0 0 
6258 UE Žalec NI PREDLOGA 

SKUPAJ 7.120 0 0 0 a 
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3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2001-2004 

Tretji del proračuna, načrt razvojnih programov, je obvezni sestavni del proračuna prvič v 
Proračunu Republike Slovenije za leto 2001. Zakon o javnih financah (Uradni list republike 
Slovenija št. 79/1999, v nadaljevanju: ZJF) v drugem odstavku 113. člena predpisuje, da se 
določbe zakona, ki se nanašajo na načrt razvojnih programov, prvič uporabijo pri pripravi 
proračuna za leto 2001. ZJF določa načrt razvojnih programov v 10. členu kot obvezni sestavni 
del proračuna. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov. Vsebina le-teh se navezuje na cilje dokumentov dolgoročnega načrtovanja, 
posebnih zakonov ali drugih predpisov. Načrt razvojnih programov vsebuje programe delovanja 
resornih ministrstev po ključnih funkcijah države in je tako celovit večletni program delovanja 
posameznega resorja (področja proračunske porabe), skupaj pa predstavlja program delovanja 
vlade oziroma države. 

Načrt razvojnih programov opredeljujejo 10., 12., 15., 19., 20., 21., 22., 23. in 113. členi ZJF, 
podrobneje pa na njegovi podlagi izdana Uredba o podlagah in postopkih za pripravo državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 56/00) v 16., 17., 18. in 19. členu in proračunski memorandum. 

Načrt razvojnih programov prikazuje načrtovane izdatke za investicije in državne pomoči za 
naslednja štiri leta. S tem se tudi v proračunu uveljavljajo in odražajo večletne komponente, ki 
so sicer značilne za razvojne projekte, investicije in državne pomoči. Elemente tovrstnih 
projektov je smiselno planirati v državnem proračunu samo, če je zagotovljena izvedljivost teh 
projektov in če je poznana celovita struktura finančnih virov, ki omogočajo financiranje in 
izvedbo projektov: priprave, načrtovanja, pridobivanja zemljišč, izvedbe in predaje v uporabo ter 
obratovanje. To je posebej pomembno pri tistih projektih, ki med aktivnosti vključujejo 
investicije in državne pomoči, katerih trajanje je po naravi večletno, poleg tega pa dinamiko 
izvedbe teh projektov urejajo zakoni, kot so Zakon o nadzoru državnih pomoči, zakoni o posegih 
v prostor in graditvi ter predpisi o investicijah. 

Načrt razvojnih programov za prihodnja tri leta je indikativen, za tekoče leto 2001 pa je usklajen 
z viri proračuna in z možnostmi financiranja iz drugih virov. Načrt razvojnih programov se bo 
vsako leto ob pripravi proračuna dopolnjeval v skladu s programom dela vlade upoštevaje cilje 
državne razvojne strategije, kot jo določajo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 

Načrt razvojnih programov je prikazan po projektih in programih investicijskega značaja ter 
državnih pomočeh, ki bodo financirani iz sredstev proračuna v letu 2001 ter po projektih, ki se 
bodo financirali v naslednjih treh letih. Projekti so razvrščeni skladno s predpisano programsko- 
funkcionalno klasifikacijo v podprograme, ti pa v glavne programe po področjih proračunske 
porabe. Tako sledi prikaz načrta razvojnih programov obliki, kije predpisana v ZJF ter Uredbi o 
podlagah in postopkih za pripravo državnega proračuna. Načrt razvojnih programov je v tej 
obliki izdelan prvič, zato primerjave s podatki iz predhodnih let niso možne. V naslednjih letih 
se bo načrt razvojnih programov vsako leto ob pripravi proračuna dopolnjeval s podatki za 
dodatno leto ter usklajeval z dejanskim potekom izvedbe projektov in z doseženo realizacijo po 
projektih in programih. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojni del proračuna, torej 
izdatke, s katerimi država spodbuja gospodarski razvoj ter izvaja prioritetne usmeritve svojega 
delovanja, sprejete v proračunskem memorandumu. 

Načrt razvojnih programov je sestavljen iz načrtov razvojnih programov nosilcev področij 
oziroma uporabnikov proračuna, ki so finančne in druge pomembnejše elemente svojih načrtov 
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razvojnih programov predstavili na obrazcih 3./1. in 3./2, kot je to določano v navodilu za 
pripravo proračuna za leti 2001 in 2002. 

Vsak izpolnjeni obrazec 3./1 prikazuje posamično sestavino načrta razvojnih programov - 
investicijo za vsak projekt investicijskega značaja posebej, in sicer za celotno obdobje izvajanja 
posameznega projekta po letih, od začetka projekta (že realizirano do vključno 2000) do 
njegovega dokončanja. Za projekte, ki bodo financirani po letu 2004, je v obrazcu prikazan 
skupni znesek, predviden po letu 2004. Na enak način so zajeti podatki o predvidenih 
individualnih državnih pomočeh in o shemah državnih pomoči. 

Za projekte, ki se financirajo tudi iz drugih virov, so poleg sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije prikazani tudi drugi viri financiranja, kot na primer viri, ki so namensko vezani na 
realizacijo določenega projekta (npr. donacije EU - PHARE, SAPARD, ISPA), sofinancerji in 
podobno. Načrt razvojnih programov po virih sredstev na nivoju podprogramov je prikazan v 
dodatnem izpisu »Načrt razvojnih programov po virih financiranja«. 

V načrt razvojnih programov so nosilci področij vključili projekte, ki zagotavljajo doseganje 
ciljev, določenih v dokumentih dolgoročnega načrtovanja, strategijah razvoja področij ter tistih 
ciljev, ki jih prioritetno določa proračunski memorandum. Med pogoji za uvrstitev projektov v 
načrt razvojnih programov je tudi izpolnitev predpisanih pogojev, kot je izdelana investicijska 
dokumentacija v skladu z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99), potrjena najmanj na nivoju 
predinvesticijske zasnove. Projekt mora biti izvedljiv v posameznem obdobju, za katerega je 
planirana njegova realizacija (pridobitev soglasij in dovoljenj, kot npr. lokacijsko dovoljenje, 
itd.). 

Državne pomoči (individualne in sheme državnih pomoči) kot sestavine načrta razvojnih 
programov področij proračunske porabe so nosilci področij - proračunski uporabniki - 
predstavili v obrazcih 3./2. v shemah državnih pomoči ali posameznih individualnih državnih 
pomočeh za enaka obdobja kot investicije. Pogoji za uvrstitev državnih pomoči v načrt 
razvojnih programov so enaki kot pogoji za uvrstitev investicij pri doseganju ciljev dolgoročnih 
razvojnih dokumentov in skladnosti s temi dokumenti. V načrt razvojnih programov uvrščene 
državne pomoči pa morajo izpolnjevati tudi zahteve Zakona o nadzoru nad državnimi pomočmi 
in morajo imeti predpisana soglasja kot pogoj za uvrstitev v načrt razvojnih programov. 

Nosilci področij proračunske porabe oziroma proračunski uporabniki se s pripravo načrta 
razvojnih programov kot posebne sestavine proračuna torej prvič srečujejo pri pripravi 
proračuna za leto 2001. Spremembe v administraciji ter v organizaciji ministrstev v letu 2000 so 
močno vplivale na pripravo tega proračuna in omejile možnost kontinuiranega in pravočasnega 
dela, zlasti tistega, ki bi bilo potrebno za učinkovito pripravo tretjega dela proračuna, to je načrta 
razvojnih programov po funkcionalno-progamski klasifikaciji. Med pripravljalci področnih 
načrtov razvojnih programov tudi še ni dovolj prisotno poznavanje priprave proračuna po 
funkcionalno-programski klasifikaciji. Kakovostno identifikacijo ključnih sestavin načrtov 
razvojnih programov bo omogočilo šele nadaljnje poglobljeno delo na identifikaciji 
funkcionalnih ciljev na posamičnih področjih in usklajevanje dokumentov dolgoročnega 
načrtovanja. Prav tako bo nadaljnje delo in razvoj funkcionalno-programske klasifikacije vodilo 
v uspešnejše razlikovanje projektov z nedvoumnimi in merljivimi cilji od posamičnih aktivnosti, 
ki so definirane le z vrstami izdatkov po ekonomski klasifikaciji in za katere je težje ugotoviti 
skladnost njihovih ciljev s strateškimi cilji, kot so na primer raznovrstne nabave investicijske 
opreme. 
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Obrazložitev namenov in ciljev projektov je tudi zato v predlogu proračuna za leto 2001 še 
vedno le v sklopu splošne obrazložitve proračuna, ki pa se vendarle ne navezuje več le na 
uporabnike proračuna, ampak tudi in zlasti na glavne projekte in podprojekte, torej na 
funkcionalno-programsko klasifikacijo, ki v večini primerov določa tudi funkcijo in cilje 
izdatkov proračuna. 

Načrt razvojnih programov bo kot tretji del proračuna postopoma nadomestil nacionalne 
programe in druge dokumente, s katerimi se sicer skuša zagotoviti prioriteta v določanju 
strukture izdatkov državnega proračuna. Večletno načrtovanje proračuna omogoča celovito in 
pravočasno vnaprejšnje ocenjevanje razvoja in dinamike prihodkov in odhodkov tudi zaradi 
odločanja o potrebi po zagotavljanju drugih virov v naslednjih letih. To bo omogočilo tudi 
načrtovanje sektorskih programov skladno s finančnimi možnostmi države. Medsebojna 
usklajenost tega programskega dela proračuna bo omogočala odločanje o prednostnih nalogah na 
bolj kakovostnih podlagah in bo tudi zagotavljala nujno kontinuiteto financiranja razvojnih 
programov. 

Načrt razvojnih programov je rezultat v letih 1998 in 1999 začete reforme upravljanja javnih 
izdatkov, s katero se upravljanje javnih izdatkov usklajuje z dobro mednarodno prakso, povečuje 
se preglednost javne porabe in odgovornost pri razpolaganju s proračunskimi viri. Že v 
predhodnem proračunu uvedena in z mednarodnimi standardi usklajena ekonomska klasifikacija 
je omogočila pregled in analiziranje izdatkov po vrstah izdatkov, kar omogoča sistematičen 
pregled in nadzor nad porabo in izdatki. Manj primerna pa je ekonomska klasifikacija za 
ugotavljanje, v kolikšni meri s proračunom predvideno financiranje omogoča doseganje 
strateških ciljev države in torej v kolikšni meri je proračun razvojno naravnan. 

Načrt razvojnih programov dopolnjuje Proračun Republike Slovenije s prikazom namena in 
ciljev razvojnih programov in navezavo njihovih ciljev na dolgoročne razvojne dokumente 
države. S tem bo poleg nadzora nad vrstami porabe omogočen tudi pregled uspešnosti pri 
doseganju ciljev programov. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
PO VIRIH FINANCIRANJA 

v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

0101 Politični sistem 523.157 1.171.069 717.500 468.500 788.500 

0101110 Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 
Proračunski viri 

0101120 Dejavnost državnega zbora 
Proračunski viri 

0101120 Dejavnost državnega sveta 
Proračunski viri 

0101130 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 
Proračunski viri 

0101140 Dejavnost urada predsednika vlade 
Proračunski viri 

31.795 
31.795 

418.754 
418.754 

22.258 
22.258 

10.670 
10.670 

39.680 
39.680 

104.986 
104.986 

831.100 
831.100 

21.055 
21.055 

101.190 
101.190 

112.738 
112.738 

0 
0 

717.500 
717.500 

0 
0 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

468.500 
468.500 

0 
0 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

788.500 
788.500 

0 
0 

o 
o 

o 
o 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 689.481 694.166 714.956 
0202160 Urejanje na področju fiskalne politike 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanceiji 

689.481 
590.168 

99.313 

694.166 
694.166 

0 

714.956 
714.956 

0 

0204 Davčna in carinska administracija || 1.451.615 1.576.268 219.669 0 0 
0204160 Davčna administracija 

Proračunski viri 

0204160 Carinska administracija 
Proračunski viri 

857.380 
857.380 

594.235 
594.235 

932.169 
932.169 

644.099 
644.099 

0 
0 

219.669 
219.669 

0205 Privatizacija in nadzor 10.025 9.899 1.500 1.500 _0_ 

0 
0 

0 

0 
0 

0205130 Revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

0205150 Denacionalizacija 
Proračunski viri 

8.784 
8.284 

500 

1.241 
1.241 

8.600 
8.600 

0 

1.299 
1.299 

0 
0 

o 

1.500 
1.500 

0 
0 

0 

l.SOO 
1.500 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

|03J »PANJA POLITIKA IIV MEDNARODNA j 188500.585 | 2.360.967 2.200.000 2.200.000.1 ■Roool 
POMOČ 

0301 |Zunanje zadeve in konzularne storitve 500.585 2.360.967 2.200.000 2.200.000 2.200.000 
0301180 Izvajanje zunanje politike 

Proračunski viri 
500.585 
500.585 

2.360.967 
2.360.967 

2.200.000 
2.200.000 

2.200.000 
2.200.000 

2.200.000 
2.200.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

0401 Kadrovska uprava 7.936 

0401150 Vodenje kadrovskih zadev 
Proračunski viri 

7.936 
7.936 

0402 Informatizacija uprave 453.104 

0402280 Sistemi elektronskega komuniciranja 
Proračunski viri 

453.104 
453.104 

0403 Druge skupne administrativne službe 647.284 360.734 2.391 2.515 2.645 

0403150 Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter 
njihovo vzdrževanje za potrebe državnih organov 
Proračunski viri 

0403150 Obveščanje domače in tuje javnosti 
Proračunski viri 

0403150 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Proračunski viri 

0403151 Statistične storitve 
Proračunski viri 

170.000 

170.000 

8.220 
8.220 

8.179 
8.179 

460.885 
460.885 

0 

0 

8.946 
8.946 

7.003 
7.003 

344.785 
344.785 

0 

0 
o 

2.391 
2.391 

0 
0 

o 
o 

2.515 
2.515 

0 
0 

o 

2.645 
2.645 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Ph 2004 

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja || 98.05J 291.018 155.440 10.000 
0501390 Akademija znanosti in umetnosti 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanccrji 

98.053 
93.053 

5.000 

291.018 
286.018 

5.000 

155.440 
150.440 

5.000 

10.000 
10.000 

0 

0502 jZnanstveno-raziskovalna dejavnost 346.887 563.884 0 0 0 
0502330 Znanstveno-raziskovalna dejavnost v javnih 

raziskovalnih organizacijah 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanceiji 

346.887 

315.887 

31.000 

563.884 

563.884 

0 

0504 jTehnološki razvoj 1.458.599 
0504210 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja 

gospodaretva 
Proračunski viri 

1.458.599 

1.458.599 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vi r L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinaci ja vladne in lokalne ravni  

6.104.425 7.311.826 8.529.041 9.556.762 6.400.000 

0601150 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne 
samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam 
Proračunski viri 

0601210 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne strukturne 
politike 
Proračunski viri 

0601210 Razvojni regionalni programi - neposredne regionalne 
spodbude 
Proračunski viri 

0601210 Razvojni regionalni programi - ostale regionalne 
spodbude 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

0601210 Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti 
Proračunski viri 

4.005 2.627 

4.005 

156.314 

156.314 

2.492.000 

2.492.000 

3.387.106 

1.065.823 
2.321.283 

65.000 
65.000 

2.627 

335.360 

335.360 

3.800.000 

3.800.000 

3.140.839 

1.481.068 
1.659.771 

33.000 
33.000 

0 

361.783 

361.783 

4.950.000 

4.950.000 

3.187.258 

1.551.277 
1.635.981 

30.000 
30.000 

0 

380.596 

380.596 

5.800.000 

5.800.000 

3.346.166 

1.625.114 

1.721.052 

30.000 
30.000 

0 

0 

0 

6.400.000 

6.400.000 

0 

o 
o 

o 
o 

0602 jSplošni transferi občinam 3.605.200 3.735.817 3.996.450 4.236.370 0 

0602160 Investicije in razvojni programi občinam 
Proračunski viri 

3.605.200 3.735.817 3.996.450 4.236.370 0 
3.605.200 3.735.817 3.996.450 4.236.370 0 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

0701 |Splošne in skupne funkcije 357.860 704.500 376.000 387.000 735.000 
0701190 Urejanje skupnih funkcij nn področju obrambe 

Proračunski viri 

0701190 Upravljanje z državnim premoženjem 
Proračunski viri 

171.000 
171.000 

186.860 
186.860 

304.500 
304.500 

400.000 
400.000 

376.000 
376.000 

0 
0 

387.000 
387.000 

0 
0 

735.000 
735.000 

0 
0 

0702 |Vojaška obramba in nacionalna varnost || 1.302.738 4.377.700 3.025.000 3.110.500 820.000 
0702190 Usposabljanje in obrambni sistem 1.302.738 4.377.700 3.025.000 3.110.500 820.000 

Proračunski viri 1.302.738 4.377.700 3.025.000 3.110.500 820.000 

0703 jCivilna zaščita in protipožarna varnost || 800.670 797.896 1.274.461 1.305.564 1.333.199 
0703190 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob 

izrednih dogodkih 
Proračunski viri 

0703190 Protipožarna varnost 
Proračunski viri 

613.732 

613.732 

186.938 
186.938 

601.348 

601.348 

196.548 
196.548 

1.060.806 

1.060.806 

213.655 
213.655 

1.091.909 

1.091.909 

213.655 
213.655 

1.119.544 

1.119.544 

213.655 
213.655 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

0801170 Urejanje notranjih zadev 
Proračunski viri 

Tuji viri ali sofinanceiji 

0801170 Upravljanje z državnim premoženjem 
Proračunski viri 

2.185.352 3.761.835 2.238.000 
1.549.552 3.067.387 1.738.000 

635.800 694.448 500.000 

175.584 
175.584 

508.500 
508.500 

953.540 
860.500 

93.040 

0 
0 

250.500 
250.500 

0 

0 
0 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost || 3.464.016 5.144.071 6.187.071 4.147.071 3.447.071 

0802170 Prometna varnost 
Proračunski viri 

0802170 Notranja varnost 
Proračunski viri 

0802170 Kriminalistična dejavnost 
Proračunski viri 

219.000 
219.000 

2.731.516 
2.731.516 

513.500 
513.500 

240.900 
240.900 

4.2'Z.926 
4.272.926 

630.245 
630.245 

240.900 
240.900 

5.315.926 
5.315.926 

630.245 
630.245 

240.900 
240.900 

3.275.926 
3.275.926 

630.245 
630.245 

240.900 
240.900 

2.575.926 
2.575.926 

630.245 
630.245 

0803 Obveščevalno varnostna dejavnost || 879.684 1.020.260 150.000 0 0 

0803150 Obveščevalno varnostna dejavnost 
Proračunski viri 

879.684 
879.684 

1.020.260 
1.020.260 

150.000 
150.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

Koordinacija pravosodja in splošne 
administrativne zadeve  

0901200 Ureianie področja pravosodja 
Proračunski viri 

0901200 Splošne storitve za pravosodne organe 
Proračunski viri 

1.459.068 

39.845 
39.845 

1.419.223 
1.419.223 

0902410 Administracija vrhovnega sodišča 
Proračunski viri 

0902410 Informatizacija sodišč 
Proračunski viri 

0902410 Postopek posodobitve evidentiranja nepremičnin 
Proračunski viri 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

803.722 755.520 0 0 0 

71.430 
71.430 

402.198 
402.198 

330.094 
330.094 

2.820 
2.820 

487.509 
487.509 

265.191 
265.191 

0904 Uprava in delovanje zaporov 
0904200 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

585.363 
585.363 
584.683 

680 

520.222 938.307 310.000 
520.222 
520.222 

0 

938.307 
938.307 

0 

310.000 
310.000 

0 

JM 
o 
o 
o 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in 
brezposelnosti 

175.940 371.000 0 0 0 

1001260 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in 
brezposelnosti 
Tuji viri ali sofinancerji 

1001260 Javne službe za zaposlovanje in brezposelne 
Proračunski viri 

55.000 

55.000 

120.940 
120.940 

59.000 

59.000 

312.000 
312.000 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 6.299.328 8.009.379 8.242.285 8.348.286 7.954.000 
1003260 Izobraževanje in usposabljanje brezposelnih 

Proračunski viri 

1003260 Spodbude za ohranjanje in odpiranje delovnih mest 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanceiji 

494.000 
494.000 

5.805.328 
5.762.471 

42.857 

507.788 
507.788 

7.501.591 
7.373.020 

128.571 

510.000 
510.000 

7.732.285 
7.518.000 

214.285 

530.000 
530.000 

7.818.286 
7.604.000 

214.286 

550.000 
550.000 

7.404.000 
7.404.000 

0 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

1101 |Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 391.035 326.200 200.829 203.173 95.914 
1101230 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Proračunski viri 

1101230 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 
Proračunski viri 

290.446 
290.446 

100.589 
100.589 

276.200 
276.200 

50.000 
50.000 

160.829 
160.829 

40.000 
40.000 

173.173 
173.173 

30.000 
30.000 

95.914 
95.914 

0 
0 

1102 |Program reforme kmetijstva in živilstva" 3.642.665 
1102230 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 

Proračunski viri 

1102230 Razvoj podeželja 
Proračunski viri 

2.674.266 
2.674.266 

968.399 
968.399 

1103 |Splošne storitve v kmetijstvu 87.917 294.000 611.000 329.000 20.000 
1103230 Delovanje služb in javnih zavodov 

Proračunski viri 

1103230 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Proračunski viri 

84.928 
84.928 

2.989 
2.989 

109.000 
109.000 

185.000 
185.000 

129.000 
129.000 

482.000 
482.000 

84.000 
84.000 

245.000 
245.000 

20.000 
20.000 

0 
o 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljvih | 98.000 150.000 170.000 170.000 170.000 
virov energije 

1206210 Spodbujanje učinkovite rabe energije 
Proračunski viri 

98.000 150.000 170.000 170.000 170.000 
98.000 150.000 170.000 170.000 170.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

NTRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
£8.870.421 \ 85.8U.749 |84.25i:479||82i747.803H20.293.56l| 

1301 |Urejanje in nadzor na področju prometa || 59.330 110.460 0 0 0 
1301240 Administracija 

Proračunski viji 

1301240 Inšpekcijske službe 
Proračunski viri 

50.230 
50.230 

9.100 
9.100 

91.150 
91.150 

19.310 
19.310 

1302 |Cestna infrastruktura || 15.550.204 28.021.620 46.081.879 41.422.303 2.298.561 
1302240 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 

Proračunski viri 

1302240 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanceiji 

90.920 
90.920 

85.000 
85.000 

15.459.284 27.936.620 
12.299.531 25.044.305 

3.159.753 2.892.315 

140.000 
140.000 

45.941.879 
42.251.697 

3.690.182 

151.000 
151.000 

41.271.303 2.298.561 
39.022.503 2.058.561 

2.248.800 240.000 

1303 Železniški promet in infrastruktura || 12.550.258 55.668.540 33.128.600 37.249.000 15.287.000 
1303240 Administracija 

Proračunski viri 

1303240 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške 
infrastrukture 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanceiji 

34.720 
34.720 

12.515.538 

8.387.538 

4.128.000 

37.000 
37.000 

55.631.540 

52.534.000 
3.097.540 

33.128.600 37.249.000 15.287.000 

33.128.600 37.249.000 15.287.000 

0 0 0 

1304 Letalski promet in infrastruktura 492.885 1.043.569 4.619.500 3.772.000 1.698.000 
1304240 Administracija 

Proračunski viri 

1304240 Vodenje zračnega prometa 
Proračunski viri 

1304240 Letališča in letališka infrastruktura 
Proračunski viri 

22.500 
22.500 

459.248 
459.248 

11.137 
11.137 

27.000 
27.000 

783.669 
783.669 

232.900 
232.900 

298.000 
298.000 

4.022.700 
4.022.700 

298.800 
298.800 

235.000 
235.000 

3.537.000 
3.537.000 

0 
0 

95.000 
95.000 

1.603.000 
1.603.000 

0 
0 

1305 Vodni promet in infrastruktura 118.544 964.560 422.500 302.500 1.008.000 
1305240 Nadzor in varnost pomoi-skega prometa 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

1305240 Pristaniška infrastruktura 
Proračunski viri 

0 
0 

o 

118.544 
118.544 

430.000 
90.000 

340.000 

534.560 
534.560 

120.000 
24.000 

96.000 

302.500 
302.500 

0 
0 

o 

302.500 
302.500 

0 
0 

o 

1.008.000 
1.008.000 

1306 Telekomunikacije in pošta 99.200 3.000 2.000 2.000 2.000 
1306280 Nadzor radio-frekvenčnega spektra in ostalih 

telekomunikacijskih storitev 
99.200 3.000 2.000 2.000 2.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 
Proračunski viri 99.200 3.000 2.000 2.000 2.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

| GOSPODARSTVO j ■&77.051 I 8.033.dOtf| BMs.m i 

1401 |Urejanje in nadzor na področju gospodarstva || 48.438 45.000 45.000 15.000 0 

1401210 Urejanje na področju gospodarstva 
Proračunski viri 

1401210 Zaščita intelektualne lastnine 
Proračunski viri 

4.400 
4.400 

44.038 
44.038 

0 
0. 

45.000 
45.000 

0 
0 

45.000 
45.000 

0 
0 

15.000 
15.000 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.605.233 4.332.051 7.988.000 9.300.000 _0J 

0 
o 

1402210 Programi povečevanja konkurenčnosti 
Proračunski viri 

3.400.000 
3.400.000 

3.300.700 
3.300.700 

6.800.000 
6.800.000 

8.100.000 
8.100.000 

1402210 Prestrukturiranje podjetij 
Proračunski viri 

1.031.351 
1.031.351 

1.031.351 
1.031.351 

1.188.000 
1.188.000 

1.200.000 
1.200.000 

1402210 Spodbujanje razvoja gospodarstva 
Proračunski viri 

101.983 
101.983 

1402210 Promocija gospodarstva in novi trgi 
Proračunski viri 

71.899 
71.899 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

SSfOKOUA LN NARAVNK | 
*> "j 68.000 | 40.000 | 

1501 Okoljevarstvena politika in splošne 
administrativne zadeve 

101.185 119.730 67.000 68.000 40.000 

1501250 Rcgulntorni okvir, splošna administracija in 
oblikovanje politike 
Proračunski viri 

101.185 

101.185 

119.730 

119.730 

67.000 

67.000 

68.000 

68.000 

40.000 

40.000 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.842.338 2.467.560 0 0 0 
1502250 Izboljšanje stania okoli a 

Proračunski viri 
1.842.338 2.467.560 0 0 0 
1.842.338 2.467.560 0 0 0 

1504 |llpravljanje in nadzor vodnih virov 656.010 863.005 0 0 0 
1504250 Načrtovanje, varstvo in ureianie voda 

Proračunski viri 
656.010 863.005 0 0 0 
656.010 863.005 0 0 0 

1506 jSplošne okoljevarstvene storitve 219.629 200.000 0 0 0 
1506250 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Proračunski viri 
219.629 
219.629 

200.000 
200.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija  

1602250 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
Proračunski viri 

1602250 Prostorsko načrtovanje 
Proračunski viri 

92.570 

81.220 
81.220 

11.3S0 
11.350 

17.450 

0 
0 

17.450 
17.450 

1604 |Gradbena regulativa in nadzor" 213.438 292.780 8.800 9.300 10.000 
1604250 Priprava regulative zn notresno odporno gradnjo 

Proračunski viri 
213.438 
213.438 

292.780 
292.780 

8.800 
8.800 

9.300 
9.300 

10.000 
10.000 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in 
premi|e 

972.160 1.386.000 0 0 0 

1605250 Spodbujanje stanovnniske gradnje 
Proračunski viri 

972.160 
972.160 

1.386.000 
1.386.000 
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  v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir  L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

ZDRAVSTVENO VARSTVO | 5.145.299 1112.114.965 Ill.540.414 2.551.364 | 1.465.917 | 

1703 |BoInišnično zdravstvo 5.145.29!) 12.114.965 11.540.414 2.551.364 1.465.917 
1703270 Investicijska vlaganja v bolnišnice 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

5.145.299 
3.091.086 

2.054.213 

12.114.965 
7.679.634 

4.435.331 

11.540.414 
9.478.173 

2.062.241 

2.551.364 
2.458.405 

92.959 

1.465.917 
1.465.917 

0 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

1802 {Ohranjanje kulturne dediščine 2.661.156 5.725.116 5.512.818 2.708.680 2.881.118 
1802260 Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov 

Proračunski viri 

1802350 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine 
Proračunski viri 

18023S0 Ohranjanje, obnova in eradnia spomenikov 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

1802350 Muzejska dejavnost 
Proračunski viri 

Tuji viri ali sofinanceiji 

156.129 
156.129 

40.000 
40.000 

2.328.527 
1.627.018 

701.509 

136.500 
111.500 

25.000 

353.694 
353.694 

108.265 
108.265 

5.119.496 
3.513.536 

1.605.960 

143.661 
113.661 

30.000 

0 
0 

50.000 
50.000 

5.304.838 
3.503.201 

1.801.637 

157.980 
117.980 

40.000 

0 
0 

5.000 
5.000 

2.531.217 
1.578.217 

953.000 

172.463 
122.463 

50.000 

0 
0 

5.190 
5.190 

2.688.811 
1.618.811 

1.070.000 

187.117 
127.117 

60.000 

1803 |Programi v kulturi 2.878.363 3.051.847 2.874.071 2.884.197 10.173.004 
1803280 Podpora radijski in televiiski dejavnosti 

Proračunski viri 

1803350 Izvajanje kulturnih programov 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinanceiji 

90.379 
90.379 

94.406 
94.406 

2.787.984 2.957.441 
1.976.000 2.548.634 

811.984 408.807 

232.616 
232.616 

2.641.455 
2.641.455 

0 

228.377 
228.377 

228.377 
228.377 

2.655.820 9.944.627 
2.655.820 9.944.627 

0 0 

1804 |Podpora posebnim skupinam || 845 893 0 0 0 
1804150 Podpora narodnostnim skupnostim 

Proračunski viri 
546 
546 

568 
568 

1804150 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
Proračunski viri 

299 
299 

325 
325 

1805 |Šport in prostočasne aktivnosti 1.474.610 884.189 378.290 173.656 0 
1805330 Programi športa 

Proračunski viri 

Tuji viri ali sofinancerji 

1.474.610 
130.497 

1.344.113 

884.189 
135.000 

749.189 

378.290 
30.000 

348.290 

173.656 
30.000 

143.656 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 6.542.466 8.167.352 2.712.532 1.130.666 68.000 
1903330 Osnovno šolstvo 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

1903330 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
Proračunski viri 

1903330 Zavodi za usposabljanje 
Proračunski viri 

1903330 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju 
Proračunski viri 

724.857 
676.930 
47.927 

5.386.290 
5.386.290 

87.191 
87.191 

344.128 

344.128 

1.346.726 
1.236.726 

110.000 

6.558.454 
6.558.454 

217.000 
217.000 

45.172 

45.172 

689.860 
569.930 

119.930 

1.530.700 
1.530.700 

446.800 
446.800 

45.172 

45.172 

586.666 
280.000 

306.666 

0 
0 

496.000 
496.000 

48.000 

48.000 

20.000 
20.000 

0 

0 
0 

o 
o 

48.000 

48.000 

1904 Terciarno izobraževanje || 2.387.260 6.358.112 6.727.000 7.271.000 5.109.202 
1904330 Visokošolsko izobraževanje 

Proračunski viri 
Tuji viri ali sofinancerji 

2.387.260 6.358.112 6.727.000 7.271.000 5.109.202 
2.387.260 6.358.112 6.727.000 7.271.000 5.109.202 

0 0 0 0 0 

1906 Pomoči šolajočim 661.286 401.135 831.000 1.021.000 996.000 
1906330 Študijske pomoči 

Proračunski viri 
661.286 401.135 831.000 1.021.000 996.000 
661.286 401.135 831.000 1.021.000 996.000 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

2003 |Posebni programi pomoči prebivalstvu 3.816 4.408 996 1.075 1.182 
20031 SO Podpora, nadzor in koordinacija aktivnosti na področju 947 916 996 1.075 1.182 

invalidskega varstva 
Proračunski viri 947 916 996 1.075 1.182 

2003150 Droge 2.869 3.492 2 5 2 
Proračunski viri 2.869 3.492 0 0 0 

Tuji viri ali sofmancerji 0 0 0 0 0 

2004 |lzvajanje programov socialnega varstva 3.782.595 4.590.041 35.500 _0_ 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

2004260 Centri za socialno delo 
Proračunski viri 

2004260 Socialno varstvo invalidov 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofmancerji 

2004260 Socialno varstvo starih 
Proračunski viri 
Tuji viri ali sofmancerji 

422.700 
422.700 

1.212.326 
861.976 

350.350 

2.147.S69 
1.312.958 

834.611 

459.431 
459.431 

1.301.010 
1.301.010 

0 

2.829.600 
2.095.800 

733.800 

0 
0 

o 
o 

o 

35.500 
35.500 

0 
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v tisoč SIT 

PPP/GPR/PPR/Vir  L 2001 L 2002 L 2003 L 2004 Po 2004 

2301 Blagovne rezerve || 1.659.300 1.930.700 801.093 684.000 752.000 
2301210 Oblikovanje in vzdi-ževnnie blagovnih rezerv 1.659.300 1.930.700 801.093 684.000 752.000 

Proračunski viri 159.300 101.793 630.000 684.000 752.000 

Tuji viri ali sofinancerji 1.500.000 1.828.907 171.093 0 0 
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4. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA PO 

PROGRAMSKI STRUKTURI 

Kot je razvidno iz posebnega dela proračuna, so vsi proračunski izdatki prikazani po 
funkcionalno-programski strukturi. 

Področja proračunske porabe lahko definiramo kot področja, na katerih država deluje oziroma 
nudi storitve in za katera je bila izoblikovana določena politika, bodisi z ustavo bodisi z 
odločitvijo državnega zbora. 

Glavni program lahko definiramo kot splošni program, katerega namen je implementacija 
ciljev področij proračunske porabe. Glavni program se pripravlja in izvršuje preko enega ali 
več podprogramov pod vodstvom enega ali več ministrstev. V primeru, ko je priprava in 
izvrševanje glavnega programa razdeljena med dve ali več ministrstev, vlada določi vodilno 
ministrstvo za izvedbo oziroma koordinacijo tega glavnega programa. 

V nadaljevanju sledijo opisi triindvajsetih področij proračunske porabe s ključnimi finančnimi 
kazalci iz predloga proračuna za leto 2001. V obrazložitvi so našteti in opisani glavni 
programi, ki sodijo v posamezno področje proračunske porabe, njihovo poslanstvo in ključne 
naloge, dolgoročni cilji, šifre in nazivi podprogramov, ki sodijo v glavni program in izvedbeni 
cilji glavnega programa z indikatorji in planiranimi rezultati. 
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PRORAČUNSKI IZDATKI PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE 

v tisoč tolarjih 

PPP 
Sprejeti 

proračun 2000 
Predhodna 

realizacija 2000 
Predlog 

proračuna 2001 
Indeks 

(1) (2) (3) (4)=(3):(2) 

SM^Sodkov 1.05g.?08il35v<fe 1.027.809.159 1.199.74^sli;^lW 
01 POLITIČNI SISTEM 8.860.618 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 34.156.568 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 9.533.748 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 29.196.426 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 25.064.618 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 38.211.858 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 52.460.473 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 42.876.455 

09 PRAVOSODJE 33.104.975 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI . 49.631.035 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.445.634 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 8.707.097 

ENERGETSKIH SUROVIN 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 88.245.773 

KOMUNIKACIJE 
14 GOSPODARSTVO 15.573.919 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 11.274.037 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 6.257.979 
IZGRADNJA 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 7.343.308 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 26.684.501 
ORGANIZACIJE 

19 IZOBRAŽEVANJE 184.435.912 

20 SOCIALNO VARSTVO 117.171.609 
21 POKOJNINSKO VARSTVO 153.620.150 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 62.094.293 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 12.757.149 

7.887.119 

33.070.523 

9.715.549 

28.387.234 

24.383.374 

39.210.215 

48.841.259 

43.911.629 

30.403.065 

43.260.990 

36.931.116 

6.282.963 

80.367.499 

13.391.779 
10.388.634 

6.021.392 

6.688.834 

26.470.476 

185.657.330 

118.208.865 
153.620.150 

61.384.842 

13.324.325 

9.373.492 

34.054.354 

11.773.799 
35.532.268 

29.595.918 

41.328.135 

61.824.226 

52.833.410 

37.008.538 

52.145.885 
46.462.559 

8.708.179 

81.769.968 

15.538.810 

14.809.965 

7.405.390 

9.138.929 

31.523.868 

218.527.114 

137.497.075 

181.095.729 
71.247.894 

10.552.056 

118,8 

103,0 

121,2 

125.2 

121,4 

105.4 

126.6 

120.3 
121.7 

120.5 

125.8 

138.6 

101.7 

116,0 
142,6 

123.0 

136.6 
119.1 

117.7 

116,3 
117.9 

116,1 

79,2 

finančnih terjatev in naložb p,  

01 POLITIČNI SISTEM 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

09 PRAVOSODJE 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 

14 GOSPODARSTVO 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 

IZGRADNJA 

H 
. »T <&". 
? 12?397.9 f 46:541 

24.000 

244.500 

3.297.500 

490.000 

542.500 

0 

14.209.000 

10.491.915 
1.186.200 

1.597.400 

4.418 

257.076 

436.176 
913.384 

351.681 

0 

0 

9.582.228 

852.981 

0 

5.000 
3.158.243 

3.255.000 

980.000 

465.000 

0 

16.096.000 

19.636.429 

1.345.440 

1.600.000 

113.2 
1.228,5 

746.3 

107,3 
132,2 

204,9 

157,7 

juj£finančiranja 117;983:036 120:606.868 172^$^^^ 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 117.983.036 120.606.868 172.890.882 143,4 
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PRORAČUNSKI IZDATKI PO PODROČJIH PRORAČUNSKE PORABE IN 

GLAVNIH PROGRAMIH 
   v tisoč tolarjih 

PPP/GPR 

Sprejeti 
proračun 2000 

Predhodna 
realizacija 2000 

Predlog Indeks 
proračuna 2001 

(t) (2) (3) (4)=(3):(2) 

01 

0101 

02 

0201 
0202 
0203 
0204 
0205 

03 

0301 
0302 
0303 

04 

0401 
0402 
0403 
0404 

05 
0501 
0502 
0503 
0504 

06 
0601 

0602 

01 

0701 
0702 
0703 

08 
0801 
0802 
0803 

09 
0901 

POLITIČNI SISTEM 
Politični sistem 

EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 
Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
Urejanje na področju fiskalne politike 
Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 
Davčna in carinska administracija 
Privatizacija in nadzor 

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 
POMOČ 
Zunanje zadeve in konzularne storitve 
Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Mednarodna pomoč 

SKUPNE ADMINISTRA TIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE J A VNE STORITVE 
Kadrovska uprava 
Informatizacija uprave 
Druge skupne administrativne službe 
Upravne službe na lokalnem nivoju 

ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 
Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
Programi v podporo znanosti 
Tehnološki razvoj 

LOKALNA SAMOUPRAVA 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 
Splošni transferi občinam 

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 
Splošne in skupne funkcije 
Vojaška obramba in nacionalna varnost 
Civilna zaščita in protipožarna varnost 

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Notranje zadev e 
Policijska in kriminalistična dejavnost 
Obveščevalno varnostna dejavnost 

PRAVOSODJE 
Koordinacija pravosodja in splošne administrativne 
zadeve 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

8.860.618 
8.860.618 

34.156.568 

343.293 
4.432.190 
1.157.323 

27.318.091 
905.671 

9.533.748 

7.158.438 
1.714.506 

660.804 

29.196.426 

229.210 
5.095.873 

11.012.823 
12.858.520 

25.064.618 
1.385.613 

19.429.543 
2.306.451 
1.943.011 

38.211.858 
4.255.029 

33.956.829 

52.460.473 

12.029.084 
36.892.326 

3.539.063 

42.876.455 
5.806.778 

34.041.584 
3.028.093 

33.104.975 
2.499.857 

17.565.423 

7.887.119 
7.887.119 

33.070.523 

375.965 
6.502.194 

953.853 
24.620.525 

617.986 

9.715.549 

7.770.323 
1.484.798 

460.429 

28.387.234 

173.974 
5.316.133 
9.969.029 

12.928.097 

24.383.374 
1.534.443 

18.774.667 
2.288.598 
1.785.666 

39.210.215 
3.462.093 

35.748.122 

48.841.259 

9.085.993 
37.203.527 

2.551.738 

43.911.629 
5.530.463 

35.261.012 
3.120.153 

30.403.065 
1.444.541 

16.950.724 

9.373.492 

9.373.492 

34.054.354 

430.964 
4.346.038 
1.157.324 

27.337.563 
782.465 

11.773.799 

9.401.978 
I.905.658 

466.163 

35.532.268 

228.705 
7.116.478 

11.938.777 
16.248.308 

29.595.918 
1.292.700 

24.331.879 
2.045.828 
1.925.511 

41.328.135 
4.657.935 

36.670.200 

61.824.226 

II.224.383 
47.489.997 

3.109.846 

52.833.410 
4.664.236 

44.595.622 
3.573.552 

37.008.538 
2.232.728 

19.907.240 

118.8 
118.8 

103.0 

114,6 
66,8 

121,3 
111,0 
126.6 

121.2 

121,0 
128.3 
101,2 

125.2 

131.5 
133.9 
119,8 
125.7 

121.4 
84.2 

129.6 
89,4 

107.8 

105.4 
134.5 

102.6 

126.6 

123.5 
127.6 
121.9 

120.3 
84.3 

126,5 
114.5 

121.7 

154.6 

117,4 
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PPP/GPR 
Sprejeti 

proračun 2000 
Predhodna 

realizacija 2000 
Predlog 

proračuna 2001 

^olrnjUt^ 
Indeks 

(1) (2) (3) (4)-(3):(2) 
0903 
0904 
0905 
0906 

11 
1001 

1002 
1003 

n 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 

12 

1201 

1202 

1203 

1204 

1205 

1206 

13 

1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 

11 
1401 
1402 
1403 
1404 

1405 

15 

1501 

1502 
1503 

Delovanje tožilstva in pravobranilstva 3.300.592 
Uprava in delovanje zaporov 4.262.550 
Poprava preteklih krivic 2.581.101 
Administracija senata in sodnikov za prekrške 2.895.452 

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 49.631.035 
Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in 5.356.030 
brezposelnosti 
Varstvo brezposelnih 28.195.995 
Aktivna politika zaposlovanja 16.079.010 

KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 42.445.634 
Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 6.101.677 
Program reforme kmetijstva in živilstva 24.398.553 
Splošne storitve v kmetijstvu 7.537.404 
Gozdarstvo 4.228.000 
Ribištvo 180.000 

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 8.707.097 
ENERGETSKIH SUROVIN 
Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 860.463 
energetskih surovin 
Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in 219.494 
distribucije električne energije 
Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in 178.128 
distribucije jedrske energije 
Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije 500.320 
nafte in zemeljskega plina 
Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi 6.344.933 
premogovništvo) 
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljvih virov 603.759 
energije 

PROMET. PROMETNA INFRASTRUKTURA 88.245.773 
IN KOMUNIKA CIJE 
Urejanje in nadzor na področju prometa 1.425.629 
Cestna infrastruktura 56.571.955 
Železniški promet in infrastruktura 26.553.096 
Letalski promet in infrastruktura 2.580.794 
Vodni promet in infrastruktura 672.253 
Telekomunikacije in pošta 442.046 

GOSPODARSTVO 15.573.919 
Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 5.055.342 
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 7.458.248 
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 2.732.319 
Urejanje in nadzor na področju bančnišva in 234.545 
zavarovalništva 
Urejanje in nadzor iger na srečo 93.465 

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 11.274.037 
DEDIŠČINE 
Okoljevarstvena politika in splošne administrativne 1.782.334 
zadeve 
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.823.056 
Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 1.033.594 

3.237.082 
4.167.354 
1.771.714 
2.831.649 

43.260.990 
5.503.365 

24.249.045 
13.508.581 

36.931.116 
5.358.136 

20.091.087 
7.272.311 
4.048.650 

160.931 

6.282.963 

370.282 

277.586 

178.128 

320.900 

4.832.613 

303.454 

80.367.499 

1.383.092 
51.298.329 
24.336.702 
2.341.346 

611.572 
396.458 

13.391.779 
4.948.477 
5.424.515 
2.699.324 

212.008 

107.455 

10.388.634 

1.907.437 

2.158.656 
1 043.675 

3.879.142 
5.019.089 
2.666.566 
3.303.773 

52.145.885 
6.510.134 

29.585.540 
16.050.211 

46.462.559 
6.961.731 

27.361.038 
7.582.010 
4.406.681 

151.099 

8.708.179 

723.898 

372.420 

159.484 

747.411 

6.005.497 

699.469 

81.769.968 

1.336.207 
52.827.365 
24.096.688 

2.278.665 
448.920 
782,123 

15.538.810 
5.449.231 
7.743.635 
2.053.439 

182.175 

110.330 

14.809.965 

2.474.258 

5.397.926 
1.131.431 

119,8 
120.4 
150.5 
116.7 

120.5 

118,3 

122,0 
118.8 

125.8 
129.9 
136.2 
104.3 
108.8 
93,9 

138.6 
* 

195,5 

134.2 

89.5 

232.9 

124.3 

230.5 

101.7 

96.6 
103,0 
99.0 
97.3 
73.4 

197.3 

116.0 
110.1 
142.8 
76.1 
85,9 

102,7 

142.6 

129.7 

250,1 
108.4 
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PPP/GPR 
Sprejeti 

proračun 2000 
Predhodna 

realizacija 2000 
Predlog 

proračuna 2001 

čjolarjih^ 
Indeks 

(1) (2) (3) (4)-(3):(2) 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1604 Gradbena regulativa in nadzor 
1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije 

V ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva 
1703 Bolnišnično zdravstvo 
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

18 KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 Programi v kulturi 
1804 Podpora posebnim skupinam 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

19 IZOBRAŽEVANJE 
1901 Urejanje izobraževalnega sistema 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
1904 Terciarno izobraževanje 
1905 Drugi izobraževalni programi 
1906 Pomoči šolajočim 

20 SOCIALNO VARSTVO 
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
2002 Varstvo otrok in družine 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

U POKOJNINSKO VARSTVO 
2102 Pokojnine 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

23 INTER VENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

2301 Blagovne rezerve 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 

primerih nesreč 
2303 Splošna proračunska rezervacija 

3.577.131 
765.327 

1.292.595 

6.257.979 

29.868 
5.215.749 

409.862 
602.500 

7.343.308 
1.787.314 
2.888.315 

12.639 
1.513.694 
1.141.346 

26.684.501 

446.874 
2.976.597 

18.742.922 
2.446.518 
2.071.590 

184.435.912 

2.384.892 
203.745 

125.040.008 
30.977.362 

1.074.927 
24.754.978 

117.171.609 
1.774.291 

70.330.505 
1.943.602 

43.123.211 

153.620.150 
153.620.150 

62.094.293 
62.094.293 

12.757.149 

2.818.713 
7.024.436 

2.914.000 

3.318.816 
639.504 

1.320.545 

6.021.392 

20.522 
5.021.406 

379.464 
600.000 

6.688.834 
1.682.461 
2.516.119 

12.781 
1.421.201 
1.056.273 

26.470.476 

512.111 
2.661.141 

19.245.262 
2.432.044 
I.619.918 

185.657.330 
2.344.034 

202.163 
128.222.120 
30.824.312 

942.947 
23.121.753 

118.208.865 
1.454.694 

74.488.481 
2.046.493 

40.219.198 

153.620.150 
153.620.150 

61.384.842 
61.384.842 

13.324.325 

1.903.896 
II.420.429 

0 

3.354.681 
896.812 

1.554.857 

7.405.390 

123.053 
5.792.706 

415.438 
1.074.193 

9.138.929 
2.809.930 
3.109.649 

13.573 
1.557.403 
1.648.374 

31.523.868 

■701.458 
2.963.146 

22.908.664 
2.671.987 
2.278.613 

218.527.114 
2.972.911 

264.491 
151.280.751 
35.649.455 

1.078.513 
27.280.993 

137.497.075 

2.157.059 
87.450.833 

2.283.288 
45.605.895 

181.095.729 
181.095.729 

71.247.894 
71.247.894 

10.552.056 

2.020.830 
6.031.226 

2.500.000 

101.1 
140.2 
117,7 

123,0 

599,6 
115.4 
109.5 
179,0 

136.6 
167.0 
123,6 
106.2 
109.6 
156.1 

119,1 

137,0 
111.3 
119,0 
109,9 
140.7 

117.7 

126.8 
130.8 
118,0 
115,7 
114.4 
118.0 

116.3 
148.3 
117.4 
111,6 
113,4 

117.9 
117,9 

116.1 
116,1 

79,2 

106,1 
52,8 
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PPP/GPR 
Sprejeti 

proračun 2000 
(D 

Predhodna 
realizacija 2000 

Predlog 
proračuna 2001 

čtolaijih^ 
Indeks 

(2) (3) (4)-(3):(2) 

0± POLITIČNI SISTEM 
0101 Politični sistem 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA 
POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
0504 Tehnološki razvoj 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni 

09 PRAVOSODJE 

0905 Poprava preteklih krivic 

U KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
energetskih surovin 

14 GOSPODARSTVO 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA 

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije 

24.000 
24.000 

244.500 

244.500 

3.297.500 
3.297.500 

490.000 
490.000 

542.500 
542.500 

0 
0 

14.209.000 

14.209.000 

10.491.915 
10.491.915 

0 

1.186.200 

1.186.200 

1.597.400 

1.597.400 

4.418 
4.418 

257.076 

257.076 

436.176 
436.176 

913.384 
913.384 

351.681 
351.681 

0 
0 

0 

0 

9.582.228 
9.582.228 

0 

852.981 

852.981 

0 

0 

5.000 
5.000 

3.158.243 

3.158.243 

3.255.000 

3.255.000 

980.000 
980.000 

465.000 
465.000 

0 
0 

16.096.000 

16.096.000 

19.636.429 
19.636.429 

0 

1.345.440 

1.345.440 

1.600.000 

1.600.000 

113,2 
113.2 

1.228,5 

1.228,5 

746.3 
746,3 

107,3 
107,3 

132,2 
132,2 

204,9 
204,9 

157,7 

157,7 

22 SERVISIRANJE J A VNEGA DOLGA 
2201 Servisiranje javnega dolga 

117.983.036 
117.983.036 

120.606.868 
120.606.868 

172.890.882 
172.890.882 

143.4 
143,4 
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PRIMERJAVA STRUKTURE IZDATKOV PO PODROČJIH 

PRORAČUNSKE PORABE 
(BILANCA A) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE 

01 POLITIČNI SISTEM 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
09 PRAVOSODJE 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
13 PROMET. PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
14 GOSPODARSTVO 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
19 IZOBRAŽEVANJE 
20 SOCIALNO VARSTVO 
21 POKOJNINSKO VARSTVO 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
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4.1 01 POLITIČNI SISTEM 

Navedeno področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, kot so 
dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije, dejavnost Državnega zbora Republike 
Slovenije, dejavnost Državnega sveta Republike Slovenije, dejavnost Urada predsednika 
vlade in Generalnega sekretariata vlade, dejavnost Urada za žensko politiko ter dejavnost 
Republiške volilne komisije, dejavnost Varuha človekovih pravic RS in dejavnost Ustavnega 
sodišča RS. 

Pretekla gibanja na navedenem področju porabe nimajo skupnih zakonitosti, saj poraba 
sredstev v okviru navedenega področja porabe iz leta v leto variira, ker na višino potrebnih 
sredstev pomembno vplivajo volitve predsednika države, volitve v Državni zbor in Državni 
svet ter izvedeni zakonodajni in drugi referendumi, lokalne volitve itd., ki se periodično 
ponavljajo (Predsednik Republike in Državni svet na 5 let, Državni zbor pa na 4 leta). 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v Bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
8,86 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 7,89 milijard tolarjev, predlog proračuna za 
leto 2001 pa je 9,37 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 18,8 % glede na 
realizacijo leta 2000. V deležu vseh proračunskih odhodkov pomenijo izdatki za politični 
sistem 0,8 %. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih 5 milijonov odhodkov iz naslova 
danih posojil posameznikom (Ustavno sodišče). 

To področje vključuje en glavni program: 
0101 Politični sistem 

0101 Politični sistem 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V navedenem glavnem programu so predvidena sredstva za delovanje institucij političnega 
sistema,torej predvsem dejavnost zakonodajnih in izvršilnih organov. 
Delovanje posameznih institucij političnega sistema, ki so nanizani pod 3. točko in so 
opredeljeni s posameznimi podprogrami, je opredeljeno v prvi vrsti z Ustavo Republike 
Slovenije ter področnimi zakoni, ki urejajo konkretno delovanje posameznega državnega 
organa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spoštovanje Ustave, varstvo ustavnosti in zakonitosti, človekovih pravic in drugih temeljnih 
svoboščin, ter področnih zakonov, ki urejajo delovanje institucij političnega sistema. 

Šifre in nazivi podprogramov 

01011101 Dejavnost Urada predsednika Republike Slovenije 
01011201 Dejavnost državnega zbora 
01011202 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
01011203 Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
01011204 Dejavnost državnega sveta 
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01011301 Ustavno sodišče in njegovo delovanje 
01011401 Dejavnost Urada predsednika vlade 
01011501 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic 
01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlada 
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4.2 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

V tem področju se prepletajo delovna področja Ministrstva za finance in Ministrstva za 
gospodarstvo, Računskega sodišča, Državne revizijske komisije, Agencije RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij in Urada za denacionalizacijo. Področje Ekonomska in 
fiskalna administracija zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z 
javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Vse to se prepleta pri delu 
Ministrstva za finance in njegovih organov v sestavi. Računsko sodišče in Državna revizijska 
komisija pa izvajata nadzor nad porabo javnih financ in postopkov javnih naročil. Poglobljene 
in metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in 
srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov, Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije, analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike, ter podpora 
procesom vključevanja v EU so prav tako del tega področja porabe, saj je za načrtovanje 
javnofinančnih tokov nujno potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za 
makroekonomske analize in razvoj. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 34,16 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 33,07 milijard tolarjev, prealog proračuna za leto 2001 pa 
je 34,05 milijard, kar pomeni nominalni porast za 3,1 % glede na realizacijo leta 2000. V 
deležu pomenijo odhodki za ekonomsko in fiskalno administracijo 2,8 % vseh proračunskih 
odhodkov. 

Področje porabe Ekonomska in fiskalna administracija zajema 5 glavnih programov: 
0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 
0204 Davčna in carinska administracija 
0205 Privatizacija in nadzor 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program obsega v celoti in izključno dejavnost Urada za makroekonomske analize in 
razvoj. Njegovo vsebino opisuje spodaj opredeljeno poslanstvo Urada in njegove naloge, kot 
izhajajo iz veljavnih predpisov. 

Osnovno poslanstvo Urada je zagotavljanje strokovno verodostojnih analiz, napovedi in 
vrednotenja narodnogospodarskih gibanj ter gospodarskega in družbenega razvoja; na podlagi 
strokovnih argumentov sodelovati pri oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike 
ter pri procesu vključevanja v EU; pripravljati celovite preglede gospodarskega in družbenega 
razvoja za domačo in tujo javnost ter mednarodne institucije; z izobraževanjem, 
spodbujanjem raziskovalnega dela in mentorstvom skrbeti za dvig metodološke ravni dela 
Urada in slovenske družboslovne, zlasti ekonomske znanosti. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL 71/94, 4. čl.) določa delovno 
področje Urada kot opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na: 

pripravo in usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče politike 
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izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in regionalnega razvoja 
simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in razvojnih ukrepov ter institucionalnih 
sprememb 
razvoj in uporabo metodoloških orodij za področje dela. 

V skladu z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (UL 
56/00) na osnovi Zakona o javnih financah (UL 79/99) je Urad kot organ v sestavi MEOR 
prevzel: 

pripravo Strategije gospodarskega razvoja Slovenije kot strateškega okvira za pripravo 
predloga proračuna (3. čl.) 
pripravo Poročila o makroekonomskih gibanjih in uresničevanju ekonomske in strukturne 
politike (8. čl.) 

- pripravo Pomladanskega poročila (8. čl.) 
- sodelovanje pri pripravi makrofiskalnega scenarija (9. čl.) 
- sodelovanje pri pripravi Proračunskega memoranduma (14. čl. ZJF) 
- pripravo Jesenskega poročila (21. čl.) 

Urad je tudi po spremembi statusa, določeni s spremembami Zakona o vladi Republike 
Slovenije (UL 119/2000: izločitev iz sestave MEOR in oblikovanje v samostojno vladno 
službo, katere direktor odgovarja neposredno predsedniku vlade) ostal strokovni nosilec in 
koordinator priprave vseh navedenih dokumentov in ohranil nespremenjeno področje dela. 
Na podlagi ustreznih sklepov Vlade Urad sodeluje v procesu pridruževanja EU: 
- s podpredsednikom in sekretarjem Pododbora Slovenija-EU za ekonomska in monetarna 

vprašanja, kapitalske tokove ter statistiko; 
s pripravo Skupne ocene prednostnih nalog ekonomske politike (ter poročil o njenem 
uresničevanju) ter s pripravo Predpristopnega ekonomskega programa; 
s sodelovanjem v več delovnih skupinah za pripravo pogajalskih izhodišč. 

Podporo mednarodni dejavnosti Vlade Urad zagotavlja tudi s skrbjo za široko razpoložljivost 
svojih publikacij in predvsem s pripravo analiz in pojasnil za mednarodne organizacije 
(Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, OECD, EBRD, NATO itd.), agencije za 
ocenjevanje državnega tveganja, mednarodne investicijske banke in skupine, tuja 
veleposlaništva in predstavništva ter medije. 

Urad kot strokovna institucija sodeluje pri delu gospodarskega kolegija vlade, obeh odborov 
vlade, sveta za strukturno politiko, ekonomsko socialnega sveta in ekonomsko-strokovnega 
sveta Ministrstva za finance. Sodeluje tudi pri izvrševanju številnih drugih vladnih nalog (npr. 
spremljanje uresničevanja Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000-2001, 
Komisija za nadzor državnih pomoči). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ker gre pri tem glavnem programu za izrazito podporne dejavnosti, sam po sebi nima v 
dokumentih dolgoročnega načrtovanja opredeljenih kvantitativnih ciljev. 

Splošni cilj je zagotavljanje verodostojne strokovne podpore Vladi (v smislu spremljanja, 
vrednotenja in načrtovanja razvoja) za uresničevanje ciljev gospodarskega in družbenega 
razvoja, opredeljenih z dokumenti dolgoročnega načrtovanja, in za dosego kratkoročnih ciljev 
gospodarske politike, opredeljenih v vsakokratnem Proračunskem memorandumu. 
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Šifre in nazivi podprogramov 

02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj 
02011502 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V glavni program sodijo zadeve, ki se nanašajo na denarni in bančni sistem; na devizni 
sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, carin in 
drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih papirjev; na sklade 
in druge finančne organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na proračun, 
vključujoč sistem javnega naročanja; državnih pomoči; na upravljanje s finančnim 
premoženjem in dolgovi Republike Slovenije; na sistem računovodstva, revizije in finančnega 
poslovanja, na skupne naloge republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju 
finančno računovodskih služb. V tem programu so opisana samo področja, ki urejajo fiskalno 
politiko in fiskalni sistem. V proračunskem memorandumu določeno fiskalno politiko in 
fiskalni sistem Ministrstvo za finance načrtuje, koordinira in izvaja po navedenih 
podprogramih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni dolgoročni cilji, ki služijo za usmerjanje fiskalne politike, so opredeljeni v 
Proračunskem memorandumu, ki ga je sprejela Vlada RS. Podrobno so opredeljeni v 
podprogramih. 

Šifre in nazivi podprogramov 

02021301 Javna naročila in nadzor 
02021501 Javna naročila in nadzor 
02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 
02021602 Fiskalni sistem 

0203 Fiskalni nadzor (Računsko sodišče) 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Računsko sodišče je najvišji organ nadzora državnih računov, državnega proračuna in celotne 
javne porabe. Računsko sodišče opravlja nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter 
gospodarno in učinkovito rabo sredstev javnih financ, nadzor nad zakonitostjo posamičnih 
aktov izvrševanja proračuna in finančnih načrtov,predhodno revidiranje in revidiranje 
računovodskih izkazov proračuna in drugih uporabnikov javnih financ-nadzor nad pobiranjem 
javnih dajatev, svetovanje javni upravi in druge naloge, določene z Zakonom o računskem 
sodišču (Ur.l.,št. 11/01). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zakonita, namenska, gospodarna ter učinkovita raba sredstev javnih financ. 
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Šifre in nazivi podprogramov 

02031301 Dejavnost računskega sodišča 

0204 Davčna in carinska administracija 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Osnovno poslanstvo na področju davčne in carinske administracije je učinkovito izvajanje 
davčne in carinske zakonodaje za zagotavljanje fiskalnih sredstev za delovanje državne 
uprave ob istočasnem spodbujanju razvoja gospodarstva, zaščiti družbe in zagotavljanju 
hitrega pretoka blaga in ljudi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšanje sistema pobiranja davčnih in carinskih dajatev 

Šifre in nazivi podprogramov 

02041601 Davčna administracija, 
02041602 Carinska administracija 

0205 Privatizacija in nadzor 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Poslanstvo in ključne naloge privatizacije so povezane tako z zagotavljanjem največjega 
možnega finančnega učinka za državni proračun kot s sledenjem makroekonomskim ciljev, ki 
so povezani predvsem z doseganjem možne in trajne rasti gospodarstva na osnovi načela 
konkurenčnosti. 

Nadzor pomeni nadzor nad kakovostjo javnih storitev in nadzor nad učinkovitostjo, 
gospodarnostjo in namenskostjo uporabe proračunskih sredstev izvajalcev javnih služb, v 
okvir katerih sodijo tudi gospodarske javne službe v sektorjih, ki so povezani z naravnimi 
monopoli. Poslanstvo in ključne naloge nadzora so predvsem usmerjeni v izboljšanje 
kakovosti javnih storitev za vse uporabnike. 

Glavni program vključuje nadzor lastninskega preoblikovanja družb v podjetniškem sektorju 
in poslovanja j avnogospodarskih služb zaradi privatizacije, kije v pristojnosti Agencije RS za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Program obsega tudi skrb za upravljanje državnega premoženja iz delovnega področja 
Ministrstva za gospodarstvo v tem okviru pa tudi njegovo privatizacijo. Poleg tega program 
obsega še reševanje sistemskih vprašanj s področja privatizacije državnega premoženja, 
posebej še vprašanja povezana s prenosom delnic državnih gospodarskih družb na (privatne) 
pooblaščene investicijske družbe v smislu zapolnitve privatizacijskega primanjkljaja. Poseben 
del programa obsega preoblikovanje in privatizacijo Slovenske razvojne družbe. Program 
obsega še naloge, ki so ostale od lastninjenja "družbenega" premoženja, to je zaključek dela iz 
pristojnosti Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter dokončanje upravnih 
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postopkov vezanih na lastninjenje. Sera sodi tudi nadzor nad skladi in družbami, 
ustanovljenimi s predpisi o lastninjenju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Umik države kot lastnika iz vseh dejavnosti, ki se lahko opravljajo po tržnem principu. 
- Poostren nadzor države v vseh dejavnostih, ki so strateškega pomena za nacionalno 

ekonomijo. 
Strukturne reforme v delu, ki zajema sanacijo družb v lasti SRD, preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb, lastninjenje zavarovalnic, privatizacija in liberalizacija 
javnih gospodarskih služb. 
Dolgoročni cilj programa je tudi uspešna tranzicija države in uvedba sistema delovanja 
gospodarskih družb z znanimi zasebnimi lastniki. V tem smislu bo zaključeno lastninsko 
preoblikovanje podjetij, zagotovljeni pogoji za, normalno delovanje investicijskih družb 
ter uveden sistem privatizacije državnega premoženja ter upravljanja javnih gospodarskih 
služb pod nadzorom regulacijskih agencij, kjer je to predvideno v skladu s prakso v 
evropskih državah in našo zakonodajo. 

Šifre in nazivi podprogramov 

02051301 Revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
02051501 Denacionalizacija 
02051601 Sukcesija 
02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 
02052101 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Privatizacija Nove Ljubljanske banke d.d. in Nove Kreditne banke Maribor d.d., 
- Izboljšati izhodišča prodaje in upravljavske pozicije pri preoblikovanju podjetniškega 

sektorja in pri privatizaciji državnega premoženja. Učinki se merijo po vrsti, številu in 
znesku, 

- Zapolnitev privatizacijskega primanjkljaja, 
- Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb, 

Učinkovito upravljanje državnega premoženja z delovnega področja ministrstva, 
Zaključek večine upravnih postopkov s področja lastninjenja, 

- Normalno delovanje skladov in družb ustanovljenih s predpisi o lastninjenju. 
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4.3 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Izvajanje zunanje politike države zajema zastopanje Republike Slovenije pri drugih državah 
in mednarodnih organizacijah, spremljanje mednarodnih odnosov in razvijanje odnosov z 
drugimi državami, spremljanje mednarodnih gospodarskih gibanj, varovanje interesov 
Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, pogajanja s tujimi 
državami in mednarodnimi organizacijami, predlaganje mednarodnih pogodb za ratifikacijo 
ter spodbujanje in pomoč ter koordinacijo pri sodelovanju s tujino, usmerjanje dela 
predstavništev v tujini, plačevanje članarin mednarodnim organizacijam, skrb za slovensko 
manjšino v sosednjih državah in Slovence po svetu ter obveščanje domače in tuje javnosti o 
aktualnih vprašanjih in politiki Republike Slovenije. V področje so vključeni Ministrstvo za 
zunanje zadeve, Služba Vlade RS za evropske zadeve in Ministrstvo za finance, v okviru 
mednarodne pomoči (razvojne in humanitarne) pa sodelujeta tudi Ministrstvo za zdravstvo in 
Ministrstvo za gospodarstvo. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
9,53 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 9,72 milijard tolarjev, predlog proračuna za 
leto 2001 pa je 11,77 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 21,2 % glede na 
realizacijo leta 2000. V proračunu letošnjega leta naj bi bilo za področje zunanje politike in 
mednarodnih pomoči namenjeno okoli 1 % vseh odhodkov. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih še 3,16 milijard tolarjev iz naslova 
povečanja kapitalskih deležev v finančnih institucijah (Investicijski sklad za jugovzhodne trge 
in obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov), kar pomeni 6,8 % vseh izdatkov iz računa 
finančnih terjatev in naložb. 

Področje porabe Zunanja politika in mednarodna pomoč zajema 3 glavne programe: 
0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
0303 Mednarodna pomoč 

0301 Zunanje zadeve in konzularne storitve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Pri določanju zunanje političnih prioritet Republika Slovenija upošteva sedanje stanje in 
možen razvoj mednarodne politične, gospodarske in varnostne situacije v Evropi in svetu ter 
izhaja iz tistih vrednot, interesov in ciljev, ki so temeljni za razvoj slovenskega naroda in 
slovenske države. Republika Slovenija se pri tem zaveda, da je ta razvoj zagotovljen le v 
pogojih trajnega miru in stabilnosti v Evropi in v svetu. 
Republika Slovenija svojo zunanjo politiko gradi izhajajoč iz temeljnih načel ustavne ureditve 
države in splošno veljavnih načel mednarodnega prava. Prizadeva si za utrditev slovenske 
državnosti, ki temelji na narodni, kulturni in jezikovni samobitnosti slovenskega naroda in 
priznanih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti. Republika Slovenija spremlja 
položaj pripadnikov slovenske manjšine v sosednjih državah in podpira njihova prizadevanja, 
da države, v katerih živijo, spoštujejo mednarodne obveznosti o njihovi zaščiti. Pomagala bo 
pri krepitvi povezav izseljencev in zdomcev s Slovenijo in podpirala njihova prizadevanja za 
ohranjanje slovenske identitete. 
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V mednarodnih odnosih se Republika Slovenije zavzema za mirno reševanje sporov in 
zavrača uporabo sile. Podpira nadzor oboroževanja, razoroževanja in neširjenja orožij za 
množično uničevanje. 
Republika Slovenija spoštuje in podpira pravico narodov do samoodločbe. 
Republika Slovenija se zavzema za krepitev sodelovanja in zaupanja ter za celovito 
spoštovanje človekovih pravic, kot jih določajo mednarodne pogodbe in drugi mednarodni 
akti oziroma običajno pravo. Posebno pozornost posveča kontrolnim mehanizmom ter 
ureditvi človekovih pravic v Evropi. 
Republika Slovenija si prizadeva za ureditev nasledstvenih vprašanj v skladu z mednarodnim 
pravom, upoštevaje razpad nekdanje države, enakopravno obravnavo vseh novih držav 
naslednic in sorazmeren prevzem nasledstvenih pravic in dolžnosti. 
Na področju globalnih in regionalnih mednarodnih ekonomskih odnosov se Republika 
Slovenija zavzema za rešitve, ki zagotavljajo polno zaposlitev, višjo kvaliteto življenja in 
pogoje za gospodarski ter družbeni napredek in razvoj. 
Republika Slovenija podpira boj proti terorizmu, trgovini z mamili in vsem drugim oblikam 
mednarodnega kriminala v skladu z ustavo in mednarodnim pravom. 
Glede na vse tesnejše gospodarsko in varnostno-obrambno povezovanje evropskih držav, je 
strateški in varnostni interes Republike Slovenije vključitev v Evropsko unijo, 
Zahodnoevropsko unijo in v NATO. Zaradi pospeševanja gospodarskega razvoja ter krepitve 
mednarodne vloge, si Republika Slovenija prizadeva za aktivno in enakopravno sodelovanje v 
pomembnejših mednarodnih organizacijah in ustanovah. 
Med temeljnimi smernicami zunanje politične dejavnosti je, ob zagotavljanju nacionalne 
neodvisnosti, slovenske nacionalne identitete in varnosti ter zaščite interesov slovenske 
države in njenih državljanov, tako tistih doma kot tudi v zamejstvu in po svetu, primarna 
zunanjepolitična naloga Republike Slovenije ureditev odnosov s sosednjimi državami, ki 
temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju ter dobremu sodelovanju na 
gospodarskem in drugih področjih. Položaj narodnih manjšin bo Republika Slovenija urejala 
v skladu s svojo Ustavo, Listino OZN in konvencijami Sveta Evrope. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev dveh temeljnih vrednot zunanje politike: varnost in blaginjo države in njenih 
državljanov, ki temelji na ohranjevanju slovenske nacionalne identitete in hkrati odprtosti v 
svet. Uspešna zunanja politika mora postati učinkovit instrument razvoja slovenskega 
gospodarstva in promocije Slovenije v svetu. 

Šifre in nazivi podprogramov 

03011801 Izvajanje zunanje politike 
03011802 Delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Vodenje zunanje politike, ki bo nadaljevala pristopni proces za priključitev k EU, izvajanje 
aktivnosti za vključitev v NATO ter urejanje odnosov s sosedi. Ureditev pogojev za delovanje 
veleposlaništva v Beogradu, predvideno odprtje dveh novih veleposlaništev na Finskem in 
Irskem, okrepitev delovanja Misije RS pri EU glede na zunanje politično prioriteto 
vključevanja Slovenije v EU ter prilagoditev novemu režimu izdajanja vizumov, glede na to, 
da bo meja s Hrvaško prihodnja južna meja EU. 
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0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program se nanaša na področju mednarodnega sodelovanja in izvajanje aktivnosti, ki 
so povezane z mednarodno aktivnostjo države Slovenije. Vključuje tudi koordinacijo 
aktivnosti znotraj in med posameznimi resornimi ministrstvi, ki potekajo v procesu 
vključevanja Slovenije v EU in druge ekonomske integracije, plačilo mednarodnih obveznosti 
do mednarodnih organizacij in finančnih institucij, katerih članica je Republika Slovenija ter 
obveščanje tuje javnosti o dogajanju v Sloveniji. 
Ključne naloge na področju finančnih odnosov sev nanašajo na zagotavljanje sredstev 
mednarodnih finančnih organizacij, vlad in drugih organizacij za financiranje prioritetnih 
investicijskih projektov RS po čimbolj ugodnih pogojih pri najemanju ter zavarovanju 
tovrstnih kreditov (poroštva), kar pomeni manjšo dejansko (v primeru kreditov) in 
potencialno (v primeru poroštev) obremenitev proračuna. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja je poglobitev in utrditev položaja Republike 
Slovenije v mednarodnih humanitarnih, področnih in finančnih organizacijah in posledično v 
mednarodni finančni skupnosti, kar bo tudi pripomoglo k uresničitvi najpomembnejšega cilja 
- polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji. 
Strateški in varnostni interes RS je vključitev v EU, zahodnoevropsko unijo in v NATO, med 
primarne zunanjepolitične dejavnosti sodi ureditev odnosov s sosednjimi državam, kakor tudi 
promocija Republike Slovenije v mednarodnem merilu. 
Glede na to, da Slovenija že aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših mednarodnih 
organizacij, bo v prihodnosti poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja s temi organizacijami. 
Poleg tega se bomo aktivno vključevali v delo drugih pomembnih mednarodnih institucij s 
ciljem, da se čimbolj usklajujejo ekonomski, gospodarski in politični interesi različnih držav, 
kar postaja zaradi globalizacije vse bolj pomembno. 

Šifre in nazivi podprogramov 

03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja v EU 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 
03021801 Članarine mednarodnim organizacijam 
03022101 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Aktivnosti ministrstev in ustreznih služb bodo osredotočene na*koordiniranje stikov s 
pristojnimi tujimi in domačimi institucijami v povezavi s procesom vključevanja Slovenije v 
Evropsko unijo. Za poglabljanje sodelovanja z mednarodnimi institucijami bodo koordinirani 
obiski delegacij strokovnjakov iz mednarodnih institucij, vključno s strokovnjaki, ki bodo 
sodelovali pri programih, vezanih na delo tujih svetovalcev na posameznih. Predstavniki 
ministrstev bodo sodelovali na različnih forumih različnih ustanov, katerih članica je 
Slovenija. 
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0303 Mednarodna pomoč 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V navedenem glavnem programu so zajeti programi razvojne in humanitarne pomoči, ki jih 
izvajajo različna resorna ministrstva ob posameznih izrednih dogodkih v prijateljskih in 
sosednjih državah, ki §o posledica naravnih ter drugih nesreč in katastrof ali vojnih spopadov 
in njihovih posledic. Pomoč se nudi v različnih oblikah, v denarni ali materialni obliki, kakor 
tudi v strokovni pomoči. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Hitro reagiranje na dogajanja v svetu v primeru elementarnih in drugih nesreč in pozive po 
humanitarni pomoči, kakor tudi izvedba sprejetih programov razvojne pomoči. 

Šifre in nazivi podprogramov 

03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 
03031801 Razvojna in humanitarna pomoč 
03032101 Razvojna in humanitarna pomoč 
03032701 Razvojna in humanitarna pomoč 
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4.4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

V področje skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev sodijo vse tiste storitve, 
ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih 
ravneh oblasti. Prav tako sem sodijo storitve v zvezi z funkcijo, ki jo ima takšen centralni 
urad. Področje vključuje dejavnosti Kadrovske službe vlade, . Ministrstva za informacijsko 
družbo, Centra vlade za informatiko, Servisa skupnih služb vlade, Urada vlade za 
informiranje, Službe vlade za zakonodajo, Statističnega urada RS in administracijo upravnih 
enot. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 29,20 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 28,39 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 35,53 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 25,2 % glede na realizacijo leta 
2000. Tako naj bi bilo za skupne administrativne službe in splošne javne storitve namenjeno 
skoraj 3 % vseh odhodkov. 

Visok porast je v veliki meri posledica povečanja glavnega programa Informatizacija uprave, 
in sicer gre za dejavnosti novega Ministrstva za informacijsko družbo. Poleg tega se je 
povečal tudi glavni program Upravnih služb na lokalnem nivoju zaradi programa 
informatizacije občin. 

t 
Področje porabe Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema 4 glavne 
programe: 
0401 Kadrovska uprava 
0402 Informatizacija uprave 
0403 Druge skupne administrativne službe 
0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 

0401 Kadrovska uprava 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Kadrovska služba vlade opravlja strokovno-tehnične naloge za potrebe Komisije Vlade 
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve v pristojnosti Vlade RS, sodeluje 
pri pripravi sistemskih rešitev na kadrovskem področju, opravlja strokovna dela za 
disciplinsko komisijo Vlade RS, opravlja strokovno delo v zvezi z upravljanjem s 
premoženjem RS iz pristojnosti Vlade RS, rešuje ugovore in pritožbe z delovnopravnega 
področja, vodi kadrovsko evidenco zaposlenih v organih državne uprave, pripravlja načrte 
zaposlovanja, prerazporejanja in racionalizacije zaposlenih in spremlja realizacijo, pripravlja 
strokovne podlage za podeljevanje odlikovanj ter organizira vzpostavitev zaprtega sklada 
dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Naloga službe je kvalitetno, pravočasno in strokovno zagotavljanje pogojev za delo vlade in 
njenih delovnih teles. 
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Šifre in nazivi podprogramov 

04011501 Vodenje kadrovskih zadev 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni izvedbeni cilj v letu 2001 je zagotoviti vzpostavitev in začetek delovanja zaprtega 
sklada dodatnega prostovoljnega pokojninskega sklada. V ta namen so predvidena sredstva v 
višini 6 mio SIT za pilotski projekt. 

0402 Informatizacija uprave 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavne naloge pri informatizaciji uprave so najnujnejše razširitve podatkovnega centra na 
lokaciji CVI, nadaljnje zagotavljanje medmrežnih povezav preko sistema HKOM, nabava 
lokalne računalniške strojne in programske in mrežne opreme za upravne enote na kritičnih 
lokacijah ter razvoj, implementacija aplikativne opreme ali njihovo povezovanje za skupne 
funkcije državne uprave in posebej za upravne enote. 
Poleg tega še zagotavljanje stalnega in neprekinjenega vzdrževanja vse centralne računalniške 
in komunikacijske opreme za potrebe državnih organov in upravnih enot ter lokalne za 
potrebe upravnih enot; enotno vzdrževanje aplikativne programske opreme za skupne funkcije 
državnih organov in upravnih enot. 
Prav tako pa tudi pokrivanje obveznosti iz naslova izobraževanja na področju informatizacije 
(za informatike in uporabnike za standardna orodja in aplikacije za skupne funkcije državnih 
organov in upravnih enot). 
Omogočiti vsem prebivalcem Slovenije enakopraven dostop do informacijskih tehnologij in 
storitev; spodbujati na znanju temelječo ekonomijo in e-poslovanje v privatnem in javnem 
sektorju; spodbujati e-poslovanje v državni upravi; spodbujati projekte, ki zmanjšujejo 
digitalno ločnico, zmanjševati število tistih, ki so izključeni iz koristi, ki jih prinaša uporaba 
informacijske tehnologije in storitev, spodbujati razvoj novih tehnologij v Sloveniji in 
ustvarjanje novih delovnih mest v informacijskem sektorju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

• Nadaljevanje izgradnje komunikacijskega omrežja državnih organov - HKOM, s 
poudarkom na varovanju in zaščiti (nova vozlišča, zviševanje hitrosti in propustnosti 
linij, strojna in programska oprema za varovanje prenosa podatkov). 

• Storitve na področju povezovanja lokalnih računalniških omrežjih državnih organov s 
centralnimi podatkovnimi strežniki, storitve elektronske pošte in izmenjave podatkov 
(iz centralnih registrov in baz podatkov) in povezljivost v druga javna omrežja 
(Internet, Intranet, Extranet). 

• CVI bo zagotavljal nadaljnji razvoj enotnih metodologij, strategij in standardov: 
projektnega vodenja, strateškega načrtovanja in razvoja IS, sistem kakovosti ISO ter 
njihovo uvajanje v vse državne organe in upravne enote. 

• Zagotavljanje ustreznega nivoja in stopnje zanesljivosti skupne in standardne lokalne 
informacijske opreme v državni upravi RS, kot predpogoja za podporo E-upravi. 

• Vzpostavljena informacijska družba, v kateri je proizvodnja (generiranje), 
procesiranje, prenos in uporaba informacij temeljni vir produktivnosti in razvoja 
družbe. 

2. marec 2001 439 poročevalec, št. 16/111 



Šifre in nazivi podprogramov 

04021501 Izgradnja in dograjevanje centralne in lokalne informacijske strukture 
04021504 Delovanje informacijsko-telekomunikacijske tehnologije in izobraževanje 
04022801 Administracija 
04022802 Sistemi elektronskega komuniciranja 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni cilji leta 2001 so najnujnejše razširitve podatkovnega centra na lokaciji CVI (dodatna 
centralna strežniška, pomnilniška, sistemska in aplikativna programska oprema), nadaljnjemu 
zagotavljanju medmrežnih povezav preko sistema HKOM (nova vozlišča, zviševanje hitrosti, 
nove komunikacijske storitve), nabavam lokalne računalniške strojne in programske in 
mrežne opreme za upravne enote na kritičnih lokacijah ter razvoj, implementacijo aplikativne 
opreme ali njihovo povezovanje za skupne funkcije državne uprave in posebej za upravne 
enote. 
S proračunskimi sredstvi bomo pokrili stroške najema in zakupa telekomunikacijskih vodov, 
prostorov, sistemske in aplikativne programske opreme, orodij podatkovnega centra in vse 
vrste stroškov obratovanja lokacije podatkovnega centra oziroma CVI, stroške vzdrževanja 
lokalne namizne in mrežne opreme po UE ter izobraževanje uporabnikov in informatikov za 
sistemska, standardna orodja, aplikacije za skupne funkcije.) 
Vzpostavitev delovanja novoustanovljenega Ministrstva za informacijsko družbo, izvedba 
planiranega programa dela na področju sprejemanja nove zakonodaje zaradi uskladitve z 
evropskim pravnim redom, liberalizacija trga, privatizacija državnega deleža premoženja; 
spodbujanje raziskovalnega dela in predvsem aplikacij na področju uporabe novih 
informacijskih tehnologij in storitev; vzpostavitev enotnega državnega portala, razvoj 
aplikacij za podporo procesov e-poslovanja z upravo in med samimi gospodarskimi družbami. 

0403 Druge skupne administrativne službe 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Skrb za gospodarjenje z nepremičninami v lasti Republike Slovenije, zagotavljanje 
ekonomičnega najema poslovnih in drugih prostorov za potrebe državnih organov, nabava 
potrebne opreme in delovnih pripomočkov, zagotavljanje in vzdrževanje službenih stanovanj, 
sodelovanje pri pripravi zakonov in nadziranje njihovega izvajanja, zlasti z vidika skladnosti z 
ustavo, temeljito obveščanje domače in tuje javnosti, izvedba proslav na državni ravni, 
izvedba protokolarnih dogodkov v državnih protokolarnih objektih ter aktivnosti ob 
protokolarnih dogodkih državnega pomena ter izvajanje statističnih storitev za potrebe države, 
zlasti popis prebivalstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Naloga proračunskih uporabnikov je kvalitetno, pravočasno in strokovno zagotavljanje 
pogojev za delo vlade in njenih delovnih teles. 

Šifre in nazivi podprogramov 

04031501 Nabava osnovnih sredstev in gradnja objektov ter njihovo vzdrževanje za potrebe 
državnih organov 
04031502 Najemnine poslovnih prostorov 
04031505 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih stanovanj 
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• 

04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov 
04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti 
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 
04031511 Statistične storitve 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

• zamenjava iztrošenega voznega parka operativnih služb z novimi vozili, posodobitev 
telefonije državne uprave , zamenjava izrabljene biroopreme in vzdrževanje primerne 
ravni opremljenosti državnih upravnih organov, zlasti na lokalnem nivoju 

• izdelava projektne dokumentacije za novogradnje in rekonstrukcije, pričetek 
gradbenih del ter pridobitev poslovnih prostorov za potrebe upravnih enot 

• ureditev mejnih prehodov skladno z vladno politiko ureditve bodoče južne 
schengenske meje 

• sofinanciranje RTV programov ter izpeljava državnih proslav ob desetletnici 
samostojnosti Republike Slovenije 

• posodobitev protokolarnih objektov v državni lasti 
• zagotovitev nujnih materialnih sredstev ob protokolarnih dogodkih državnega pomena 
• popis prebivalstva v Republiki Sloveniji 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Izvajanje upravnih nalog in sprejemanje odločitev na prvi stopnji o posameznih upravnih 
zadevah s področij, ki so v neposredni pristojnosti posameznih resornih ministrstev, 
prilagajanje smernicam in zahtevam Evropske unije, prilagajanje hitremu razvoju 
informacijsko - komunikacijske tehnologije, prilagajanje novi zakonodaji, spreminjanje in 
dopolnjevanje obstoječe zakonodaje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v upravnih 
enotah. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji upravnih enot so povezani z izvajanjem upravnih nalog v skladu z veljavno 
zakonodajo: 

zakoni, ki vsebujejo fiksne finančne obveznosti: 
- Zakon o upravi (Ur. list RS, št. 67/94), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

(Ur.l.SRS, št. 15/76), Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS,, št. 80/99), 
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91); 

- zakoni, ki vsebujejo fiksne finančne obveznosti in se hkrati vračajo v proračun kot 
prihodek: 

- Zakon o osebni izkaznici (Ur. list RS, št. 75/97), Zakon o potnih listinah državljanov RS 
(Ur. list RS, št. 1/91), Zakon o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91), Zakon o matičnih 
knjigah (Ur. list RS, št. 16/74), Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 89/99), Zakon o varnosti v 
cestnem prometu (Ur. list RS, št.30/98), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 14/90, 
5/91, 29/82 - odločba US in 71/93); 
in okrog 80 drugih zakonov iz pristojnosti resornih ministrstev: 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84), Zakon o 
komunalnih dejavnostih (Ur. list SRS, št. 8/82), Zakon o imenovanju in evidentiranju 
naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št. 
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33/95), Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 54/00). Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list 
RS, št. 59/96), Zakon o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št. 18/91), Zakon o žrtvah vojnega 
nasilja (Ur. list RS, št. 63/95) Zakon o orožju (Ur. list RS, št. 61/00), Zakon o 
gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.30/93, 29/94, 82/94 in 20/98), idr. 

Šifre in nazivi podprogramov 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

pospešeno delo na področju denacionalizacijskih postopkov; 
- povečane aktivnosti na področju zamenjave potnih listin in osebnih izkaznic; 
- povečane aktivnosti na področju zamenjave listin za posest ali nošenje orožja; 
- reševanje okrog 2.500 upravnih zadev na prvi stopnji; 
- izboljšanje kvalitete upravnih storitev in racionalizacije upravnih postopkov; 
- dvigovanje kakovosti delovanja upravnih enot - pridobivanje certifikata kakovosti po 

standardu serije ISO 9000 s strani približno 15-ih upravnih enot. 
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4.5 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Področje obsega javna sredstva, namenjena znanosti in razvojno-raziskovalni dejavnosti. Sem 
sodita temeljno in aplikativno raziskovanje v javnih raziskovalnih organizacijah, 
izobraževanje znanstvenega kadra, programi, ki predstavljajo informacijsko, infrastrukturno 
in druge oblike podpore znanstvenemu raziskovanju, mednarodno znanstvenoraziskovalno 
sodelovanja. Področje zajema dejavnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v delu, ki se nanaša na znanost in Ministrstva za 
gospodarstvo v delu, ki se nanaša na tehnološki razvoj. 

Program urejanja sistema znanstvenega raziskovanja je v primerjavi s staro strukturo zaradi 
ukinitve Ministrstva za znanost zmanjšana, kar se odrazi v povečanju glavnega programa 
Urejanja in nadzor izobraževanja (področje 19). Na drugi strani se je področje povečalo za 
glavni program tehnološkega razvoja, ki je bil v stari strukturi razporejen v področje 
Gospodarstvo (področje 14). 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
25,06 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 24,38 milijard tolarjev, predlog proračuna 
za leto 2001 pa je 29,60 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 21,4 % glede na 
realizacijo leta 2000 in 2,5 % vseh proračunskih odhodkov. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih še 3,26 milijard tolarjev iz naslova 
kupnin (Tehnološko razvojni sklad RS) in povečanja kapitalskih deležev v finančnih 
institucijah (Sklad za investiranje v razvoj tehnologij). 

Področje porabe Znanost in tehnološki razvoj zajema 4 glavne programe: 
0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
0503 Programi v podporo znanosti 
0504 Tehnološki razvoj 

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V ta glavni program sodijo izdatki za državno reguliranje sistema znanstvene in raziskovalne 
dejavnosti, vključujoč mednarodno znanstveno raziskovalno sodelovanje in nagrade 
znanstvenikom. Program zajema administrativno urejanje Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. 

Šifre in nazivi podprogramov 

05013301 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 
05013901 Akademija znanosti in umetnosti 
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0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Ustanoviteljske obveznosti pokrivajo fiksne stroške delovanja in poslovanja javnih 
raziskovalnih zavodov (katerih program je sprejela Vlada RS) in raziskovalnih institucij obeh 
univerz. 

V sklop temeljnih in aplikativnih raziskav sodijo programi in projekti temeljnih in 
aplikativnih raziskav na področju naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in 
humanistike ter ciljnih raziskovalnih programov. Na vseh področjih so v raziskave vključeni 
tudi po-doktorski programi. 

Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo raziskovalnemu 
kadru za opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v okviru znanstveno-raziskovalnega 
programa. Program MZT obsega sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme srednje in 
velike vrednosti in lahko znaša do največ 75 % nabavne vrednosti za enoto. 

Investicije (Tekstilni inštitut, Morska biološko središče. Kemijski inštitut). 

Mednarodno znanstveno sodelovanje je eden pomembnih inštrumentov slovenske znanstvene 
politike, ki omogoča izmenjavo rezultatov raziskav, mobilnost in izmenjavo znanstvenikov in 
raziskovalcev, lažji dostop do novih spoznanj in tehnologij, sodelovanje na skupnih 
znanstveno raziskovalnih projektih, lažji dostop do velike in drage raziskovalne 
infrastrukture, zmanjšanje možnosti podvajanja raziskav itd. Slovenija je vključena v vse 
veljavne programe Evropske unije in druge evropske znanstveno raziskovalne in tehnološko 
razvojne programe (5. okvirni program EU, NATO program Science for peace, COST, 
EUREKA, INTAS) ter sodeluje z večino mednarodnih organizacij in mednarodnih centrov. V 
okviru mednarodnega znanstvenega sodelovanja se sofinancira v prvi vrsti financiranje 
članarine za 5. okvirni program EU ter nadalje sofinanciranje izvajanja bilateralnih in 
multilateralnih projektov, obveznosti do mednarodnih združenj, mednarodna promocija 
slovenske znanosti (kot npr. sejmi) in obveznosti za pokrivanje stroškov vabljenih predavanj 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju ustanoviteljskih obveznosti je trajno, zagotavljanje fiksnih 
stroškov delovanja in poslovanja javnih raziskovalnih zavodov in raziskovalnih institucij obeh 
univerz. 

Dolgoročni cilji na področju temeljnih in aplikativnih raziskav so: 
prilagoditi razmerje med obsegom raziskovalnih programov in projektov glede na 
rezultate letne evalvacije znanstvene kakovosti in družbeno-ekonomske relevantnosti 
postopno spreminjati razmerje med obsegom temeljnega, aplikativnega in industrijskega 
ter post-doktorskega raziskovanja, upoštevaje znanstvene in družbeno-ekonomske 
prioritete, predvsem pa v smeri večje uporabnosti rezultatov raziskav 
večja koncentracija vseh proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost pri ključnih 
nosilcih razvoja znanstvenih področij. 
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Dolgoročni cilj na področju raziskovalne opreme je zagotovitev podpore kvalitetni 
raziskovalni dejavnosti prek modernizacije raziskovalne opreme ter večji povezanosti celotne 
raziskovalne infrastrukture v mrežo infrastrukturnih centrov. 
Skozi investicijsko vzdrževanje je potrebno zagotavljati razpoložljivost in varnost objektov, 
kjer se izvajajo raziskave. 

Na področju mednarodnega sodelovanja predstavljajo dolgoročne cilje: 
- prednostno spodbujanje aplikativnih mednarodnih bilateralnih raziskovalnih projektov, ki 

imajo možnost, da prerastejo v multilateralne oz. regionalne. 
- ohranitev doseženega obsega mednarodnega sodelovanja in povečanje obsega pri tistih 

programih, kjer Slovenija po splošni oceni ni v zadostni meri vključena (5. Okvirni 
program EU za mala in srednja podjetja in razvoj raziskovalnega kadra, v okviru NATO 
programa Science for peace ter v programu INTAS). 
povečanje obsega mednarodnih projektov, pri katerih so vključene slovenske gospodarske 
družbe oz. mala in srednja podjetja. Članstvo v novem 6. Okvirnem programu EU za 
obdobje 2002 - 2006, ki je v pripravi. 
pridobitev statusa opazovalca v odboru OECD za znanstveno in tehnološko politiko. 
Vzpostavitev institucionalne zmogljivosti za prehod v status donatorja v skladu s pravili 
OZN. 

Šifre in nazivi podprogramov 

05023301 Znanstvenoraziskovalna dejavnost v javnih raziskovalnih organizacijah 
05023901 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Na področju ustanoviteljskih obveznosti je v letu 2001 potrebno zagotoviti realno cene 
raziskovalne ure za plačevanje fiksnih stroškov delovanja JRZ in JRO. 

Na področju temeljnih in aplikativnih raziskav: doseči najmanj ohranitev dosedanjega obsega 
proračunskega financiranja raziskovalne dejavnosti s pokritjem realnih stroškov za plače, 
materialnih stroškov in amortizacije v skladu z veljavnimi normativi in standardi v letu 2001. 

Na področju raziskovalne opreme je izvedbeni cilj za leto 2001 najmanj ohranitev 
dosedanjega obsega sredstev za zagotavljanje modernizacije raziskovalne opreme. 

Na področju mednarodnega sodelovanja v letu 2001 načrtujemo kontinuirano mednarodno 
dvostransko sodelovanje, v okviru katerega bomo sofinancirali preko 500 mednarodnih 
projektov. Pokrili bomo finančne obveznosti na osnovi meddržavnih dvostranskih 
sporazumov o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, kakor tudi finančne obveznosti, ki 
nastajajo na osnovi krovnih meddržavnih dvostranskih sporazumov o sodelovanju na 
področju kulture, izobraževanja, znanosti in tehnike, ter na področju trgovinskega, 
gospodarskega in znanstvenega sodelovanja. V letu 2001 predvidevamo tudi nadaljnje 
uspešno vključevanje Slovenije v evropske raziskovalno-razvojne programe in projekte. Pri 
mednarodnih raziskavah je tako predvideno nadaljevanje subvencioniranja projektov iz 
programov EU (4. okvirni program, 5. okvirni program, COPERN1CUS, COST, NATO, 
EURATOM, INTAS). V letu 2001 načrtujemo tudi kontinuirano večstransko mednarodno 
sodelovanje s sofinanciranjem (UNIDO Center, EMBC, UNDP itd.). Da bi stimulirali 
prijavljanje projektov v evropskih programih s strani slovenskih prijaviteljev oz. 
koordinatorjev, preko katerih je možno uveljavljati specifične slovenske interese v projektih 
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teh programov, bo ministrstvo v letu 2001 izplačevalo uspešnim slovenskim koordinatorjem 
projektov prispevek za nadomestilo stroškov priprave in prijave projekta. 

Investicije: 
predvidena so zaključna dela I. in 11. faze, izdelavo in dobavo laboratorijske opreme delno 
ter izvedbo III. faze na Morskem biološkem središču 
na Kemijskem inštitutu nadaljujemo z obnovitvenimi deli (prezračevanje, sanacija 
temeljev, obnova fasade in računalniške infrastrukture) 
v Tekstilnem inštitutu zaključujemo s financiranjem sanacije strehe inštituta. 

0503 Programi v podporo znanosti 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program vsebuje naslednje ključne točke: delovanje in razvoj sistema COBISS ter sistema 
SICRIS, delovanje specializiranih informacijskih centrov, vodenje bibliografij raziskovalcev, 
nabava tuje znanstvene literature in baz podatkov, razvoj in delovanje omrežja ARNES ter 
nabava informacijske in komunikacijske opreme knjižnicam in informacijskim centrom, ki 
opravljajo storitve za uporabnike v raziskovalni sferi. 
Program vsebuje financiranje mednarodnih znanstvenih sestankov, tiska izvirnih monografij 
in tiska periodičnih publikacij. 
V letu 2000 se je Slovenija predstavila na svetovni razstavi EXPO 2000. Za predstavitev je 
bilo zadolženo MZT. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

• zagotavljanje usklajenega razvoja informacijske infrastrukture znanosti in 
izobraževanja; 

• zagotavljanje učinkovitega pretoka in pospeševanja informacij kot enega ključnih 
dejavnikov produktivnosti z mednarodno primerljivimi rezultati raziskovalnega dela; 

• dvigovanje ravni informacijske in računalniške usposobljenosti ljudi kot ključnega 
dejavnika izgradnje informacijske družbe; 

• integracija partikularnih informacijskih sistemov s sorodnimi evropskimi sistemi, kar 
je eden od pogojev za enakopravni startni položaj slovenske znanosti in raziskovanja 
ob vstopu v EU; 

• nudenje najširše podpore znanstvenemu in raziskovalnemu delu na infrastrukturnih 
področjih, kot so komunikacije, knjižnice, baze podatkov, informacijski centri, 
mednarodni viri podatkov,... 

• mednarodni znanstveni sestanki, organizirani v Sloveniji so pomembni z vidika 
pridobivanja novega znanja, prenosa znanja iz sveta v Slovenijo, mednarodno 
izmenjavo znanja in prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso; 

• objave izvirne znanstvene monografije slovenskih avtorjev doma so potrebne zaradi 
širjenja in izmenjave domačih znanstvenih spoznanj v Sloveniji, strokovne objave v 
tujih jezikih za afirmacijo naših strokovnjakov in naše znanosti v svetu, prevodi tujih 
avtorjev v slovenski jezik pa za razvoj slovenske terminologije na novih področjih 
sodobnega razvoja; 
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• periodične publikacije so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v praktično rabo 
ter hitrejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj v slovenskem in mednarodnem 
prostoru; 

• sodelovanje Slovenije na naslednjih svetovnih razstavah EXPO. 

Šifre in nazivi podprogramov 

05033301 Informacijsko komunikacijski sistemi 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Ministrstvo vodi aktivno politiko in strategijo, da Sloveniji zagotovi kvalitetni bibliografski in 
knjižničarski servis na skupnih osnovah. Kooperativni on-line bibliografski sistem in servisi 
COBISS že danes pokriva praktično celotno bibliografijo in znanstveno ter kulturno 
publicistiko. Ker gre za kooperativen sistem že po svoji zasnovi, je COBISS pomemben tudi 
kot vir podatkov za druge programe ministrstva, saj predstavlja najpopolnejši pregled 
slovenske raziskovalne produkcije. Zaradi tega se podpira tudi bibliografsko obdelavo vseh 
vrst objavljenih in izvedenih del raziskovalcev po enotnih bibliografskih standardih. Vse te 
informacije morajo biti praviloma na voljo vsej javnosti. V povezavi z Informacijskim 
sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) želimo doseči tesnejše povezovanje 
delovanja znanstvenikov in raziskovalcev ter njihovih organizacij preko meja narodov, držav 
in kontinentov. Enakopravna vključitev in integracija slovenske znanosti v svetovne tokove 
potrebuje transparenten nastop v okviru mednarodnega delovanja - tudi zato, da se slovenska 
znanost lahko resnično predstavi mednarodni znanstveni javnosti s svojim delovanjem in 
rezultati. V tem okviru je predvideno tudi povezovanje raziskovalcev slovenskega rodu, ki 
delujejo v tujini. S podporo izgradnje in delovanja informacijskih sistemov COBISS in 
SICRIS ministrstvo nadaljuje svojo politiko aktivnega predstavljanja strukturiranih informacij 
slovenskega znanstvenega delovanja slovenski in tuji javnosti. 
Da bi lahko uporabniki iz raziskovalne in izobraževalne sfere lažje, hitreje in efektneje 
prihajali do povezav s svetovnimi viri informacij, potrebnimi za njihovo delovanje oziroma 
izobraževanje, je potrebno zagotoviti sodobni komunikacijski sistem za enakopravno 
vključitev v svetovni internet. Računalniška omrežja in storitve, ki so preko njih na voljo, so 
nepogrešljiva orodja na vseh področjih znanosti, raziskovanja in izobraževanja; zato 
ministrstvo mora "svoji" populaciji olajšati vstop na sodobne informacijske avtoceste na 
način, kot je to običajno v razvitih državah zahodne Evrope. Omrežje ARNES, ki je 
infrastrukturni pogoj za zagotavljanje navedenih ključnih ciljev, je primerljivo s podobnimi 
omreži v Evropi in je enakopravni del panevropskega raziskovalnega omrežja (TEN-155 
oziroma GEANT). Ministrstvo se povezuje s sorodnimi evropskimi ministrstvi in državnimi 
institucijami, ki na državnem nivoju skrbijo za delovanje, strategijo in financiranje svojih 
nacionalnih akademskih in raziskovalnih omrežij, saj naraščajoč razvoj raziskovalnih omrežij 
zahteva permanentno koordinacijo evropskih nacionalnih strateških usmeritev glede 
mednarodnih organizacijskih, finančnih, pravnih in strokovnih vprašanj. 

Ministrstvo vodi aktivno politiko zagotavljanja sredstev za dejavnost izdajanja znanstvenih 
monografij, periodičnih publikacij ter mednarodnih sestankov,saj je vse to nepogrešljivo za 
delo znanstvenikov v Sloveniji, afirmacijo naših znanstvenikov doma in v tujini, nenazadnje 
pa tudi promocija države Sloveniji v svetu. Pomanjkanje sredstev za to dejavnost najprej in 
najbolj prizadene področje humanističnih ved, kjer gre za raziskave, ki so bistvenega pomena 
za ohranjanje identitete slovenskega narod, seveda pa bi neustrezno financiranje zelo 
prizadelo tudi normalno raziskovalno delo tudi na vseh drugih znanstvenih področij. 
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Gre torej za stalno nalogo raziskovalne in znanstvene politike, ki jo ministrstvo s strokovno 
izbiro prednostnih področij in ocenjevanjem znanstvene in strokovne kvalitete skuša izvajati 
čimbolj racionalno. 

Za leto 2001 ostaja še del plačila EXPO 2000 za najem dvorane in nekaj stroškov 
promocijskih aktivnosti. 

0504 Tehnološki razvoj 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Povečevanja konkurenčnosti podjetij in države. 
Glavni cilj se zagotavlja s povečanjem podjetniških RR vlaganj v tehnološki razvoj in 
inovacije. 
Ključne naloge: 
- Privatizacija SRD, Sklad za malo gospodarstvo, Sklad za razvoj (dokapitalizacije) 

Delovanje Urada za standardizacijo in meroslovje. Urada za intelektualno lastnino, Urada 
za varstvo potrošnikov 

Programske osnove: 
Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in 
delovanju njihovih razvojnih enot od leta 2000 do 2003 

- Nacionalni raziskovalni program in Zakon o raziskovalni dejavnosti 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje konkurenčnosti gospodarstva preko povečanja podjetniških RR vlaganj v 
tehnološki razvoj in inovacije: 

krepitev razvojnih oddelkov 
- razvojno povezovanje 

dvig tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev. 

Šifre in nazivi podprogramov 

05042101 Pospeševanje tehnološkega razvoja in inovacij 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

izpeljava javnih razpisov na navedenem področju; 
- priprava novih razvojnih projektov, ki jih bo mogoče izpeljati v naslednjem proračunskem 

letu; 
podpora strateško naravnanim projektom. 

Indikatorji: 
- rast izvoza; 

rast dodane vrednosti na zaposlenega; 
povečanje tujih neposrednih investicij; 
prepoznavnost blagovnih znamk; 
povečanje zaposlenosti. 

poročevalec, št. 16/111 448 2. marec 2001 



4.6 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Sistemska zakonodaja zavezuje Vlado RS, da za nemoteno delovanje lokalnih skupnosti 
zagotavlja ustrezna sredstva iz državnega proračuna. Do teli sredstev so upravičene vse tiste 
občine, ki jim lastni prihodki ne zadoščajo za pokritje izračunanega obsega primerne porabe. 
Ta predstavlja tisti obseg sredstev, s katerimi občine lahko nemoteno financirajo ustavne in 
zakonske naloge. Primerna poraba za posamezno občino se izračuna po posebni formuli, ob 
upoštevanju zneska primerne porabe na prebivalca, ki ga določi Državni zbor RS ob sprejemu 
državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Področje zajema poleg dejavnosti 
Ministrstva za finance (transferi občinam) tudi dejavnost Službe vlade za reformo lokalne 
samouprave in Ministrstva za gospodarstvo v delu, ki se nanaša na regionalni razvoj in 
koordinacijo med vladno in lokalno ravnijo. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
38,21 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 39,21 milijard tolarjev, predlog proračuna 
za leto 2001 pa je 41,33 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 5,4 % glede na 
realizacijo leta 2000. Za delovanje lokalne samouprave in za sofinanciranje lokalnih 
programov bo državni proračun namenil 3,4 % proračunskih odhodkov. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih še 980 milijonov tolarjev sredstev iz 
naslova danih posojil (Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne 
skupnosti) in porabe sredstev kupnin (Sklad za spodbujanje regionalnega razvoja in 
ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja). 

Področje porabe Lokalna samouprava zajema 2 glavna programa: 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
0602 Splošni transferi občinam 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne 
in lokalne ravni 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter na procese usklajevanja 
razvojnih aktivnosti in programiranja med lokalno, regionalno, nacionalno ter nadnacionalno 
ravnijo. 

Regionalna razvojna politika je v procesu temeljite prenove. Lani sprejeti Zakon o 
regionalnem razvoju (Uradni list RS št. 66/99) predstavlja okvir za njeno izvajanje. Prenova je 
bila potrebna zaradi: 

1. povečevanja razlik v razvitosti med regijami; 
2. premajhne učinkovitosti dosedanje politike spodbujanja demografsko ogroženih 

območij ter nekoordiniranega dodeljevanja razvojnih spodbud različnih ministrstev, 
3. pravočasne priprave na pričakovane negativne učinke vključitve Slovenije v Evropsko 

unijo na regionalni razvoj; 
4. zaradi priprave in uveljavitve pogajalskih izhodišč Republike Slovenije pri 

vključevanju v Evropsko unijo, 
5. zaradi prešibkega upoštevanja razvojnih pobud na lokalnem in regionalnem nivoju. 
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Prenova strukturne politike prinaša nov (integralni) pristop k spodbujanju regionalnega 
razvoja, ki želi doseči hkratno izgrajevanje strategije, inštrumentarija in organiziranosti za 
izvajanje regionalne strukturne politike na vseh administrativnih ravneh (kombinacija "top 
down" in "bottom up" pristopa), upoštevajoč načeli partnerstva ter subsidiarnosti. Teži k 
pospeševanju razvoja na celotnem območju Republike Slovenije ob hkratnem posvečanju 
posebne pozornosti prednostnim območjem regionalne strukturne politike. V srednjeročnem 
obdobju bo torej vlada podprla aktivnosti, ki bodo izhajale iz državnih razvojnih prioritet, 
opredeljenih v državnem proračunu ob upoštevanju projektov in pobud iz regionalnih 
razvojnih programov (ti bodo pripravljeni v letu 2001). Slednji bodo predstavljali podlago za 
dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj. 

Republika Slovenija se pospešeno pripravlja tudi na vključitev v strukturno in kohezijsko 
politiko Evropske unije. V tem okviru je potrebno vzpostaviti institucionalne strukture za 
izvajanje in spremljanje te politike ter začeti s celovitim programiranjem. V letu 2001 bo 
Slovenija, upoštevajoč načelo partnerstva, pripravila Državni razvojni program Republike 
Slovenije do leta2006, v katerem bodo navedene prioritete razvoja ter izvedbene aktivnosti s 
finančno ovrednotenimi programi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dejavnosti, ki se izvajajo v glavnem programu 0601 so utemeljene v naslednjih dolgoročnih 
razvojnih dokumentih Republike Slovenije, pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni 
razvoj oz. regionalna strukturna politika: 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (potrjena na vladi v letu 1995); 
Strategija RS za vključitev v EU; 
Partnerstvo za pristop; 
Državni program za prevzem pravnega reda EU; 
Predhodni državni razvojni program RS 2000-2002 (potrjen na vladi oktobra 1999); 
Tezah za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (sprejeto na vladnem Svetu za 
strukturno politiko v septembru 2000)); 

- Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija 
razvoja slovenskega kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji 
razvoja trga dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje 
itd. 

Predhodni državni razvojni program 2000-2002 (PDRP) opredeljuje kot poglavitni cilj večjo 
gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi cilj Evropske unije (EU). Z namenom 
uveljavljanja tega poglavitnega cilja je PDRP določil dva t.i. splošna dolgoročna razvojna 
cilja; 

1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med 
Slovenijo in EU ter 

2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami. 

Nova regionalna strukturna politika zasleduje oba splošna cilja in sicer tako z 
institucionalnega vidika, katerega okvir opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, kakor tudi s stališča dodeljevanja spodbud. To je razvidno iz 
podrobneje opredeljenih dolgoročnih ciljev Zakona, kakor tudi iz Tez za strategijo 
regionalnega razvoja Slovenije. To so: 

1. zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med 
regijami, s poudarkom na celostnem razvoju podeželja. 

poročevalec, št. 16/111 450 2. marec 2001 



2. ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju 
policentričnega sistema poselitve, 

3. preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 
4. gospodarski, socialni in prostorski razvoj vseh slovenskih regij, 
5. izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP per capita, v 

primerjavi z podobnimi regijami v Evropi, 
6. pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, 

naravne in kulturne dediščine ter drugega javnega dobra: 

Šifre in nazivi podprogramov 

06011501 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč 
lokalnim organom in službam 
06012101 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne strukturne politike 
06012102 Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude 
06012103 Regionalni razvojni programi - ostale regionalne spodbude 
06012104 Spodbujanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

1. Dokončanje regionalnih razvojnih programov v vseh statističnih regijah. 
2. Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov v 6 regijah. 
3. Koordinirano dodeljevaje državnih regionalnih spodbud upoštevajoč določila Zakona 

o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
4. Priprava Državnega razvojnega programa do leta 2006. 
5. Sofinanciranje predpristopnih programov Phare za področje ekonomske in socialne 

kohezije in programov prekomejnega sodelovanja Phare CBC. 

0602 Splošni transferi občinam 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Na podlagi 20.a, 24. in 26. člena zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO; Uradni 
list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 67/97 - odločba US, 56/98, 59/99 - odločba US, 61/99 
- odločba US in 89/99 - odločba US) Ministrstvo za finance na podlagi izračunov, ki jih 
sprejme Vlada RS, skrbi za tekoče mesečno nakazovanje dopolnilnih sredstev občinam v 
obliki finančne izravnave in odobrenih sredstev za sofinanciranje investicij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj reforme lokalnih financ gre v tej smeri, da bi se povečala avtonomnost občin 
in njihova fiskalna kapaciteta pri pokrivanju vseh tekočih obveznosti, skladno z 
razpoložljivimi viri pa tudi omogočila v čim večji meri samostojnost pri financiranju tekočih 
nalog in investicij ter v zmanjšanju zagotavljanja dodatnih sredstev z državne ravni. 

Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika: 

06021601 Dopolnilna sredstva občinam 
06021602 Investicije in razvojni programi občinam 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Skladno z ZFO je potrebno pripraviti izračune za dopolnilna sredstva občinam ter investicije 
in razvojne programe občinam (v zakonsko predpisanih rokih) ter občinam omogočiti 
pravočasno pripravo in sprejem njihovih proračunov. 
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4.7 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Področje zajema tako vojaške kot civilne organizacijske oblike vojaške obrambe ter sistema 
zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Oba sistema sta tako 
funkcionalno kot organizacijsko ločena, pa vendar komplementarna in usposobljena za 
usklajeno aktivnost v primeru izrednih dogodkov večjih razsežnosti. Obe obliki ukrepov 
imata tudi nekaj skupnih podsistemov, kot so sistem telekomunikacij, zvez, logistike in 
blagovnih rezerv. Področje vključuje dejavnost Ministrstva za obrambo, deloma pa tudi 
Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za gospodarstvo. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 52,46 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 48,84 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 61,82 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 26,6 % glede na realizacijo leta 
2000 in delež 5,2 % v celotnih proračunskih odhodkih. 

Področje porabe Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema 3 glavne programe: 
0701 Splošne in skupne funkcije 
0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

0701 Splošne in skupne funkcije 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program vključuje izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo delovanja obrambe (upravne, 
strokovne in administrativno-tehnične aktivnosti), na področju nabora in napotitve na služenje 
vojaškega roka in napotitve na civilno služenje vojaškega roka pri uveljavljanju ugovora vesti, 
aktivnosti v zvezi z vključitvijo Republike Slovenije v zvezo NATO in gospodarjenje z 
državnim premoženjem. V okvini programa se izvajajo skupne funkcije za vse štiri 
neposredne uporabnike proračuna v okviru Ministrstva za obrambo, tudi za Upravo RS za 
zaščito in reševanje, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Slovensko 
vojsko. Taka skoncentriranost strokovnih aktivnosti pomeni učinkovitejše in racionalnejše 
poslovanje v okviru Ministrstva za obrambo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so usklajeni z Zakonom o organizaciji in delovnih področij ministrstev in 
Zakonom o obrambi, ki določa razvoj in strukturo obrambnih sil ter na drugi strani z vrsto 
zakonov in predpisov, ki podrobno predpisujejo način izvajanja splošnih in skupnih 
aktivnosti. Dolgoročni cilji programa so učinkovito delovanje obrambnega sistema, 
prilagajanje nabora in napotitev preoblikovanju Slovenske vojske, uspešno mednarodno 
sodelovanje Ministrstva za obrambo, ki bo privedlo do včlanitve v zvezo NATO in 
upravljanje z državnim premoženjem v skladu z vladnim programom. 

Šifre in nazivi podprogramov 

07011901 Urejanje skupnih funkcij na področju obrambe, 
07011902 Nabor in napotitev, 
07011903 Mednarodno sodelovanje, 
07011904 Upravljanje z državnim premoženjem. 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V letu 2001 bomo izboljšali sistem planiranja, programiranja in priprave proračuna, 
nadaljevali z dograjevanjem programa MFRAC, zaposlili načrtovano število delavcev po 
projekciji zaposlovanja, skrbeli za izvrševanje proračuna v danem obsegu finančnih sredstev, 
intenzivno sodelovali na mednarodnem področju (bilateralno in multilateralno sodelovanje, 
vojaško-diplomatska predstavništva v Sloveniji in naša predstavništva v tujini), preoblikovali 
Zdravstveno službo ministrstva v Vojaško zdravstveno službo Slovenske vojske, opravili 
planirano število napotitev na služenje vojaškega roka (vojaško in civilno), vpoklicali 
načrtovano število državljanov na usposabljanje v okviru civilne zaščite, uresničili načrtovano 
odprodajo državnega premoženja in izobraževali zaposlene za uspešno izvajanje danih nalog. 

Za leto 2001 so za izvajanje glavnega programa predvidena sredstva v višini 11.224.383 SIT. 

0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Poslanstvo glavnega programa 0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost je poleg 
zagotavljanja sposobnosti RS za izvajanje vojaške obrambe v primeru vojaškega ogrožanja 
tudi sodelovanje v operacijah v podporo miru, humanitarnih operacijah in drugih 
mednarodnih obveznostih RS na vojaškem področju ter sodelovanje v nalogah zaščite, 
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Podlage za oblikovanje glavnega 
programa so naslednji dokumenti: 

Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, 
- Nacionalna strategija RS za vstop v NATO, 

Obrambna strategija, 
- Akcijski načrt za članstvo v NATO, 
- Zakon o obrambi, 
- Zakon o vojaški dolžnosti, 
- Doktrina vojaške obrambe in 

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih 
sil RS v letih 1994-2003. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz Splošnega dolgoročnega programa razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske, Obsega in strukture Slovenske vojske 2010, Akcijskega načrta 
za članstvo v NATO in izhajajočih razvojnih načrtov Slovenske vojske ter so: 

reorganizacija Slovenske vojske v številčno razmeram ustrezno, sodobno opremljeno in 
oboroženo vojsko z znatno povečanim deležem poklicne sestave, sposobno vključevanja v 
mednarodne obrambne in vojaške povezave, 
razvoj in uvajanje sodobnih sistemov za podporo procesa poveljevanja, 
razvoj, popolnjevanje in opremljanje sil za hitro posredovanje moči brigade za izvajanje 
nalog vojaške obrambe in sodelovanje v mednarodnih obveznostih RS, 
razvoj sposobnosti sil za sodelovanje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah, 

- vzdrževanje visoke stopnje pripravljenosti Slovenske vojske, 
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- razvoj in oblikovanje sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja v skladu s 
kadrovskimi potrebami Slovenske vojske, 
opremljanje in modernizacija Slovenske vojske s težiščem na: C41 sistemih, opremi 
vojaka, sistemih zemeljske zračne obrambe, zračnem transportu, logistični podpori in 
oklepnomehaniziranih enotah, 
doseganje povezljivosti Slovenske vojske v skladu s strateškim ciljem RS za članstvo v 
NATO in EU (WEU), 
razvoj vojaške infrastrukture v skladu s potrebami in potekom reorganizacije Slovenske 
vojske ter v podpori izvajanja temeljnih nalog Slovenske vojske. 

Šifre in nazivi podprogramov 

07021801 Vključevanje v NATO in sodelovanje v VS OZN 
07021901 Usposabljanje in obrambni sistem 
07021902 Mednarodno vojaško sodelovanje 
07022101 Sodelovanje z NATO 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
glavnega programa so: 

povečanje bojne pripravljenosti v miru, 
uveljavitev novega organizacijsko mobilizacijskega razvoja SV, 
izboljšanje pogojev za prenos in obdelavo informacij v podporo poveljevanju, 

- ureditev statusa ter karierne poti pripadnikov SV, 
- realizacija ciljev povezljivosti z NATO, 

povečanje strokovnosti in učinkovitosti dela v SV, 
povečanje ravni motiviranosti pripadnikov SV, 
izpolnitev obveznosti po mednarodnih sporazumih, 
uvedba sistemov v operativno uporabo, nabavljenih na podlagi Zakona o TRP, 
zagotovitev potrebnih materialno finančnih in prostorskih pogojev za izvedbo temeljnih 
ciljev SV, 
delna uveljavitev konceptualnih sprememb usposabljanja in izobraževanja v SV, 
uveljavitev novih štabnih in operativnih postopkov in metod v SV, 
povečanje intenzivnosti sodelovanja z NATO državami, 
zagotovitev ustrezne ravni stalne bojne pripravljenosti, 
uvedba novih komunikacijsko informacijskih sistemov. 

V letu 2001 so za izvajanje glavnega programa 0702 Vojaška obramba in nacionalna varnost 
v skladu s predlogom Vlade RS predvidena sredstva v višini 47.489.997.000 SIT. 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter glede na razpoložljive človeške in materialne vire se v okviru programa izvajajo 
predvsem ukrepi in naloge varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami operativne 
narave. Glavni cilj varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami je zmanjšati število 
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nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Glavni cilj zaščite, reševanja in 
pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, 
poškodbami in drugimi posledicami nesreč. 

V okviru glavnega programa 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost se izvaja tudi 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in nad izvajanjem predpisov, ki urejajo načrtovanje in izvajanje ukrepov za varstvo pred 
požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih..Izvaja se tudi sodelovanje v 
postopkih za pridobitev dovoljenj pri graditvi objektov in preverjanje usklajenosti projektne, 
tehnične in druge dokumentacije s predpisi o varstvu pred požarom, izdajanje požarnih 
soglasij k osnutkom prostorskih ureditvenih načrtov, lokacijskim, gradbenim in uporabnim 
dovoljenjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjšati število nesreč in njihovih posledic s preventivnim pristopom, izboljšati možnost 
napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih nesreč, izboljšati splošno 
pripravljenost na naravne, tehnične in tehnološke nesreče, izboljšati specifično pripravljenost 
za zaščito in reševanje ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih, 
izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovanje kulturne dediščine, 
urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami in državami v regiji, pripraviti koncept 
sanacije škode in odpravljanja posledic naravnih nesreč. 

Šifre in nazivi podprogramov 

07031901 Urejanje civilne zaščite in protipožarne varnosti, 
07031902 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, 
07031903 Protipožarna varnost 
07031904 Mednarodno sodelovanje, 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Vzdrževati pripravljenost in zagotoviti učinkovito ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
zagotoviti kadrovske in materialno tehnične možnosti delovanja sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevati z opremljanjem in usposabljanjem državnih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, nadaljevati z dopolnjevanjem obstoječe zakonodaje na področju 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvesti reorganizacijo sistema zaščite in 
reševanja. 

Za leto 2001 so za izvajanje glavnega programa 0703 - Civilna zaščita in protipožarna 
varnost v okviru Uprave za zaščito in reševanje predvidena sredstva v višini 2.682.801 SIT. 

Na področju inšpekcije: izdaja soglasij k osnutkom prostorskih ureditvenih načrtov, 
lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem. Izvajanje inšpekcijskih pregledov na 
področju varstva pred požarom ter zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih, v gospodarskih 
družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo dejavnost iz 38. člena zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v šolah, vrtcih in drugih vzgojno 
izobraževalnih organizacijah, domovih za starejše, bolnicah in hotelih ter drugih pomembnih 
subjektih, kjer se zbira več kot 100 ljudi, izvajanje praktičnih preizkusov občinskih sil zaščite, 
reševanja in pomoči v občinah. Izdaja mnenj v postopku pridobivanja obratovalnih dovoljenj 
za urejena naravna kopališča. Izvajanje praktičnih preizkusov občinskih sil zaščite, reševanja 
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in pomoči v občinah. Izvajanje stalne dežurne službe, sodelovanje na intervencijah ob 
naravnih in drugih nesrečah ter sodelovanje s policijo pri postopkih ugotavljanja vzrokov 
požarov. 

V letu 2001 so za izvajanje glavnega programa 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost 
za potrebe proračunskega uporabnika 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami po predlogu Vlade RS predvidena sredstva v višini 427.045.000 SIT. 
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4.8 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

V področje notranjih zadev in varnosti sodijo: 
vse aktivnosti, ki omogočajo razvoj, organizacijo, delovanje in sistemsko urejanje področja 
uprave s posebnim poudarkom na procesih reforme javne uprave ter njenega prilagajanja 
sodobnim institucionalnim oblikam ter metodam dela, področje upravnih notranjih zadev, ki 
temelji na urejanju statusnih in drugih zadev državljanov RS in drugih oseb, ki se iz 
kakršnihkoli razlogov nahajajo na njenem območju, predvsem pa na normativnem, 
organizacijskem in institucionalnem prilagajanju pravnemu redu Evropske skupnosti, 
izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog policije, zagotavljanje ustrezne 
stopnje varnosti na vseh področjih dela policije ter izvajanje nalog v zvezi s sprejemanjem, 
nastanitvijo in oskrbo tujcev, 
sistemsko urejanje področja dela policije z določanjem temeljnih razvojnih, organizacijskih, 
kadrovskih in drugih usmeritev, izvajanje nadzora nad delom policije, 
priprava izhodišč skupne evropske, na III. stebru Maastrichtskega sporazuma temelječe, 
kriminalne politike s ciljem preprečevati in zatirati vse oblike odklonskih ravnanj, povezanih 
z mamili, terorizmom in drugimi oblikami organiziranega kriminala. 
Področje vključuje dejavnost Ministrstva za notranje zadeve in Slovenske obveščevalno- 
varnostne agencije. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 42,88 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 43,91 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 52,83 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 20,3 % glede na realizacijo leta 
2000. Za urejanje notranjih zadev in zagotavljanje varnosti naj bi v proračunu namenili 4,4 % 
vseh proračunskih odhodkov. 

Področje porabe Notranje zadeve in varnost zajema 3 glavne programe: 
0801 Notranje zadeve 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
0803 Obveščevalno-varnostna dejavnost 

0801 Notranje zadeve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okvir notranjih zadev sodijo skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 
organizirane kot spremljajoče dejavnosti, ki omogočajo nemoteno, učinkovito in zakonito 
izvajanje nalog s področja statusnih in drugih zadev državljanov. Nadalje upravne zadeve - 
področje javne uprave, kjer je najpomembnejši cilj reorganizacija državne uprave. Naloge 
izhajajo iz "Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske 
unije do konca leta 2002", zakonov in podzakonskih predpisov ter sklepov Vlade Republike 
Slovenije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Reforma javne uprave je eden izmed prioritetnih projektov vlade. Cilj te reforme je zagotoviti 
profesionalno, politično nevtralno, učinkovito, transparentno delujočo in k uporabniku 
usmerjeno upravo. Projekt reforme poteka na več ravneh, zlasti pa na pravni, organizacijski, 
managerski, informacijski in kadrovski. 
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Šifre in nazivi podprogramov 

08011701 Urejanje notranjih zadev 
08011702 Upravne zadeve 
08011703 Upravljanje z državnim premoženjem 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji in planirani rezultati v letu 2001 je nadaljevanje realizacije 
zakonodajnih obveznosti na področju notranjih zadev v skladu strategijo prevzemanja 
pravnega reda Evropske unije in reformo državne uprave. V skladu s tem je cilj zagotoviti 
državljanu prijazno, kakovostno in učinkovito delovanje okrajev kot "servisnega dela" 
državne uprave, za kar bodo potrebne tudi nove zaposlitve na nivoju višjih upravnih delavcev, 
izobraževanje in usposabljanje ter predvsem investicije v informacijsko in telekomunikacijsko 
omrežje. Prav tako je cilj zagotoviti ustrezne delovne pogoje zaposlenim, kar pomeni tudi 
investicije v objekte in drugo opremo. 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okviru področja notranjih zadev in varnosti je z zakoni in drugimi predpisi določeno 
izvajanje nalog policije ter zagotavljanje ustrezne stopnje varnosti na vseh področjih dela 
policije ter opravljanje nalog v zvezi s preprečevanjem ilegalnih migracij, nastanitvijo in 
oskrbo tujcev, sistemsko urejanje področja dela policije z določanjem temeljnih razvojnih in 
organizacijskih usmeritev na podprogramih prometna varnost, notranja varnost in 
kriminalistična dejavnost. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje prometne varnosti s ciljem doseganja 
visoke ravni varnosti v cestnem prometu, notranje varnosti, ki obsega dejavnosti zagotavljanja 
in vzdrževanja javnega reda in miru, varovanja določenih oseb in aktivnosti v zvezi z 
varovanjem meja s poudarkom na izvajanju schengenskih kriterijev za vstop v EU. V okviru 
glavnega programa se izvaja še kriminalistična dejavnost, ki obsega aktivnosti za 
uresničevanje strategije boja zoper organizirani kriminal, zoper nedovoljeni promet z mamili, 
orožjem in terorističnimi sredstvi za odkrivanje in preiskovanje druge kriminalitete. V okviru 
doseganja ciljev bo poseben poudarek namenjen reševanju sistemskih vprašanj zagotavljanja 
varnosti, pripravi izhodišč sodobne migracijske politike, pripravi izhodišč nacionalne 
kriminalne politike vključno s strategijo preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalitete. 

Eden izmed prioritetnih strateških ciljev policije v letu 2001 je vsekakor upoštevanje in 
postopno uveljavljanje varnostnih standardov, tako na zakonodajnem kot organizacijskem 
področju, ki so potrebni za realizacijo strategije priključitve Republike Slovenije v EU. V 
pripravah na polnopravno članstvo Republike Slovenije v EU na področju nadzora državne 
meje se daje največji poudarek zagotavljanju pogojev za izvajanje schengenskega pravnega 
reda na meji z Republiko Hrvaško kot bodoči zunanji meji EU ter pristaniščih in na 
mednarodnih letališčih, ki bodo prav tako v delu predstavljali zunanjo mejo EU. Prav tako že 
potekajo tudi aktivnosti po ukinitvi mejne kontrole na bodočih notranjih mejah EU, vključno s 
pripravo t.i. izravnalnih ukrepov. 

2. marec 2001 459 poročevalec, št. 16/111 



V okviru tega glavnega programa se izvaja tudi nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih 
v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja 
(Ur.l.RS 32/94 in dopolnitve) in Zakonom o detektivski zbornici (Ur.l.RS 32/94) izvajata 
Zbornica za zasebno varovanje in Detektivska zbornica. 

Šifre in nazivi podprogramov 

08021701 Prometna varnost 
08021702 Notranja varnost 
08021703 Kriminalistična dejavnost 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001 in planirani rezultati v letu 2001 so: 
vzpostavitev večje stopnje varnosti cestnega prometa in zmanjšati število žrtev v cestnem 
prometu na največ 280 mrtvih 

- povečati kakovost policijskih ukrepov 
nadaljevanje projekta - Vzpostavitev schengenskih standardov pri varovanju državne 
meje ter preprečevanje ilegalnih migracij 

- pravočasno obvladovanje vseh pojavnih oblik nasilja v zvezi z javnim redom 
povečati kakovost in obseg preventivnega dela v policiji na vseh treh ravneh policijske 
organiziranosti 
dvig kvalitete zagotavljanja osebne varnosti varovanih oseb 

- zagotoviti operativno obveščenost vseh policijskih sil na terenu z uvedbo učinkovitega 
sistema zvez, s katerim se bo izboljšal reakcijski čas policije na prijavo kaznivih dejanj 
izboljšati in intenzivirati stopnjo preiskanost kaznivih dejanj 
izboljšati kvaliteto dokazovanja kaznivih dejanj 

- vključevanje kriminalistične policije v mednarodne integracije boja s kriminaliteto 
za izvajanje vseh aktivnosti na podlagi zakonov in drugih predpisov zagotovljeni ustrezni 
delovni pogoji in sredstva za delo 

0803 Obveščevalno varnostna dejavnost 

Opis glavnega programa, temeljnih in ključnih nalog 

Glavni program je obveščevalno varnostna dejavnost v okviru področja porabe državnega 
proračuna 08 notranje zadeve in varnost. Temeljna naloga SOVE je pridobivanje in 
vrednotenje podatkov ter posredovanje informacij iz tujine, pomembne za zagotavljanje 
varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države ter o organizacijah, skupinah in 
osebah, ki s svojo dejavnostjo iz tujine ali v povezavi s tujino ogrožajo ali bi lahko ogrozile 
nacionalno varnost države in njeno ustavno ureditev (2. člen ZSOVA). 

Šifre in nazivi podprogramov 

08031501 Obveščevalno varnostna dejavnost. 
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4.9 09 PRAVOSODJE 

Področje pravosodja vključuje izdatke države, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja, 
delovanju sodišč in organov za postopek o prekršku, delovanju tožilstev in pravobranilstev ter 
delovanju zaporov in drugih ustanov za pridržanje ali rehabilitacijo kaznjencev. Nadalje 
vključuje izdatke za popravo preteklih krivic, v katerega se poleg Ministrstva za pravosodje 
delno vključujeta tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
33,10 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 30,40 milijard tolarjev, predlog proračuna 
za leto 2001 pa je 37,01 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 21,7 % glede na 
realizacijo leta 2000. V celotnih proračunskih odhodkih bo za delovanje pravosodja in sodne 
veje oblasti namenjeno 3,1 % vseh proračunskih odhodkov. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih 465 milijonov tolarjev iz naslova 
porabe sredstev kupnin (Poplačilo vojnih odškodnin in Odškodninski sklad- 
denacionalizacija). 

Področje porabe Pravosodje zajema 6 glavnih programov: 
0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve 
0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 
0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
0904 Uprava in delovanje zaporov 
0905 Poprava preteklih krivic 
0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

0901 Koordinacija pravosodja in splošne administrativne zadeve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo s področja 
kazenskega prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na 
zakonodajo o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega 
tožilstva, pravobranilstva, odvetništva, notariata in izvrševanja kazenskih sankcij; na pripravo 
pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega 
in civilnega prava; na financiranje in zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih 
pogojev za poslovanje pravosodnih organov; na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodnih 
organov in na strokovne izpite; na mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomilostitve; 
na nadzor nad poslovanjem pravosodnih organov; na pravosodno statistiko; na informacijsko 
pravo; na zaščito osebnih podatkov in na inšpekcijski nadzor v zvezi s tem, pa tudi na 
opravljanje strokovno-tehničnih nalog za Komisijo Vlade RS za izvajanje zakona o popravi 
krivic. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ministrstvo za pravosodje bo v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi, usmeritvami 
Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije (državni program za leto 200) nadaljevalo z 
aktivnostmi na področju priprave vstopa v Evropsko Unijo. S tem v zvezi bo ministrstvo 
nadaljevalo z delom na uskladitvi pravnega reda Republike Slovenije s pravnim redom 
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Evropske Unije do te mere, da bo Republika Slovenija pripravljena na polnopravno članstvo v 
Evropski Uniji ter nadaljevalo z dobrim in učinkovitim sodelovanjem z mednarodnimi 
organizacijami, posameznimi državami ter njihovimi deli. V okviru političnih kriterijev pa 
bomo nadaljevali delo na zagotavljanju večje učinkovitosti sodstva in odpravi zaostankov na 
sodiščih in zagotovili avdiovizuelno snemanje kazenskih obravnav. 

Dolgoročni cilj Ministrstva za pravosodje na področju zagotavljanja materialnih pogojev 
pravosodnim organom predstavlja predvsem izgradnja nove sodne palače za pravosodne 
organe v Ljubljani ter tudi obnove in nakupi ostalih zgradb pravosodnih organov, ki so v 
mnogih primerih izjemno dotrajane. 

Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem bo ministrstvo zagotavljalo 
službena oblačila, uradne izkaznice ter skrbelo za njihovo izobraževanje. 

Prioritetni program je informatizacija ministrstva in pravosodnih organov (tožilstev, 
pravobranilstva in Sodnikov za prekrške). Predvsem je potrebno povezati posamezne 
podatkovne baze v celoto in jih s pravimi orodji in opremo približati uporabniku. V programu 
je predvidena uvedba elektronskega poslovanja, ki jo bo ministrstvo izvajalo v sodelovanju in 
s pomočjo Centra vlade za informatiko, ter se vključilo v skupne informacijske tokove z 
drugimi državnimi organi. Nadalje program vključuje nadaljevanje začetega projekta 
posodobitve telefonskega omrežja ministrstva. 

V okviru delovanja svetovalcev za begunce se skuša dosegati čim višji nivo pravne pomoči 
beguncem in hitro reševanje postopkov za pridobitev azila za omenjene osebe. 

Dolgoročni cilji, ki jih opravlja ministrstvo preko Sektorja za pravosodno upravo so: 
organizacija strokovnega usposabljanja stečajnih upraviteljev, sodnih cenilcev, izvedencev in 
tolmačev, organizacija opravljanja pravniških državnih izpitov, dodeljevanje pravosodnih 
štipendij, organizacija izdajanja strokovne literature in izdajanje uradnih izkaznic sodnega 
osebja ter povečanje strokovnosti stečajnih upraviteljev. 

Šifre in nazivi podprogramov 

09012001 Urejanje področja pravosodja 
09012002 Splošne storitve za pravosodne organe 
09012003 Oblikovanje in izvajanje politike v pravosodju 
09012004 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju 
09012005 Program usklajevanja pravosodja s pravom EU 
09012006 Mednarodno pravno sodelovanje 
09012007 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

PP 3010, 3334 in 7447: Glavni letni izvedeni cilj podprograma Urejanja področja pravosodja 
je predvsem : 
sprejem zakonodaje, ki je predpisana po državnem programu 
vzpostavitev projekta Spremljanje statističnih podatkov v pravosodnih organih in vzpostavitev 
projekta Zbirna statistika prekrškov, 
informatizacija ministrstva in posodobitev telefonskega omrežja 
zagotovitev materiala, storitev in opreme za nemoteno delo 
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PP 2987: V okviru zagotovljenih sredstev in na Vladi RS potrjenega skupnega načrta nabav 
in gradenj za potrebe pravosodnih organov bo Ministrstvo za pravosodje izvedlo načrtovane 
investicije in investicijsko vzdrževalna dela za potrebe pravosodnih organov. 
PP 6731: Prihodke od prodaje starih avtomobilov bo ministrstvo namenilo za nakup novih 
avtomobilov za potrebe pravosodnih organov. 
PP 3658: Sredstva vključujejo zamenjavo službenih oblačil pravosodnih organov, predvsem 
tožilskih tog, ter uradne službene izkaznice za novo imenovane sodnike, državne tožilce in 
pravobranilce. 
PP 8478: Povečanje števila beguncev pomeni tudi večje delovanje svetovalcev za begunce in 
s tem tudi večje stroške njihovega dela. 
PP 8777: Glede na število opravljenih izpitov v letu 2000 bo trend vloženih kandidatur v 
zvezi z licenco stečajnega upravitelja v letu 2001 upadal, tako da bo vloženih približno 100 
kandidatur. V letu 2002 naj bi se trend kandidatur še zmanjševal. Sredstva so delno 
namenjena tudi za izdelavo uradnih izkaznic za izvršitelje in vročevalce. 
PP 5250: Po programu izobraževanja Centra za izobraževanje v pravosodju se za 
usposabljanje kadrov za pravosodne organe v letu 2001 predvidevajo naslednja izobraževanja: 
štiri šole o metodah in tehniki vodenja postopka in tri šole o delovno, organizacijsko in 
finančno pravnih predpisih pomembnih za vodenje pravosodnega organa; osem seminarjev in 
posvetovanj o aktualnih temah iz pravosodne prakse. Vsi funkcionarji v pravosodju naj bi se 
udeležili najmanj ene šole in nekaj seminarjev in posvetovanj. Predvidena je vrsta polletnih, 
tri, dve in eno dnevnih tečajev angleške pravne terminologije glede na predznanje in tečajev 
pravniške francoščine, ki naj bi se jih skupaj udeležilo približno 350 funkcionarjev v 
pravosodju. V programu so določena sredstva predvidena za študijske obiske. Predvidene so 
tri šole in trije seminarji ter vrsta tečajev s področja računalniško podprte informatizacije v 
pravosodnih organih za strokovno in administrativno-tehnično osebje zaposleno v 
pravosodnih organih. 
V sredstva je vključenih tudi 17 štipendij za podiplomski študij pravosodnih funkcionarjev. 
PP 6758: Sredstva vključujejo stroške opravljanja pravniškega državnega izpita za 205 
kandidatov. 
PP 6765: Cilj ministrstva je dvig ravni strokovnega znanja in vse večje specializacije na vseh 
področjih za 3700 sodnih cenilcev in izvedencev ter 840 sodnih tolmačev. 
PP 8480 in 22002-Phare-lastna udeležba: Rezultat prvega sklopa dejavnosti v okviru 
medinstitucionalnega razvoja bodo različni predlogi in priporočila dani Ministrstvu za 
pravosodje za olajšanje preobremenitve sodišč ter povečanje učinkovitosti dela sodišč. Kjer 
bo potrebno, bo dana pomoč pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonodaje. V zvezi s tem 
bodo organizirani tudi študijski obiski slovenskih predstavnikov v Zvezni republiki Nemčiji, z 
namenom, da bi poglobili praktično razumevanje priporočil in možnih rešitev. 
Kot rezultat drugega sklopa dejavnosti v okviru medinstitucionalnega razvoja se predvideva 
organizacija različnih seminarjev in strokovnih srečanj predvsem s predstavniki Centra za 
izobraževanje v pravosodju.Pri tretjem sklopu dejavnosti v okviru medinstitucionalnega 
razvoja je predvidena vrsta strokovnih srečanj s tistimi, ki pripravljajo zakonodajo na 
področju pravosodja in pomoč pri pripravi predlogov zakonov 
PP 6757: Glavni cilji so ohranitev in razvijanje sodelovanja na multilateralni in bilateralni 
ravni, aktivno sodelovanje v programih in politikah posameznih organizacij, krepitev 
regionalnega sodelovanja na področju pravosodja ter seznaniti in izobraziti čim več 
predstavnikov Ministrstva za pravosodje z delom evropskih institucij, pravnim redom EU, 
vprašanji v zvezi s širitvijo EU ter hkrati odigrati aktivno vlogo v komitejih in odborih Sveta 
Evrope, katerega člani smo. V letu 2001 se predvideva udeležba na naslednjih zasedanjih 
odborov Sveta Evrope: Odbor Sveta Evrope za kazensko pravo (CDPC), Odbor Sveta Evrope 
za mednarodno pravno pomoč, Odbor Sveta Evrope za varstvo osebnih podatkov in ADACS. 
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Obenem se predvideva tudi udeležba na Haaški konferenci za mednarodno zasebno pravo, 
udeležba na pogajanjih za sklenitev dvostranskih pogodb z ZRJ in BIH ter sodelovanje na 
Srednjeevropski pobudi-delovni skupini za organiziran kriminal. 
PP 6732: V letu 2001 se pričakuje, da bo v Državnem zboru sprejet lastninski zakon ter 
organizacija ene delavnice za seznanitev z omenjenim zakonom. V letu 2001 se predvidoma 
tudi končuje sodelovanje našega ministrstva pri tem projektu. 

PP22001: Glavni letni izvedbeni cilj je predvsem sprejem zakonodaje, ki je predpisana po 
državnem programu za leto 2001. 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Skrb za delovanje sodne veje oblasti (3. člen Ustave RS). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev sojenja v razumnem roku (23. člen Ustave RS). 

Šifre in nazivi podprogramov 

09024101 Administracija vrhovnega sodišča, 
09024102 Brezplačna pravna pomoč, 
09024103 Herkules, 
09024104 Informatizacija sodišč, 
09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin, 
09024106 Reševanje sodnih zaostankov - Herkules, 
09024201 Administracija višjih sodišč 
09024202, Administracija okrožnih sodišč, 
09024601 Administracija upravnega sodišča, 
09025001 Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča, 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Zmanjšanje sodnih zaostankov za 10%. 

0903 Administracija tožilstva in pravobranilstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okviru pravosodja kot področja porabe državnega proračuna uokvirjajo glavni program 
delovanje državnega tožilstva 132. člen Ustave RS in na tej podlagi sprejeti Zakon o 
državnem tožilstvu (Ur.I.RS št. 63/94 in 59/99)in podzakonski akti (Pravilnik o notranji 
organizaciji in poslovanju državnih tožilstev - Ur.I.RS 78/98-33/2000, Navodilo za 
organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri DT RS-Ur.l.RS 
št.95/99, Navodilo o poravnavanju v kazenski zadevah (Ur.I.RS 59/2000 in drugi). Citirani 
predpisi vzpostavljajo funkcionalno strukturo državnotožilske službe z 11 okrožnimi 
državnimi tožilstvi, 4 višjimi državnimi tožilstvi in DT RS. Ključne naloge državnega 
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tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb oz.pregona 
kaznivih dejanj in drugih dejanj, ki so kazniva. Nosilci temeljne funkcije so državni tožilci 
(okrožni, višji in vrhovni), ki kot upravičeni tožilci po Zakonu o kazenskem postopku vlagajo 
in zastopajo kazenske obtožbe, vlagajo pritožbe in druga redna ter izredna pravna sredstva, 
sodelujejo z organi odkrivanja, jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem ( 
predkazenskem)postopku. Z institutoma poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec 
opravi protipravno stanje zunaj funkcije pregona. Kadar tako določa zakon s procesnimi akti 
in drugimi pravnimi sredstvi nastopajo v civilnih in drugih sodnih ter upravnih postopkih. 
Med funkcijami višjih državnih tožilcev med ključne naloge uvrščamo pritožbeno nastopanje, 
sprejemanje mnenj in pravnih stališč v zvezi z delom državnim tožilstev na prvi stopnji ter 
izvajanje nadzora. Državno tožilstvo RS kot vrh državno tožilske službe je izključno pristojno 
za nastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko kazenskih, civilnih in 
upravnih zadevah, hkrati pa opravlja svetovalno in usmerjevalno vlogo pri zagotavljanju dela 
nižjih tožilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja 
oblikuje politiko pregona kaznivih dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo 
državnih tožilstev. Kot posebna organizacijska enota je za pregon najzahtevnejših oblik 
kriminala pri DTRS organizirana skupina državnih tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo 
na območju celotne države. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Državna tožilstva so v preteklem proračunskem obdobju odpravila bistvene zaostanke pri 
reševanju zadev, hkrati pa okrepila svoje delovanje na področju pregona najzahtevnejših in 
prekomejnih oblik kriminala in pričela z uvajanjem alternativnih oblik končanja spornih 
razmerij kazenske narave (poravnavanje, odloženi pregon). V izpolnjevanju nalog tretjega 
stebra ACQUIS evropske unije so to ključne dolgoročno naravnane naloge državnih tožilstev 
v pridružitvenih procesih Slovenije. Učinkovito izvajanje pristojnosti v pregonu kaznivih 
dejanj posebej organiziranih oblik kriminala se v luči približevanja in vključevanja v evropske 
integracije od države Slovenije posebej pričakuje tudi zaradi geografske umeščenosti v 
nestabilen del jugovzhodne Evrope, za katerega je posebej značilna intenzivna porast najbolj 
zapletene kriminalitete (trgovina z belim blagom, pranje denarja , mamila, trgovina z orožjem, 
ilegalna emigracija). 

Šifre in nazivi podprogramov 

09034401 Administracija državnega tožilstva RS 
09034402 Administracija državnih tožilstev 
09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 
09034501 Administracija družbenega pravobranilca 
09034502 Administracija državnega pravobranilca 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V izpolnjevanju dolgoročnih ciljev iz točke 2 bomo v državnih tožilstvih ob pričakovani, 
proračunsko podprti zagotovitvi normalnih pogojev delovanja (zagotavljanje sredstev za 
delovanje državnih tožilstev iz postavk materialnih stroškov in dopolnitev kadrovske zasedbe) 
ob reševanju vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok 
tudi v okviru evropskih demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih okrepili 
nadzor nad kvaliteto odločitev, okrepili naloge usmerjanja organov odkrivanja ter pospešeno 
reševali najbolj zapletene in odmevne zadeve. Vključevanje v neposredne oblike mednarodne 
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pravne pomoči pa spremlja vedno bolj intenzivno delovanje in sodelovanje v mednarodnih in 
posebej institucijah Unije in Sveta Evrope. 

0904 Uprava in delovanje zaporov 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Podprogram "Delovanje zaporov" zajema delovanje Uprave RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij. Le ta opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih 
sankcij, predvsem v smislu obravnavanja in ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanja 
bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih za 
izvrševanje kazenskih sankcij, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, 
ki jih za zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni predpisi. Uprava RS za izvrševanje 
kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje kot organizacijske enote - sektorje - zavode za 
izvrševanje kazenskih sankcij in prevzgojni dom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji uprave so aktivnosti, ki jih določa zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 
(ZIKS-1, Ur. 1. RS, št. 22/2000). To je izvrševanje kazenskih sankcij ter drugih ukrepov, kijih 
je izreklo sodišče v kazenskem postopku. V skladu s tem zakonom izvršuje uprava tudi kazni, 
varstvene in vzgojne ukrepe izrečene v postopku o prekršku ali v kakšnem drugem postopku. 

Šifre in nazivi podprogramov 

09042001 Delovanje uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V letu 2001 bomo v okviru proračunskih postavk realizirali sledeče: 

PP 2876:Med aktivnostmi v okviru zamenjave dotrajane opreme in investicijske vzdrževanja 
načrtujemo zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva, predvsem stolov, zamenjavo in 
nakup novega pohištva za prostore zaprtih oseb (garderobne omare, postelje, stole, mize), 
zamenjavo dotrajane opreme v zaporskih kuhinjah (hladilniki, zamrzovalniki, štedilniki in 
druga nujna oprema), zamenjava in nakup novih kopirnih strojev (stroški najema ali usluge 
kopiranja nekajkrat presegajo stroške nakupa in obratovanja lastnega stroja), planirani so 
nakupi za Maribor, Koper ter dograditev kopirnega stroja na Dobu, za vzdrževanje ustreznega 
nivoja požarne varnosti bomo kupili dihalne naprave za varno intervencijo v dimnem okolju, 
kupili bomo novo telefonsko centralo na Dobu; projekt je bil izdelan že v letu 2000; delno 
bomo obnovili opremo na področju mobilne telefonije ter klasične telefonije v zavodih 
(modernizacija central, dokup novih aparatov); planiranje tudi nakup dveh manjših central za 
oddelke zavodov, planiramo nakup manjšega števila naprav za javno predvajanje za namen 
izvajanja usposabljanja ter nekaj televizorjev za potrebe zavodov, planiramo zamenjavo 
izrabljene ter dokup manjkajoče drobne opreme za ambulante, za namen usposabljanja 
planiramo nakup blazin za izvajanje borilnih veščin; med ostalo opremo planiramo nakup 
opreme za izvajanje kontrole pristopa v več zavodih, nakup digitalnih fotoaparatov za 
fotografiranje obsojencev, eno video kamero. V okviru investicijskega vzdrževanja bomo 
nadaljevali z obnovami po prioritetnem vrstnem redu oziroma glede na dotrajanost (predvsem 
obnove sanitarij, kanalizacijskega omrežja, vodovodnih in strojnih instalacij). 
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V okviru realizacije investicijskega projekta Izgradnja novega zapora v Kopru planiramo v 
letu 2001 izgradnjo do III. gradbene faze in izvedbo obrtniških in instalacijskih del (na osnovi 
pridobljenega gradbenega dovoljenja seje gradnja začela v septembru 2000). 
PP 4016:Obveznosti na postavki spadajo med aktivnosti - izpolnjevati moramo določila iz 
sklenjene najemne pogodbe. V letu 2001 moramo iz te postavke plačevati novo obveznost 
najema, in sicer v skladu z najemno pogodbo med MP ter Slovensko frančiškansko provinco 
Sv. Križa za prostore, v katerih se nahaja Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (objekti so 
bili vrnjeni lastniku po denacionalizacijski odločbi št. 464-99/94 dne 23/01-1997). 
PP 4508:Obveznosti na postavki uvrščamo med aktivnosti - zagotavljanje bivalnih, 
materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih. Število zaprtih oseb, 
izpolnjevanje določil zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, dvig življenjskih stroškov 
(80,94% predstavljajo stroški na skupinah kontov 4020, 4021, 4022 in 4023, na katere 
nimamo velikega vpliva in so v veliki meri odvisni od števila zaprtih oseb) so elementi, s 
katerimi bomo razlagali uspešnost poslovanja ob koncu leta. 
PP 6028:Prioritetni cilj na področju zaposlovanja v letu 2001 je zaposlitev manjkajočih in 
dodatnih delavcev, glede na mnenje inšpekcijskih služb. 
PP 6680:Nakup opreme za paznike sodi med redne aktivnosti uprave. V letu 2001 bomo v 
skladu s pravilnikom o izvrševanju del in nalog pooblaščenih uradnih oseb, novo sprejetih 
delavcev in višino sredstev nabavili nove uniforme (delovne, svečane), bunde, nogavice, 
čevlje ipd. 
PP 6681:V letu 2001 načrtujemo naslednje aktivnosti: nadaljevanje izgradnje video nadzora v 
ZPKZ Ljubljana, nadaljevanje obnove alarmnega sistema na Dobu po fazah skladno s 
projektom in montažo optičnega prenosa signala, nakup orožja, nakup motilcev za mobilne 
telefone, nakup varnostnih vrat v Celju in na Dobu, nakup radijskih postaj za zapore na Dobu. 
V vsakoletne nabave pa sodijo nakupi sprejev (solzivcev), lisic, streliva, opasačev, gumijevk, 
zaščitnih intervencijskih mask, NATO žice. 
PP 6395:V letu 2001 načrtujemo poleg rednega izobraževanje paznikov v skladu z zakonom 
o izvrševanju kazenskih sankcij še izobraževanje, ki ga določa zakon o upravnem postopku, 
ter redne oblike izobraževanja v okviru tretmana (alkoholizem, droge ipd.). 

0905 Poprava preteklih krivic 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program predvideva popravo preteklih krivic s področja denacionalizacije, odškodnin po 
sodnih sklepih, odškodnine neupravičeno obsojenim, poplačilo vojne odškodnine žrtvam 
vojne kakor tudi povojnim političnim preganjancem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Posamezna ministrstva vodijo postopke za izplačilo odškodnin v skladu z veljavno 
zakonodajo po področjih za katera so pristojna. Največji delež v tem podprogramu imata 
Ministrstvo za finance za izplačilo odškodnin po sodnih sklepih in Državno pravobranilstvo 
RS v skladu z Zakonom o kazenskem postopku za izplačilo odškodnin neupravičeno 
obsojenim. 

Šifre in nazivi podprogramov 

09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 
09052101 Poprava krivic 
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09054501 Odškodnine neupravičeno obsojenim 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Opravljene morajo biti vse potrebne aktivnosti, da se bodo odškodninski zahtevki tekoče 
obravnavali. V primeru utemeljenosti zahtevka bo poslana oškodovancem poravnalna 
ponudba in na podlagi potrjene ponudbe sklenjena izvensodna poravnava. 

0906 Administracija senata in sodnikov za prekrške 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program je delovanje Senata za prekrške RS in Sodnikov za prekrške RS po Zakonu o 
prekršku in Zakonu o sodiščih ter spremljajočih podzakonskih aktih. 

♦ 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Racionalizacija delovanja Senata za prekrške RS in vseh 55 organov- Sodnikov za prekrške 
RS. 

Šifre in nazivi podprogramov 

09064901 Administracija senata za prekrške 
09066101 Administracija organov za postopek o prekršku 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni izvedbeni cilji v letu 2001 so zmanjšanje sodnih zaostankov, večja učinkovitost dela, 
kvalitetno in kvantitetno poslovanje organov, strokovno izobraževanje in informatizacija 
organov za postopek o prekršku na I. in II. stopnji. 
Za vse navedeno Sodniki za prekrške v RS potrebujejo dodatna sredstva v proračunu za leto 
2001, katera su prikazali na obrazcu 2/7 predvsem za plačilo najemnin in za plačilo poštnih 
storitev. Zaradi povečanega obsega dela oziroma vse večjemu pripadu zadev in racionalizacije 
dela sodnikov za prekrške, so posamezni sodniki za prekrške pridobili nove poslovne 
prostore, nekateri pa dodatne prostore, kar je vplivalo na povišanje najemnin. 
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4.10 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

V to področje porabe so vključeni izdatki za celotni sistem varstva nezaposlenih in vse 
mehanizme aktivne politike zaposlovanja, ki spadajo pod delovno področje Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve. Poleg tega je sem uvrščena dejavnost Inšpektorata za delo in 
Urada za varnost in zdravje pri delu, pri aktivni politiki zaposlovanja pa sodeluje tudi 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 49,63 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 43,26 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 52,15 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 20,5 % glede na realizacijo leta 
2000. Za to področje je namenjenih 4,3 % vseh proračunskih odhodkov. 

Področje porabe Trg dela in delovni pogoji zajema 3 glavne programe: 
1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti 
1002 Varstvo nezaposlenih 
1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1001 Urejanje sistema zaposlovanja in brezposelnosti 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Navedeni glavni program zajema programe in aktivnosti za vzpostavitev, razvoj in dosego 
učinkovitega delovanja vseh institucij na področju trga dela in delovnih pogojev; v to so 
vključeni tako javni zavodi ( Zavod RS za zaposlovanje ) ali koncesionarji, ki so pooblaščeni 
za izvajanje javne službe, kot tudi neprofitne institucije, ki se še vzpostavljajo in razvijajo ( 
tudi s pomočjo EU predpristopnih sredstev ), in sicer skladi za razvoj človeških virov, skladi 
dela, lokalni pospeševalni centri, regijske razvojne institucije, ipd; ključna naloga v naslednjih 
dveh letih je vzpostavitev infrastrukture na državnem, regijskem in lokalnem nivoju, ki bo 
usposobljena ( tako kadrovsko kot tudi z ustrezno informacijsko podporo ter prostorskimi in 
drugimi delovnimi pogoji ) za delovanje in izvajanje programov Evropskega Socialnega 
Sklada in Sklada EU za Regionalni Razvoj; 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uresničitev zastavljenih nalog v okviru navedenega glavnega programa, pomeni temelj za 
učinkovito izvajanje programov razvoja trga dela, ki so določeni s politiko zaposlovanja 
Evropske Unije in tudi sofinancirani iz predpristopnih sredstev EU oz. ESS in SRR; za 
planiranje, izvajanje, spremljanje in nadzor vseh predvidenih programov je potrebno 
vzpostaviti učinkovito mrežo izvajalcev, ki jih bo mogoče povezovati, usklajevati in 
koordinirati na nivoju države v okviru Državnega razvojnega plana oz. Strategije razvoja trga 
dela. 

Šifre in nazivi podprogramov 

Za dosego zastavljenih nalog, se izvajajo naslednji podprogrami: 10012601 - Urejanje in 
nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti, 10012602 - Inšpektorat za delo, 10012603 - 
Varnost in zdravje pri delu in 10012604 - Javne službe za zaposlovanje in brezposelne. 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Navedeni podprogrami se odražajo v potrebi po povečanem obsegu sredstev za namene 
usposobitve in zaposlitve kadrov, potrebnih nabav opreme in nakupov prostorov, vodenja in 
izvajanja ter sofinanciranja potrjenih projektov v okviru programov PHARE; izvajanja 
spremljanja in razvijanja ter nadzora programov in pilotnih projektov na področju trga dela 
oz. zaposlovanja. 

1002 Varstvo brezposelnih 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program varstva brezposelnih zajema denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim 
osebam, tako kot je določeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti ( Ur.l.RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 2/94, 38/94, 80/97 in 69/98 ), kot pravice iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter v Zakonu o jamstvenem in preživninskem skladu, ki 
posebej določa pravice delavcev, ki so brezposelni zaradi stečaja in likvidacije podjetij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z uresničevanjem ciljev strategije razvoja trga dela, bo doseženo nadaljnje zniževanje števila 
brezposelnih in v tem okviru tudi prejemnikov denarnih nadomestil oz. denarnih pomoči 
brezposlenim, ki so zajeti v tem programu ter njihova vključitev v aktivne programe 
zaposlovanja. 

Šifre in nazivi podprogramov 

10022601 Prejemki in pravice brezposelnih. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Število prejemnikov nadomestil se bo znižalo iz ocenjenih 27.700 povprečno mesečno v letu 
2000 na 23.000 v letu 2001, naraslo pa bo število prejemnikov denarnih pomoči, in sicer od 
3.910 v letu 2000 na 5.350 v letu 2001. 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Navedeni glavni program zajema programe in aktivnosti na področju razvoja trga dela oz. 
programe aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo v skladu s cilji določenimi s strategijo 
razvoja trga dela in programi zaposlovanja, določenimi z Akcijskim programom zaposlovanja 
v Sloveniji za leti 2000 - 2001; ključne naloge so: povečevanje zaposlivosti prebivalstva, 
pospeševanje podjetništva in podjetniške miselnosti, pospeševanje in spodbujanje 
prilagodljivosti posameznikov in podjetij, izenačevanje možnosti zaposlovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uresničevanje navedenih nalog v okviru glavnega programa, pomeni doseganje: 1. dviga 
izobrazbene ravni delovne sile; 2. zmanjšanja fiktivne brezposelnosti in zmanjševanje 
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strukturnih neskladij; 3. zagotovitve vključenosti v aktivne programe zaposlovanja za vse 
brezposelne; 4. zmanjševanja regijskih neskladij na trgu dela. Na podlagi uresničevanja 
navedenih ciljev bi se doseglo globalna cilja - zniževanje števila brezposelnih in povečanje 
zaposlenosti. 

Šifre in nazivi podprogramov 

10032601 Izobraževanje in usposabljanje brezposelnih 
10032602 Spodbude za ohranjanje in odpiranje delovnih mest 
10032603 Javna dela 
10033301 Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Navedeni podprogrami se odražajo v potrebi po povečanem obsegu sredstev za namene: 1. 
vključenosti v programe zaposlovanja ( aktivnih oblik ) pretežnega dela brezposelnih, to je 
okoli 65.000 oseb; 2. nadaljevanja programov izobraževanja in usposabljanja nezaposlenih, z 
razvojem tistih programov, ki so se vzpostavljali in razvijali kot projekti (tudi s pomočjo EU 
predpristopnih sredstev ) in so pozitivno ocenjeni; 3. nadaljevanje programov aktivne politike 
zaposlovanja, predvsem v smeri državne pomoči podjetjem in posameznikom, ki so nosilci 
programov za nove zaposlitve in odpiranje novih delovnih mest; 4. pomoč podjetjem in 
posameznikom pri prestrukturiranju, prezaposlovanju, prekvalifikaciji na področjih, ki so 
opredeljena kot razvojno naravnane dejavnosti; 5. pomoč podjetjem in posameznikom, ki so 
nosilci programov za zaposlovanje težko zaposljivih, mladih, žensk, invalidov. 
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4.11 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

To področje zajema dejavnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Področje 
kmetijstva zajema celotno reformo v kmetijstvu in živilstvu in sicer: tržno-cenovno politiko, 
neposredna plačila na področju slovenskega okoljevarstvenega kmetijskega programa, 
prestrukturiranje kmetijstva in živilstva ter razvoj slovenskega podeželja. Za izvajanje 
kmetijske reforme se bodo hkrati opravljale še številne upravne in administrativne naloge ter 
še druge podporne storitve za kmetijstvo, kot so: veterina in varstvo rastlin, nadzor nad delom 
in kakovostjo, strokovne naloge in izobraževanje. Ob vključevanju Slovenije v EU so s tem 
povezane tudi aktivnosti v smislu prilagajanja in prevzemanja pravnega reda ter pridobitve 
predpristopne pomoči. V gozdarstvu se izvaja program ohranjanja in razvoja gozdov, ribištvo 
pa zajema programe s področja morskega in sladkovodnega ribištva. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 42,45 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 36,93 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 46,46 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 25,8 % glede na realizacijo leta 
2000 in delež med vsemi proračunskimi odhodki v višini 3,9 %. 

Področje porabe Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema 5 glavnih programov: 
1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 
1105 Ribištvo 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje ministrstva in 
organov v sestavi. Program sestavlja več sklopov, in sicer: sredstva, ki zagotavljajo nujne 
materialne stroške, plače in investicije 'in planiranje potrebnih zaposlitev; seznanjanje 
prebivalstva z aktivnostmi ministrstva; financiranje in pomoč živilsko predelovalni industriji 
pri promoviranju v svetu in predoru na tuje trge; zagotavljanje programa dela Kmetijsko 
gozdarske zbornice, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
Veterinarske uprave RS, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Urada za varstvo 
in registracijo sort rastlin, Urada za priznavanje označb kmetijskih pridelkov in živil, sredstva 
za odškodnine za škodo divjadi, sredstva za izvajanje pritožb v komasacijskih in 
denacionalizacijskih postopkih, sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na podeželju 
harmonizaciji, ter financiranju prevodov in ustrezne udeležbe strokovnih usposabljanj doma 
in v tujini in programi tako imenovanega prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo, 
humanitarna pomoč. Izvajanje analitično-razvojnih nalog na področju kmetijstva, živilstva in 
razvoja podeželja v skladu z zahtevami EU. Vzpostavitev informacijskih sistemov za podporo 
dejavnosti, ki so predvidene kot potrebne v ukrepih prilagajanja EU in v zakonih, ki so bili v 
okviru teh ukrepov sprejeti ali v pripravi. V večini primerov gre za vzpostavitev in 
vzdrževanje registrov in evidenc, ki jih predvideva Zakon o kmetijstvu, nekaj pa tudi drugi 
zakoni tega področja. Izvajanje programa izobraževanja kadrov iz BiH pod vodstvom 
slovenskih strokovnjakov na področju kmetijstva in prehranske industrije. Uresničevanje 
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dvostranskega sodelovanja z EU (pripravljalni sestanki in pogajanja za članstvo RS v EU, 
pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi proizvodi), 
harmonizacija predpisov s pravnim redom EU. Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 
(financiranje 54% iz kredita Svetovne banke, 46% direktno iz proračuna). Plačilo članarin 21. 
Mednarodnim organizacijam. Izdelava okoljske ocene in presoje vplivov na okolje na 
podeželju. Donacija RS BiH, Republiki Makedoniji in Črni Gori za projekte s področja 
kmetijstva in prehranske industrije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi. Seznaniti 
državljane in državljanke z delovanjem in delovnim področjem ministrstva, ter s tem 
posredno omogočiti javnosti kontrolo nad njegovim delovanjem. Pomoč slovenski živilsko 
predelovalni industriji, njeni promociji v tujini in prodoru na tuje trge. Hitrejše dokončevanje 
denacionalizacijskih in komasacijskih postopkov. Čimprejšnja harmonizacija in izvedba 
predpisov, ki jih zahteva EU, tako izboljšati programe tako imenovanega prekomejnega 
sodelovanja z Avstrijo in Italijo in humanitarne pomoči tujini. 
Spremljanje in analiza učinkov uveljavljenih ukrepov kmetijske politike v skladu z zahtevami 
pravnega reda EU; priprava strokovnih podlag za učinkovitejše načrtovanje kmetijske politike 
(v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU in Programom razvoja 
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002). Dolgoročni cilj je omogočiti, 
poenostaviti in pospešiti postopke, ki so z ukrepi prilagajanja EU predvideni ali že ustrezno 
zakonsko podprti z uporabo informacijske tehnologije (Zakon o kmetijstvu (Zkme) členi od 
102 do 116, Zakon o vinu in drugih proizvodih grozdja in vina (ZVDP) člen 8 do 10). Dvig 
prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike prehranske industrije na 
nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejne inšpekcijske fitosanitarne in veterinarske 
kontrole. Strateški cilji je realizacija obvez, ki izhajajo iz Državnega programa za prevzem 
pravne reda EU (april 2000), ki vodijo do polnopravnega članstva Slovenije v EU, izvajanje 
sporazumov o prosti trgovini (na področju kmetijstva) z 34 evropskimi državami, uveljavitev 
strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za liberalizacijo 
trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru WTO. Harmonizacija predpisov s pravnim redom 
EU. Zagotoviti podlage za IAKS, ki jih zahteva EU - zajeti rabo kmetijskih zemljišč v 
Sloveniji in le-to prekriti z digitalnimi katastrskimi načrti. Ohranitev članstva, zagotovitev 
informacij in podatkovne baze z delovnih področij posameznih mednarodnih organizacij. 
Višja dodana vrednost ter diverzifikacija proizvodnje na manjših kmetijah v regiji; ustvariti 
možnost za hitrejši gospodarski in socialni razvoj regije, zagotoviti trajnostni razvoj regije in 
izboljšati kvaliteto življenja ljudi v podeželskih območjih. 
Dolgoročni cilji programa so v skladu s Programom reforme kmetijske politike 1999-2002, 
1998; v razvojnim dokumentom Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 
2000-2002 (16.9.99). Dvig prehranske varnosti ter vzpostavitev kmetijske politike in politike 
prehranske industrije na nivo, primerljiv z državami EU, vzpostavitev mejnih inšpekcijske 
fitosanitarne in veterinarske kontrole. Seznanitev z vsebino in načinom dela za izdelavo 
okoljske ocene za program SAPARD. Delež MKGP pri ustanovitvi SRGZ za plače direktorja 
in osebja, zaposlenega v centru. 

Šifre in nazivi podprogramov 

11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Izboljšati in zagotavljati nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi v letu 2001; 
realizacija proračuna in programa Sapard v letu 2001; hitrejše reševanje denacionalizacijskih 
postopkov in revizij na drugi stopnji; boljša seznanitev prebivalstva RS z delom ministrstva in 
organov v sestavi; realizacija programa AQISA; pravočasno plačevanje odškodninskih 
zahtevkov za škodo povzročeno od živali, karanten, izvršb itd., usposobitev za delo Urada za 
priznavanje označb kmetijskih pridelkov in živil; ustanovitev in usposobitev za delo Urada za 
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil; dokončati delo na področju ustanavljanja 
Kmetijsko gozdarske zbornice; zagotoviti humanitarno pomoč nekaterim državam, ter 
realizirati PHARE CFCU programe prekomejnega sodelovanja z Avstrijo in Italijo. 
Agrarno-ekonomske analize in raziskave: izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave 
pomembnejših kmetijskih pridelkov (mesečno), spremljanje stanja v kmetijstvu v letu 2001 in 
primerjava s stanjem v državah EU in CEFTA (spomladansko in jesensko poročilo, letno = 
zeleno poročilo), usklajevanje metodologij zaradi primerljivosti agrarno-ekonomskih analiz in 
podatkov v okviru OECD, EU, druge krajše analize in raziskave na zahtevo naročnika 
(MKGP). FADN - spremljanje knjigovodstva na kmetijah: določitev kmetij, na katerih se v 
letu 2001 uvede vodenje knjigovodstva v skladu s kriteriji, ki jih določa Zakon o kmetijstvu, 
določitev vrste in obsega knjigovodskih podatkov ter način njihove obdelave v skladu z 
zahtevami EU, obdelava podatkov in objava rezultatov za leto 2001. Spremljanje in napoved 
pridelka jabolk in hrušk letine 2001 ter posredovanje in izmenjava podatkov v okviru 
mednarodnega sistema PROGNOSFRUIT. Organizirati pristop do zunanjih virov (Centralni 
register prebivalstva, Državni register, Register prostorskih enot, Poslovni register...). 
Vzpostavitev registrov: evidenca subjektov, register kmetijskih gospodarstev, evidenca 
pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov oz. živil, evidenca o finančnih podporah, 
evidenca o območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kataster dejanske rabe 
kmetijskih zemljišč. Evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov oz. živil, 
evidenca imetnikov rejnih živali, evidenca rejnih živali, kataster čebelje paše, pedološka karta, 
register planin in skupnih pašnikov, evidenca okoljskih programov, register in kataster 
melioracijskih sistemov. Vzdrževanje registra pridelovalcev grozdja in vina. Zmanjševanje 
zneskov na postavki 2426 pomeni, da bomo morali nekatere od teh registrov vpeljati v 
naslednjih letih, kar pa bo povzročilo zaostanke na vseh področjih, ki se bodo na te registre 
navezovali (subvencije, nadzor, usmerjanje kmetijske politike). Realizacija projekta treh 
pilotskih kmetij v Federaciji BiH, ustanovitev strojnega krožka v republiki Srbski, 
usposabljanje kadrov, organizacija delavnic in seminarjev na področju kmetijstva in 
prehranske industrije. Organiziranje pododbora za kmetijstvo EU-SLO v Ljubljani, začetek 
pogajanj za področje kmetijstva z EU, delovni sestanki nadzornih teles za spremljanje 
programov PHARE in SAPARD v Bruslju), usposabljanje delavcev doma in v tujini (po 
programu) za vzpostavitev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, usposabljanja 
delavcev MKGP (monitoring SAPARD), udeležba na pogajanjih in ministrski konferenci 
Svetovne trgovinske organizacije (WTO), organizacija konference OECD v Ljubljani, 
organizacija odbora EFTA - Slovenija v Ljubljani, izvedba uradnih obiskov ministra in 
sodelavcev v državah EU in pridružitvenih članicah (na podlagi letnega programa), pogajanja 
z Republiko Avstrijo o zaščiti lipicancev, prevod in izdaja OECD študije o slovenskem 
kmetijstvu. Izvajanja Državnega programa za prilagoditev pravnemu redu EU, ki se v letu 
2001 povečuje za približno 11%. Zajeta raba kmetijskih zemljišč na območju cele države, 
prekritje rabe in digitalnih katastrskih načrtov - delno (soodvisnost od ostalih sodelujočih 
institucij). Udeležba na delavnicah, seminarjih, kongresih in simpozijih iz delavnega področja 
posamezne mednarodne organizacije (FAO, OIE, OIV,EPPO, CIP, IFHA, EAAP, E-ARGE, 
EFCCMD, EVROMONTANA, IPGRI/GR/EC,IPGRI/EUFORGEN,itd.). V letu 2001 bodo 
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ovrednoteni dobljeni rezultati z vidika lokalne situacije in predstavljeni v smislu določil oz. 
pogojev EU okoljske politike. 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je bil sprejet na seji Vlade RS (22.10. 1998) 
obsega štiri tako imenovane stebre in sicer: (I) tržno-cenovno politiko, (II) neposredna plačila 
(ECO O, ECO 1, ECO 2 in ECO 3), (III) program prestrukturiranja in (IV) razvoj podeželja. 
Program reforme kmetijske politike, Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in 
ribištva 2000-2002, Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU ter Pogajalska 
izhodišča Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k EU, predstavljajo celovit načrt 
usmeritev in ukrepov kmetijske -politike, ki bi naj v pristopnem obdobju za vključitev v EU 
omogočil usposobitev slovenskega kmetijstva za prevzem skupne kmetijske politike EU. 
Omenjeni sprejeti dokumenti obsegajo vsa ključna področja razvoja kmetijstva in živilstva, 
hkrati pa določajo tudi načrt proračunskih obveznosti v obdobju od 1999 do 2002. Začetek 
izvajanja programa reforme kmetijstva je bil predviden že za leto 1999, vendar je bilo s 
sklepom Vlade Republike Slovenije (81. seja Vlade z dne 22.10.1998) določeno, da se zaradi 
proračunskih omejitev, začetek izvajanja predlagane reforme v tistem delu, ki je povezan s 
povečanjem proračunskih sredstev, prestavi v leto 2000. V letu 2000 je bilo določeno 
povečanje proračuna iz naslova izvajanja reforme kmetijske politike in prilaganja EU, vendar 
je bil obseg sprejetega proračuna bistveno nižji od potrebnega obsega sredstev za izvedbo 
programa reforme. Tako je sprejeti proračun za leto 2000 zagotovil le 63 % planiranih 
sredstev (za ukrepe tržno cenovne politike 77%, za slovenski kmetijski okoljski program 44 
% in za strukturne ukrepe 46 %). To pomeni, da smo v pogledu sprejetih in izvedenih ukrepov 
bistveno zaostajali za predvidenim programom reforme. 

Ključne naloge tega programa so zagotavljati oz. omogočiti: 

• z ukrepi za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika) stabiliziranje kmetijskih trgov, 
povečanje konkurenčnosti, povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za 
delovanje v razmerah skupnega trga, zadržati in na nekaterih trgih izboljšati 
dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg 
proizvodnje pri ključnih kmetijskih proizvodih, zaščito dohodkov na posameznemu 
trgu postopoma prilagoditi ravni, ki jo lahko pričakujemo po vstopu v EU in s tem 
ublažiti pretrese ob prevzemu skupnih tržnih ureditev in vsebinska ter institucionalna 
usposobitev za prevzem ukrepov skupne kmetijske politike EU. 

• z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in živilstva izboljšanje učinkovitosti in 
konkurenčnosti, zniževanje stroškov, izboljšanje velikostne, socioekonomske in 
proizvodne strukture v kmetijstvu, prilagajanje tržnim razmeram in diverzifikacija 
dejavnosti, izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu, urejanje kmetijskih 
zemljišč, uvajanje in vzpodbujanje načinov gospodarjenja, ki bodo sprejemljivejši za 
okolje, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanje načinov reje z vidika 
etologije in ekologije, trajnostno usposabljanje in prilaganje kmetijskega sektorja in 
podeželskih območij za prevzem pravnega reda EU na področju kmetijske strukturne 
politike in politike razvoja podeželja: povečevanje konkurenčnosti kmetijstva in 
živilstva, izboljšanje dohodkov na kmetijah in usposobitev za prevzem pravnega reda 
EU. 
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• z ukrepi slovenskega kmetijsko-okoljskega programa zmanjševanje negativnih vplivov 
kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne krajine in biološke pestrosti ter 
preprečevanje zaraščanja, varovanje okoljsko občutljivih območij, izvajanje programa 
genske banke v kmetijstvu ter ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti 
območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo s ciljem ohranjanja trajne poseljenosti, 
ohranjanje zemljiških potencialov, naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje oz. 
vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru. 

• z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na 
podeželju, vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpora zasebnemu 
podjetništvu, izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture, celosten 
razvoj podeželja in obnova vasi, podpora ukrepom regionalnih razvojnih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji programa reforme kmetijske politike: 

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00): 
• stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter zagotavljanje prehranske 

varnosti; 
• ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine; 
• varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo; 
• trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; 
• zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim gospodarstvom; 
• uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave. 

Izvedbeni cilji in ukrepi so določeni v : 
• Programu reforme kmetijske politike. 
• Programu razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002, 
• Nacionalnem programu za prevzem pravnega reda EU in 
• Pogajalskih izhodiščih Republike Slovenije za pogajanja o pristopu k EU. 

Šifre in nazivi podprogramov 

11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cenovna politika) 
11022302 Slovenski kmetijski okoljski program 
11022303 Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva 
11022304 Razvoj "podeželja 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

1. V letu 2001 moramo v skladu z nacionalnim programom za prevzem pravnega reda 
EU sprejeti in uveljaviti vse najpomembnejše tržne ureditve, kot jih pozna EU. To so 
zlasti tržni red za: mleko, goveje in prašičje meso, mleko in mlečne proizvode, sadje in 
zelenjavo, krušna žita, sladkor, med ter ovčje in kozje meso. Za uveljavitev tržnih 
redov je potrebno uvesti neposredna nadomestila na ha ali žival (ECO O) v ustrezni 
višini, z nadomestili za pripravo blaga za izvoz omogočiti izvoz presežkov mleka in 
mlečnih proizvodov, govejega mesa (zaradi krize), sadja in vina in uvesti 
intervencijske nakupe in podpore skladiščenju za določene kmetijske proizvode (če 
bodo to terjale razmere na trgu). 
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2. Zagotoviti kompenzacijska plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo 
(ohranitev vsaj realne vrednosti plačil na ha površine iz leta 2000. Ukrepi kmetijsko 
okoljskega programa bodo obsegali ukrepe, ki pomenijo postopno uskladitev s 
pravnim redom EU: podpore za odpravo zaraščanja kmetijskih površin, ozelenitev 
njiv, integrirano vinogradništvo in integrirano sadjarstvo, ekološko kmetovanje, 
planinsko pašo, ekstenzivno živinorejo, za krajinsko zavarovana območja, za 
vodovarstvena območja in za gensko banko v kmetijstvu. 

3. Predvidevamo povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki bodo vključene v 
program podpor za prestrukturiranje kmetijstva; v program prestrukturiranja živilstva 
bo vključenih cca 30 — 40 investicijskih projektov; nadaljevali bomo s programom 
urejanja kmetijskih zemljišč s poudarkom na agromelioracijah in namakanju ter 
povečanju obsega komasacij. Začetek izvajanja programa SAPARD, vzpostavitev 
potrebnih podatkovnih baz in orodij za spremljanje učinkov programa. Pričetek 
sofinanciranja cca 150 programov. 

4. Nadaljevanje izvajanja ukrepov prostorskega urejanja - obnove vasi, inovativnih 
programov za razvoj podeželskih ekonomij, ekonomske diverzifikacije podeželja in 
kmetijske infrastrukture. 

Pričakovani rezultati programa: 
vzpostavitev stabilnih tržnih razmer za ključne kmetijske pridelke in živila, 
vzpostavitev tržnih ureditev za vse ključne kmetijske proizvode in živila, 
zaustavitev padanja dohodkov v kmetijstvu, vzpostavljanje ustreznejših cenovnih in 
dohodkovnih paritet med ključnimi kmetijskimi proizvodi in živili, 
ustvarjanje pogojev za nadaljnjo liberalizacijo kmetijskih trgov (CEFTA, EU), 
intenziviranje prestrukturiranja kmetijstva in živilstva in povečanje njune 
konkurenčnosti, 
s pričetkom izvajanja programa SAPARD bomo hkrati z vključitvijo novih projektov, 
vzpostavili celovit in z EU usklajen sistem načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 
učinkov strukturnih ukrepov kmetijske politike, 
začetek ustvarjanja pogojev za povečanje interesa kmetov za sonaravno kmetovanje, 
za ohranjanje poseljenosti in kmetijske dejavnosti na območjih z omejenimi dejavniki 
za kmetovanje in drugih okoljsko in naravovarstveno pomembnih območjih, 
poleg uveljavitve večine EU primerljivih ukrepov bomo intenzivirali usposabljanje 
institucij in služb ter vzpostavljanje potrebnih evidenc potrebnih za izvajanje ukrepov 
kmetijske politike. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program splošne storitve v kmetijstvu zajema različne upravne, strokovne, nadzorne in 
raziskovalne naloge na področju kmetijstva. 

Na področju rastlinske proizvodnje se v okviru programa izvajajo naslednje naloge: varstvo in 
registracija sort rastlin; preizkušanje genetskih lastnosti sort kmetijskih rastlin, preizkušanje 
vrednosti sort kmetijskih rastlin za predelavo in uporabo, uvajanje certifikacijskih shem in 
certificiranje semena in semenskega materiala, vzpostavitev in vzdrževanje matičnih nasadov 
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v sadjarstvu in vinogradništvu, proizvodnja kakovostnega semenskega materiala. Na področju 
živinoreje se v okviru programa izvajajo naloge: na področju reprodukcije, selekcije, 
ocenjevanja plemenske vrednosti, ugotavljanja proizvodnih oz. delovnih sposobnosti živali, 
rodovništva in spremljanje in napoved medenja v čebelarstvu. Nekatere od naštetih nalog 
izvajajo izvajalci javnih služb v kmetijstvu in so v celoti ali delovno finančno pokrite od 
ministrstva. 

Zdravstveno varstvo živali in rastlin, ki je pomemben del programa, je namenjeno varovanju 
zdravja živali in rastlin, preprečevanju širjenja kužnih bolezni, rastlinskih bolezni in 
škodljivcev, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora, pravilni uporabi sredstev za 
zdravstveno varstvo živali in rastlin ter na ta način zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil 
slovenskim potrošnikom. Ena ključnih nalog na navedenem področju je zagotavljanje 
delovanja sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja živali in rastlin v Sloveniji, tudi 
po ukinitvi nadzora na mejah z državami članicami EU in z uskladitvijo in izvajanjem 
postopkov in zahtev, ki veljajo na skupnem trgu. 

V program spada tudi kakovost in nadzor vzpostavljanja in uvajanja EU primerljivega načina 
nadzora in kakovosti kmetijskih pridelkov oz. živil, uvajanje sistema registracije in 
označevanja proizvodov in njihovo zaščito pred poneverbami, z namenom zagotovitve 
prostega pretoka kmetijskih pridelkov oz. živil in izvajanja nekaterih ukrepov skupnih 
kmetijskih trgov, analizah odvzetih vzorcev inšpekcije»in monitoringu, skladnosti kmetijskih 
pridelkov oz. živil s predpisi izdanimi na osnovi Zakona o kmetijstvu. V programu so posebej 
določena sredstva za usposobitev uradnih laboratorijev in ustreznih organov za nadzor 
kakovosti. Program je namenjen tudi sofinanciranju priprave dokumentacije za zaščito 
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, sistemom vzorčenja živil in pripravi 
mednarodnih certifikatov in ostalih tiskovin, ki so namenjene certificiranju državnih organov. 

Vzpostaviti je potrebno tudi EU primerljivi način nadzora zdravstvene ustreznosti kmetijskih 
živilskih proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, analize odvzetih vzorcev inšpekcije in 
monitoringa ostankov škodljivih snovi v živilih in povzročiteljev zoonoz. 
Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta tudi s številnimi izobraževalnimi in 
raziskovalnimi nalogami. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje, usposabljanje, 
raziskovalna in svetovalna dejavnost (pospeševalne naloge) so nujni pogoj za uspešno 
delovanje kmetijske politike in predpristopno prilagajanje kmetijstva. 

Program vključuje tudi financiranje delovanja kmetijskih javnih zavodov in strokovnih služb. 
Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji, reprodukcije, 
kontrole proizvodnje in vodenja rodovništva. Vzpostavitev sistema sledljivosti živali, ki je 
obvezen ukrep prilagajanja pravnemu redu EU in je poleg testiranja trenutno ključni 
preventivni ukrep pri BSE. Pomemben del programa sta financiranje delovanja 
Veterinarskega zavoda Slovenije in Veterinarskega inštituta Slovenije z vrsto nalog in 
ukrepov preventivne in kurativne narave za varovanje zdravja živali in ljudi. S financiranjem 
javne službe kmetijskega svetovanja bo omogočena izvedba pomembnega dela izvajanja 
kmetijske reforme. V okviru programa bo zagotovljeno financiranje Javnega zavoda Kobilarne 
Lipica, s tem pa zagotovljena oskrba in nega ter zdravstveno varstvo lipicancev. V program je 
ravno tako vključeno delovanje Kmetijsko gozdarske zbornice. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Pravna podlaga za izvedbo dolgoročnih ciljev programa je v naslednjih dokumentih: 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, Zakon o kmetijstvu. Zakon o veterinarstvu, Zakon 
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o ukrepih v živinoreji, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin. Državni program za prevzem 
pravnega reda EU, Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva do 2002. 

Dolgoročni cilji: 
ustrezna organiziranost na področju varstva rastlin, zootehnike in veterinarstva, vključno z 

.. . . .. J 
usposobitvijo diagnostičnih laboratorijev, 
učinkovit sistem varstva žlahtniteljskih pravic, 
kakovostni semenski material kmetijskih rastlin sort, ki so prilagojene našim 
pedoklimatskim razmeram in potrebam trga oziroma prenosa novih znanj in tehnologij v 
prakso, 
zagotavljanje visoke kakovosti plemenskih živali in drugega plemenskega materiala v 
živinoreji, 
vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin in 
rastlinskih proizvodov in registracija rejcev živali in vseh premikov živali, 
vzpostavitev sistema potnega lista za rastline in živali, 
uveljavitev koncepta varovanih območij za rastlinske škodljive organizme, 
enotni sistem registracije prometa uporabe in nadzora fitofarmacevstskih sredstev, 
učinkovito zdravstveno varstva živali, nadzor in kontrola živil živalskega izvora, 
sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC, 
nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 
97/477, 
validaciji metod laboratorijskih preiskav, 
izdelavi ocen tveganja, 
neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
akreditacijo preizkusnih laboratorijev za kakovost, 
vključevanje v mednarodni informacijski sistem, 
pripravo ustreznih certifikacijskih listin, 
delovanje agrometeorološke mreže merilnih postaj na kmetijskih površinah, 
delovanje agromeorološkega informacijskega sistema, 
arhiv agrometeoro loških baz podatkov, 
zagotavljanje strokovnih podlag (rezultati raziskav) za izvajanje nacionalnih strategij na 
posameznih področjih kmetijstva, 
uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom, 
razvojem podeželja in prehrano, 
dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na 
področju kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi, 
usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer doma in trendov v 
svetu (nova znanja s področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij...), 

- zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov, kmetov, 
zagotavljanje nemotene reprodukcije živali, primerljive kontrole proizvodnosti in 
učinkovite selekcije, 
zagotavljanje prostega pretoka živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, 
ohranjanje in obnavljanje plemenskega materiala, 
primerljivo preizkušanje, kontrola in nadzor nad kakovostjo kmetijskih pridelkov oz. živil. 

Šifre in nazivi podprogramov 

11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 
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11032305 Kakovost in nadzor \«C\ 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

- Uvedba certifikacijskih shem za potrjevanje semena sladkorne pese in žit ter za vinsko trto 
in jablane, izvedba sortnih poskusov, vzdrževanje matičnih, kolekcijskih in 
introdukcijskih nasadov, izvedba aplikativnih in razvojnih poskusov v okviru programa. 
Dokončevanje dela na področju ustanavljanja Kmetijsko gozdarske zbornice. 
Ustanovitev Uprave RS za varstvo rastlin in semenarstvo. 
Vzpostavitev pogojev za ustanovitev Centra za varstvo rastlin in semenarstvo, poenotenje 
postopkov nadzora zdravstvena varstva rastlin v skladu z EU standardi, uskladitev sistema 
registracije fitofarmacevstskih sredstev, zagotovitev monitoringa reziduov pesticidov v 
rastlinah za prehrano v obliki programov, strokovnih podlag, strokovnih mnenj in navodil, 
publikacij, brošur in drugih gradiv, vakcinacija lisic, diagnosticiranje in preventivni ukrepi 
pri zdravstvenem varstvu živali. 

- Usposobljenost uradnih preizkusnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem, 
tehničnem in organizacijskem nivoju primerljivo z EU. Uvedba novih toksikoloških 
preiskav na biotoksine, ki povzročajo alimentarne intoksikacije pri ljudeh, pomembne 
preiskave na ostanke razkužil in čistil v živilih živalskega izvora in s tem njihovo 
detekcijo in kasneje izločitev iz prometa, zagotoviti ustrezno število neodvisno odvzetih 
analitičnih vzorcev z namenom zagotavljanja varnosti potrošnika in neodvisnosti analiznih 
laboratorijev, izdelavo obrazcev zdravstvenih spričeval, mednarodnih certifikatov in 
drugih listin za dokazovanje zdravstvene ustreznosti oziroma istovetnosti proizvoda 
oziroma pošiljke, konkurenčnost slovenskih proizvajalcev izdelkov iz mesa prašičev in 
prašičerej cev, spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, 
predelave distribucije in prodaje in sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki, 
upoštevanje agrometeoroloških vplivov na proizvodnjo in predelavo ter plačilo mnenj 
izvedencev v zahtevanih primerih. 

- Nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne obveznosti ) v okviru že 
odobrenih projektov in izvedba razpisa novih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, 
ki bodo v razpisu opredeljene kot prioritetne. 
Zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v 
kmetijstvu in prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, 
prikazi poskusov in izvedba dodatnih oblik usposabljanja kmetov s pomočjo kmetijske 
svetovalne službe na območnih zavodih. 

- Med kratkoročne cilje spadajo poleg zgoraj naštetih nalog tudi sofinanciranje reje 
plemenskih živali in usposobitev rejskih organizacij za prevzem pravnega reda EU. 

- V letu 2001 bo dokončno uveden sistem sledljivosti govedi od rojstva do konca življenja. 

1104 Gozdarstvo 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog javne gozdarske službe, vlaganj v 
gozdove in s tem tudi pogojev za izvajanje določil zakona o gozdovih in programa razvoja 
gozdov v Sloveniji. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za 
gozdove Slovenije in Gozdarskem inštitutu Slovenije s postopnim in smiselnim 
podeljevanjem koncesij za izvajanje nekaterih nalog tudi izven teh ustanov; 
Zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja 
gozdnih cest) na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti, kar so nujni pogoji za 
ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ohranitev naravnega okolja in ekološkega 
ravnotežja v krajini in za ohranitev poseljenosti ter izboljševanje kakovosti življenja 
predvsem na podeželju. 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 14/96) 

Šifre in nazivi podprogramov 

11042301 Delovanje služb in javnih zavodov; 
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov; 
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest; 
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Financiranje nalog, ki jih izvaja javna gozdarska služba na podlagi veljavne sistemizacije 
delovnih mest in izhodišč za oblikovanje predlogov proračunske porabe v letu 2001 v 
državi; 
Zagotoviti izvedbo sofinanciranja vlaganj v gozdove na podlagi nespremenjene cene dela 
v primerjavi z letom 2000, ki se prizna lastniku gozda (12.500 SIT/8) ur in izvajalcem 
(17.500 SIT/8ur) za primere, kijih določa odredba o financiranju in sofinanciranju vlaganj 
v gozdove iz sredstev proračuna RS. 

1105 Ribištvo 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Na področju morskega ribištva se ohranja možen obseg ribolova v slovenskem morju in 
odprtih vodah Jadrana ter obseg marikulture, ki ga omogočajo prostorske možnosti. Na 
področju sladkovodnega ribištva naravni viri omogočajo povečevanje vzreje in povečanje 
potrošnje na prebivalca, ki je do sedaj v primerjavi z državami Evrope dosegala manj kot 
50%. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje ulova, vzreje in predelave rib zagotavlja večjo potrošnjo rib v prehrani, ki je v 
skladu z dolgoročnimi razvojnimi možnostmi in nacionalno strategijo ter prehransko politiko 
države. 

Šifre in nazivi podprogramov 

11052301 Program razvoja ribištva 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Na področju morskega ribištva je letni cilj doseganje dosedanje ravni ulova in predelave rib in 
vzreja morskih organizmov. Na področju sladkovodnega ribogojstva pa 10% povečanje vzreje 
in širša ponudba rib in ribjih izdelkov. 
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4.12 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 

SUROVIN 

Področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin je dejavnost Ministrstva za 
gospodarstvo v delu, ki se nanaša na urejanje in nadzor na področju proizvodnje in 
distribucije električne in jedrske energije, predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 
ter na področje rudarstva in premogovništva. Sem spadajo tudi programi zapiranja 
premogovnikov (Kanižarica, Senovo in Zagorje), ekološke in tehnološke sanacije (Nafta 
Lendava) in posodobitve Nuklearne elektrarne Krško. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
8,71 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 6,28 milijard tolarjev, predlog proračuna za 
leto 2001 pa je 8,71 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 38,6 % glede na 
realizacijo leta 2000. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih 16,10 milijard tolarjev iz naslova 
povečanja kapitalskih deležev v javnih podjetjih energetike. 

Za financiranje različnih programov na področju energetike bo država porabila 1,2 % vseh 
proračunskih izdatkov. 

Področje porabe Pridobivanje in distribucija energetskih surovin zajema 6 glavnih programov: 
1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin 
1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne energije 
1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske energije 
1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo) 
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
energetskih surovin 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin in 
implementacija ustrezne zakonodaje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spremljanje izvajanja Energetskega zakona ter priprav strokovnih podlag, ki bodo ocenjevale 
učinek energetskega zakona na delovanja nacionalnega gospodarstva s stališča oskrbe z 
energijo. 

Šifre in nazivi podprogramov 

12012101 Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin 
12012102 Prilagajanje energetske zakonodaje pravnemu redu EU 
12012103 Prestrukturiranje energetike 
12012104 Odškodnine za škodo povzročeno z energetsko dejavnostjo 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Priprava dokumentov kot so dolgoročne energetske bilance, načrt razvoja omrežij, itd. 
Izdelava Nacionalnega energetskega programa, kot ključnega dokumenta energetskega 
sektorja pred vstopom v EU. 

1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Priprava energetske sektorja na liberalizacijo energetskega trga. Prestrukturiranje proizvodnje 
električne energije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- Postopna opustitev rudarjenja v Zasavju (ZPZRTH) 
- Izgradnja sodobnih elektrarn (HE Moste, TE-TOL 

Začetek aktivnosti za izkoriščanje Spodnje Save. 

Šifre in nazivi podprogramov 

12022101 Urejanje in nadzor na področju električne energije 
12022102 Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Pričetek prestrukturiranja in reorganizacija elektroenergetskega sektorja. 
Pričetek izgradnje objektov. 
Pričetek izplačevanja odškodnine. 

1203 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske 
energije 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije jedrske energije ter zagotavljanje 
visoke obratovalne varnosti jedrskih objektov v Sloveniji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje varnega obratovanja in vzdrževanje jedrskih objektov v Republiki Sloveniji 
skladno s pozitivno mednarodno prakso. 

Šifre in nazivi podprogramov 

12032101 Tehnološka posodobitev NEK 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Izdelava plana za razgradnjo NEK, ki je osnova za izračun in plačevanje prispevka za 
proizvedeno energijo v Sklad za razgradnjo NEK. 
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1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program je predhodno vseboval subvencije in dotacije za modernizacijo rafinerije, 
petrokemije, specialne strojegradnje in pridobivanja nafte in zemeljskega plina v Nafti 
Lendava tako, da bi se ohranila ta dejavnost v Sloveniji, da bi se razvilo obmejno 
večnacionalno nerazvito območje in da bi se zaščitilo okolje. Vključno z letom 2000 se glavni 
program omejuje na ekološko sanacijo naftno-plinskih rudarskih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

10-letni program na osnovi 107. člena Zakona o rudarstvu, program in letni načrt 2000 
odobrena od Vlade RS - 151. seja dne 16.3.2000, točka 3. 

Šifre in nazivi podprogramov 

12042101 Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Letni načrt 2001 obsega poleg vodenja projekta predhodna dela na 11 vrtinah, sanacijo 16 
vrtin, sanacijo cevovodov in zbirnih postaj. Finančno so dela razdeljena na sklope A - 
rudarska dela (lahko izvaja le Nafta Lendava), B - gradbena dela (javni razpis brez omejitev) 
in C - specialna rudarska dela (kvalificirani izvajalci iz tujine). 

1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi 
premogovništvo) 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okviru Strategije in učinkovite rabe in oskrbe Slovenje z energijo in približevanje EU 
izvajamo programe opuščanja proizvodnje rjavega premoga iz ekoloških in ekonomskih 
razlogov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Opuščanje proizvodnje ekonomsko in ekološko neprimernega premoga seje začelo v Laškem 
in delno v Zagorju, nadaljevanje poteka na lokacijah Kanižarica, Senovo in celotno Zagorje, 
pristopili pa smo k postopnemu zapiranju največjih dveh premogovnikov rjavega premoga, 
Rudnika Hrastnik in Trbovlje. 

Šifre in nazivi podprogramov 

12052101 Urejanje in nadzor na področju rudarstva 
12052102 Oblikovanje strategije na področju rudarstva 
12052105 Programi zapiranja premogovnikov 
12052106 Programi zapiranja rudnikov 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Posledice rudarjenja v Rudniku Laško bodo dokončno sanirane. Rudniki Kanižarica, Senovo 
in Zagorje bodo izvajali zapiralna in površinska dela v podaljšanju osnovnega programa, ki ni 
bil zaključen v predvidenem obdobju. Rudnik Trbovlje-Hrastnik vstopa v drugo leto 
postopnega zapiranja v okviru srednjeročnega programa. Program zapiranja predvideva 
pospešitev aktivnosti na vseh segmentih. 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Prestrukturiranje porabe električne energije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Postopno nadomeščanje tehnologije proizvodnje električne in toplotne energije s prijaznejšimi 
tehnologijami. 

Šifre in nazivi podprogramov 

12062101 Urejanje in spremljanje področja učinkovite rabe energije 
12062103 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
12062104 Spodbujanje učinkovite rabe energije 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Sofinanciranje projektov na področju daljinskega ogrevanja in drugih projektov. 
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4.13 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

Področje prometa kot storitvena dejavnost Ministrstva za promet in zveze podpira druga 
gospodarska področja, zato je potrebno podpreti tržni pristop k zagotavljanju racionalnejših in 
kvalitetnejših prometnih storitev. Z vključitvijo prometnega sistema Slovenije v prometne 
sisteme Evropske zveze in sosednih držav bo izpolnjen pogoj za hitrejši razvoj prometa, kot 
temeljne podporne dejavnosti. Prometna politika je usmerjana h kakovosti prevozov, kar pa 
bo doseženo le s pomočjo sodobnih tehnologij, z izboljšanjem delovanja notranjega trga in s 
širjenjem obsega prometa v smislu dostopa na trg Evropske zveze in trge sosednjih držav, s 
čimer bo omogočena tudi povečana konkurenčnost slovenskega gospodarstva. 

Področje je imelo v preteklih letih zelo velik porast proračunski sredstev, predvsem za 
vzdrževanje državnega cestnega omrežja. V zadnjih dveh letih se je ta rast umirila, močan 
porast je prisoten le še v delu, ki se nanaša na telekomunikacije in pošto, kar je povezano z 
vključitvijo novega Ministrstva za informacijsko družbo v to področje. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 88,25 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 80,37 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 81,77 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 1,7 % glede na realizacijo leta 2000 
in 6,89 % celotnih proračunskih odhodkov države. 

Področje porabe Promet, prometna infrastruktura in komunikacije zajema 6 glavnih 
programov: 
1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 
1302 Cestna infrastruktura 
1303 Železniški promet in infrastruktura 
1304 Letalski promet in infrastruktura 
1305 Vodni promet in infrastruktura 
1306 Telekomunikacije in pošta 

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program 1301 Urejanje in nadzor na področju prometa vključuje sredstva za delovanje ožjega 
ministrstva in sredstva za delovanje Prometnega inšpektorata RS. 
Glavni program vključuje sredstva za delovanje ministrstva, sredstva za članstvo v 
mednarodnih organizacijah, za financiranje TER projekta, sredstva za strokovno razvojne 
naloge s področja prometa in zvez ter sredstva, potrebna za vključevanje v Evropsko unijo. V 
ta program se vključuje tudi opravljanje inšpekcijskega nadzora prometa. Prometni 
inšpektorat RS nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo 
železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča ter obratovanje žičniških naprav (Zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev- UL RS št. 71/94). Na vseh področjih, razen na 
področju javnih cest, se inšpekcijski nadzor izvaja izključno na državnem nivoju (Zakon o 
javnih cestah- UL RS, štev. 57/2000, v 83. členu pooblašča prometni inšpektorat za nadzor 
občinskih cest, do sprejetja občinskih predpisov). 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa: učinkovito in strokovno delo na področju 
prometa, učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora ter izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti področju prometa. 

Šifre in nazivi podprogramov 

13012401 Administracija 
13012402 Inšpekcijske službe 
13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001: zagotavljanje in izvajanje nalog ministrstva, nemoteno 
delovanje ministrstva, spremljevalne dejavnosti pri vključevanju v Evropsko unijo, izdelava 
strokovno razvojnih študij na področju prometa, nadaljevanje dela pri razvoja sistema 
kakovosti v ministrstvu, izvajanje programov, ki jih financirajo oz. sofinancirajo strukturni 
skladi EU . Glavni letni izvedbeni cilj inšpekcije v letu 2001 je dopolnjevanje obstoječe 
regulative v skladu z zahtevami evropske zakonodaje. Inšpekcija bo sodelovala tudi pri 
pripravi manjkajoče regulative iz področja inšpekcijskega nadzora. 

1302 Cestna infrastruktura 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program je namenjen izvajanju ciljev proračunske porabe na področju cestne infrastrukture; 
vključuje pa dejavnosti Direkcije RS za ceste in Družbe za avtoceste RS (bencinski tolar). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji, naloge in obveznosti so opredeljeni z: Zakonom o javnih cestah, Zakonom o varnosti v cestnem 
prometu, Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o graditvi objektov, Zakonom o urejanju naselij in 
drugih posegih v prostor, Zakonom o železnicah, Zakonom o hrupu in drugo okoljsko regulativo, 
Zakonom o zemljiški knjigi ter drugo zakonodajo. Poleg omenjene zakonodaje pa so zavezujoči tudi 
sklepi Državnega zbora (zelena meja, sprejete obveznosti države v zvezi z najetimi krediti EBRD in 
PHARE). Poleg nalog DRSC pa spada v glavni program tudi zagotavljanje namenskih sredstev 
(bencinski tolar) Družbi RS za avtoceste za izgradnjo avtocest, na podlagi Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest. 

Šifre in nazivi podprogramov 

13022401 Administracija 
13022402 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 
13022403 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
13022404 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

- z bistveno manjšimi sredstvi od potrebnih določenih z Zakonom o javnih cestah, 
Pravilnikom o vzdrževalnih delih in Zakonom o varnosti v cestnem prometu, zagotavljati 
primerno prevoznost cest in varnost prometa; sredstvom bo prilagojen okrnjen letni 
program dela; 
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v primeru hujših zimskih razmer od poprečnih bo potrebno omejevanje prometa zaradi 
nezagotavljanja prevoznosti zlasti nižjih kategorij državnih cest v skladu s pravilnikom; 
upravljati z državnimi cestami kar pomeni: skrbeti za posege v varovalni pas, za prometne 
ureditve in izvajati vse druge ukrepe za varstvo državnih cest in zavarovanje prometa na 
njih; 
izvajati dela na investicijah v skladu z že sklenjenimi pogodbami; 
izvajati nekatera pripravljalna dela za investicije, ki bi jih lahko izvajali v prihodnjih letih, 
zagotovitev sredstev bencinskega tolarja za izgradnjo avtocest na podlagi nacionalnega 
programa izgradnje avtocest. 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program neposrednega proračunskega uporabnika je upravljanje z javno železniško 
infrastrukturo in vodenje prometa ter izvajanje javne gospodarske službe javnega potniškega 
in kombiniranega prometa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Posodobitev železniške infrastrukture za doseganje večjih hitrosti skladno z Nacionalnim 
programom Zmanjševanje državnih eksternih stroškov in ureditev pristopa pod enakimi 
pogoji tudi za druge železniške operaterje. 

Šifre in nazivi podprogramov 

13032401 Administracija, 
13032402 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne železniške infrastrukture, 
13032403 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture, 
13032404 Prevozne storitve v javnem železniškem prometu. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Na področju vzdrževanja ohranjanje doseženega standarda in povečanje varnosti v 
železniškem prometu. Na področju investicij; dokončanje izgradnje tira Puconci -Hodoš in 
priprave na začetek izgradnje II. tira Koper-Divača ter realizacija državnega razvojnega 
programa (priprava projektne dokumentacije za izvedbo preureditve postaj na južni meji v 
skladu s smernicami EU in dokumentacije za II. tir Koper-Divača, ki se nanaša na 
investicijski program, lokacijski načrt in projekte za izvedbo ter investicijsko tehnične 
dokumentacije za ni vojska križanja. 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Poslanstvo Uprave RS za zračno plovbo je zagotavljanje varnosti zračnega prometa, kamor 
sodijo vodenje, upravljanje in nadzorovanje zračnega prometa, ter zbiranje, urejanje in 
izdajanje vseh vrst informacij in publikacij, ki se nanašajo na celotno ozemlje Republike 
Slovenije, njen zračni prostor in letala. Uprava RS za zračno plovbo skrbi tudi za plovnost in 
registracijo zrakoplovov, nadzor letalskih operacij, izdajanje dovoljenj letalskim 
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prevoznikom, letalskim šolam, servisnim organizacijam in letalski industriji, licenciranje 
letalskega in letalsko - tehničnega osebja, registracijo letališč in vzletišč ter uveljavljanje in 
izvajanje letalskih standardov in priporočil.Uprava RS za zračno plovbo vodi zračni promet v 
zračnem prostoru Republike Slovenije preko Centra za vodenje zračnega prometa v Ljubljani, 
prihode in odhode letal pa zagotavljajo štiri enote za vodenje zračnega prometa po Sloveniji; 
letališke kontrole letenja Ljubljana, Portorož, Maribor in Cerklje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje varnosti zračnega prometa, povečanje zmogljivosti zračnega prostora, 
zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, polnopravno članstvo v 
JAA (skupnost evropskih letalskih oblasti), kot pogoj za vključitev Slovenije v Evropsko 
Unijo. 

Šifre in nazivi podprogramov 

13042401 Administracija 
13042402 Vodenje zračnega prometa 
13042404 Letališča in letališka infrastruktura 
13042405 Preiskovalni organ v letalskem prometu 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Zagotavljanje varnosti in rednosti zračnega prometa, šolanje in usposabljanje kontrolorjev 
letenja in ostalega letalskega osebja, modernizacija radionavigacijskih in telekomunikacijskih 
sistemov, urejanje pravno-lastninskih odnosov za dislocirane objekte, nadgradnje in razširitve 
avtomatiziranega sistema za vodenje zračnega prometa, izboljšanje radarskega pokrivanja v 
RS, nakup poslovnih prostorov, nakup opreme in prevoznih sredstev za vzdrževanje sistemov 
in naprav, posodobitev letališke opreme, posodobitev rezervnih sistemov za elektroenergetsko 
napajanje, reorganizacija URSZP, priprave na izgradnjo novega Centra za vodenje zračnega 
prometa in novega kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana. 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Republika Slovenija seje zavezala, da bo vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo tudi 
pomorsko usmerjena ter da bo skrbela za umno rabo obalnega območja, za razvoj koprskega 
pristanišča, za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za skladnost pomorske pravne 
ureditve z mednarodnimi pravili. Glavni program zajema urejanje in nadzor na področju 
vodnega prometa in infrastrukture. Gre za opravljanje zadev, ki se nanašajo na gospodarjenje 
s pristaniško infrastrukturo, na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih, na razvoj 
pomorskega šolstva, vpisovanje ladij in čolnov, izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev 
nazivov članov posadke v trgovski mornarici in izpitov za voditelja čolna ter preizkusov 
znanja, na hidrografijo in kartografijo. 
Posledica izpolnjevanja poslanstva in izvajanja nalog v okviru glavnega programa so stroški 
plač zaposlenih, materialni stroški ter stroški investicij in investicijskega vzdrževanja organa, 
ki obstojajo kot spremljajoči faktor poslovanja organa in obstoja glavnega programa. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa 1305 Vodni promet in infrastruktura izhajajo iz 
sledečih zakonov, podzakonskih aktov, konvencij, sporazumov - Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2000 in pripadajočih podzakonskih predpisov, Zakona o javnih financah in pripadajočih 
podzakonskih predpisov, Zakona o pomorski in notranji plovbi, Zakona o varnosti pomorske 
in notranje plovbe, Zakona o lukah, Zakona o Ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih 
poti, Zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice, Zakona o 
varstvu pred utopitvami, Pomorskih konvencij - SOLAS, STCW, MARPOL, Konvencije o 
iskanju in reševanju (SAR) in drugih, Odredbe o službeni obleki delavcev Uprave RS za 
pomorstvo, Odredbe o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih 
plovnih poteh, Odredbe o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike Slovenije, Navodila 
Mednarodne pomorske organizacije o postopku opravljanja pomorske inšpekcije (Resolucija 
A. 787(19)), Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije v povezavi s sklepom 
Vlade RS št.340-04/93-2/15-8 z dne 16.6.1995, v katerem je podana tako vsebinska kot 
količinska usmeritev za načrtovanje proračunske postavke 6256 - Investicije v pristaniško 
infrastrukturo in varnost plovbe, Sklep Vlade Republike Slovenije št. 340-04/93-2/9-8 z dne 
4.8.1994 o obsegu državnega premoženja v družbenem podjetju Luka Koper , Sklep Vlade 
Republike Slovenije št. 340-04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o vložitvi sredstev, ki jih je RS z 
zgoraj citiranim sklepom pridobila ter o predhodni izločitvi določenih delov premoženja - s 
tem sklepom je Vlada RS sprejela načelno usmeritev, da se zbrana sredstva iz dividend 
prednostnih participativnih delnic RS v Luki Koper d.d. namenijo za uresničevanje določil 
Resolucije o pomorski usmeritvi RS ter, da se višino in natančnejši namen teh sredstev določi 
z vsakoletnim proračunom.V skladu z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije 
bomo podpirali razvoj koprskega pristanišča, da bi koprsko pristanišče postalo pomembno in 
ekološko čimmanj obremenjeno pristanišče srednjeevropskega prostora. Potrebno je 
omogočiti in spodbujati razvoj delovno neintenzivnih in ekološko neobremenjenih dejavnosti 
ter zaščititi javni interes na področju pristaniških dejavnosti, pilotaže, vleke in reševanja ladij 
ter potniškega pomorskega prometa. Z ustanovitvijo službe za stalno nadziranje morja ter v 
sodelovanju s sosednjima državama in drugimi ukrepi bomo zagotavljali pogoje za izboljšanje 
varnosti plovbe v obalnem morju in kakovosti obalnega morja. Upoštevajoč določilo 
Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, da bo Republika Slovenija spodbujala 
razvoj pomorskega in prometnega šolstva in podpirala razvoj znanstveno - raziskovalnega 
dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi, je za šolanje bodočih pomorščakov z 
mednarodno priznanimi spričevali, bistvenega pomena zagotovitev potrebne opreme. Nova 
določila STCW konvencije (Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje 
spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov), ki jih predpisuje IMO, določajo, da je 
potrebno šole, ki usposabljajo bodoče pomorščake opremiti s predpisano učno opremo. 
Zagotavljali bomo varnost človeškega življenja na morju, plovnih objektov in plovnih poti, s 
preprečevanjem onesnaževanja morja bomo skrbeli za varstvo okolja in morskih voda. 
Nadaljevala se bo harmonizacija slovenske zakonodaje na področju pomorstva. Postopno 
bodo formalizirane vse podlage popolne liberalizacije in prostega dostopa na trg storitev, 
skladno s politiko EU. Zavedajoč se dejstva, da formalna opredelitev v zakonodaji ni dovolj 
za dosego želenih ekonomskih učinkov ali za zagotovitev učinkovitega delovanja internega 
trga po njegovi razširitvi, bo dan enakovredni poudarek ustanavljanju ustreznih struktur za 
implementacijo zakonodaje na področju konkurence ter socialne in okoljevarstvene strategije 
za področje pomorskih prevoznih storitev. 
Glede na to, da v svetu ponovno oživlja pomorski potniški promet, bomo skušali tudi 
slovensko obalo vključiti v krožna potovanja, zato bomo v prihodnosti skušali vplivati na 
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razvoj ustrezne pomorske infrastrukture v koprskem pristanišču, vključno s sodobnim 
potniškim terminalom, ki bo lahko pospešil razvoj mednarodnega pomorskega potniškega 
prometa v Sloveniji. V tem obdobju se bo aktivno sodelovalo tudi pri vzpostavitvi in razvoju 
lokalnega in regionalnega pomorskega potniškega prometa, ki je v tem trenutku slabo razvit. 
Prometni problemi na kopnem in številne prednosti javnega potniškega prevoza po morju 
nakazujejo na nujnost pospeševanja prenosa cestnega potniškega prometa na morje. 
Prizadevali si bomo za učinkovito in racionalno rabo proračunskih sredstev, s čimer bomo 
pripomogli k doseganju temeljnih makroekonomskih ciljev. Navedeni cilj bomo sledili tudi 
pri sredstvih za plače, materialne stroške in za stroške investicij in investicijskega vzdrževanja 
organa. Vendar je kljub temu zagotovitev zadostnih sredstev za plače zaposlenih, materialne 
stroške ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja organa pogoj za nemoteno 
delovanje v okviru glavnega programa. 

Šifre in nazivi podprogramov 

13052401 Administracija, 
13052402 Nadzor in varnost pomorskega prometa, 
13052403 Pristaniška infrastruktura, 
13052404 Hidrografija in kartografija. 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V okviru dejavnosti pomorske inšpekcije in pristaniške kapitanije bomo opravljali nadzor nad 
hidrogradbenimi objekti in objekti za varnost plovbe, opremljenostjo ladij, ki bodo vplula v 
koprsko pristanišče in usposobljenostjo njihovih posadk. Izvajali bomo nadzor nad 
prireditvami na morju, izpite za voditelja čolna in preizkuse znanja ter strokovne izpite za 
pridobitev nazivov članov posadke v trgovski mornarici. Iz aktivnosti pomorske inšpekcije 
bomo kot pridruženi člani Pariškega Memoranduma tri mesece sodelovali v skupni 
vseobsežni evropski akciji, ki bo obsegala pregled ladij, ki prevažajo tovor in gaje potrebno 
pritrditi, in v vseobsežni evropski akciji varnega upravljanja ladij, ki bo predvidoma konec 
leta 2001. Pomembna pridobitev bo tudi reševalno patruljni čoln. Naša plovila bodo tako 
opremljena skladno z zahtevami iz SAR konvencije, katere bodoči podpisnik je tudi 
Republika Slovenija. Iz navedene konvencije ter iz drugih konvencij ter Zakona o varstvu 
pred utopitvami izhaja uvedba službe bdenja in reševanja, kar nameravamo realizirati z 
novimi zaposlitvami. 
Da bi zagotovili nemoteno delovanje vseh potrebnih naprav, ki omogočajo varnost plovbe, 
tudi ob izpadu električne energije, bomo dobavili agregat za proizvodnjo električne energije. 
Po Odredbi o vzdrževanju plovnih poti v morju RS je Uprava RS za pomorstvo zadolžena za 
vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v obalnem morju RS. Vsled temu 
bomo skrbeli za brezhibno delovanje vseh objektov in naprav v obalnem morju Republike 
Slovenije, saj je pravilno delovanje objektov za varnost plovbe nujen pogoj za nemoteno 
odvijanje pomorskega prometa. V kolikor objekti in naprave za varnost plovbe ne delujejo 
brezhibno, ima to lahko za posledico prekinitev pomorskega prometa in s tem tudi zaprtje 
pristanišča, česar posledica bi bila velika gospodarska škoda. 
Določila STCW konvencije terjajo, da se dijaki tudi operativno in funkcionalno usposobijo za 
uporabo določenih objektov, naprav in strojev ter vseh pripomočkov, ki jih bodo potrebovali 
pri opravljanju del in nalog ladijskega in strojnega plovnega tehnika, zato bomo v letu 2001 
financirali nadgradnjo navigacijskega simulatorja, ki deluje na Srednji pomorski šoli in 
Fakulteti za pomorstvo in promet, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju kvalitete 
usposabljanja kadrov za področje pomorstva. 
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Investirali bomo v razvoj koprskega pristanišča - nadaljnje poglabljanje bazena III v 
koprskem pristanišču (ciljna globina je - 14m), kar je eden izmed pogojev za nadaljnji razvoj 
koprskega pristanišča. 
V tem letu planiramo razširitev hidrografskega sektorja in njegovo organiziranje v dokončno 
obliko za samostojno opravljanje dejavnosti povezane s hidrografijo, nadaljevali bomo 
izdajanje predvidenih pomorskih kart, urejali bomo članski status Republike Slovenije v IHO 
(International Hydrographic Organisation), sodelovali bomo v strokovnih organih IHO in 
MBSHC (Mediteran Black Sea Hydrographic Organisation), izvajali bomo dopolnilno 
strokovno izobraževanje slovenskih hidrografov na institucijah v tujini, realizirali projekt 
elektronskih pomorskih kart za sistem VTMS (Vessel Traffic Management Service). 
Z racionalnim poslovanjem ter učinkovito in gospodarno rabo proračunskih sredstev (vendar 
morajo biti ta dodeljena v zadostnem obsegu) bomo poleg za plače namenili sredstva tudi za 
kritje materialnih stroškov ter za investicije in investicijsko vzdrževanje. V okviru slednjega 
bomo v letu 2001 dobavili potrebno pisarniško opremo in pohištvo, naprave za hlajenje, 
audiovizualno opremo ter računalniško opremo, ki nam bo med drugim omogočila prehod na 
elektronsko pisarniško poslovanje. Z investicijskim vzdrževanjem in izboljšavami bomo 
izvedli protipožarno ureditev zgradbe, obnovitev strehe na poslovni stavbi, ureditev 
strelovoda, stropov, ipd.. Na področju zaposlitev planiramo v letu 2001 uvesti službo bdenja 
in reševanja, kar pomeni 8 novih zaposlitev. 
Indikatorji izvedbe: število ladij, ki bodo vplula v koprsko pristanišče (iz česar izhaja število 
pregledov in nadzorov), število vpisanih čolnov, izdanih izkaznic za voditelja čolna in 
preizkus znanja, število izdanih pooblastil za strokovne nazive pomorščakov, število izdanih 
odločb, dovoljenj, raznih soglasij s področja pomorskega prometa, brezhibnost delovanja 
objektov in naprav v pomorskem prometu, dosežena globina bazena III v koprskem 
pristanišču, število na novo zaposlenih za potrebe službe BIR. 
Planirani rezultati: 250 pregledov ladij pod tujo zastavo, 10 inšpekcijskih pregledov domačih 
ladij, 50 kontrolnih inšpekcijskih pregledov, 6 inšpekcijskih pregledov slovenskega 
akvatorija, 5 soglasij na gradbene projekte, 160 strokovnih izpitov, 120 raznih odločb, 5000 
raznih dovoljenj, 600 vpisov novih ladij in čolnov, 6600 potrdil za voditelja čolna in preizkus 
znanja, izkop bazena III v koprskem pristanišču na določeno globino, pričetek usposabljanja 
dijakov na izpopolnjenem navigacijskem simulatorju, ... Zaradi vseh ostalih aktivnosti v 
okviru glavnega programa bo posledično temu na morju zagotovljena večja varnost plovbe in 
človeškega življenja na morju, večja kvaliteta in učinkovitost pomorskega prevoza v tržaškem 
zalivu, manj nesreč na morju in manj onesnaženj na morju in obalah. 

1306 Telekomunikacije in pošta 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Upravljanje zadev s področja radiofrekvenčnega spektra, telekomunikacijskih sistemov in 
naprav, izvajanje telekomunikacijskih storitev in drugih zadev v zvezi s telekomunikacijami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovito in strokovno delo uprave na področju vodenja upravnih postopkov, nadzora in 
svetovanja, sodelovanja z mednarodnimi organizacijami; prilagoditev sistema 
telekomunikacij standardom evropske unije. 
Pravne osnove: Zakon o telekomunikacijah, Zakon o pošti, Nacionalni plan razvoja 
telekomunikacij. 
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Šifre in nazivi podprogramov 

13061201 Dejavnost sveta za radiodifuzijo 
13062801 Administracija 
13062802 Nadzor radio - frekvenčnega spektra in ostalih telekom. storitev 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Prehod na funkcijo Agencije za telekomunikacije, posodobitev nadzornega sistema in 
informacijskega sistema ter prehod na ISO standarde. 
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4.14 14 GOSPODARSTVO 

Področje gospodarstva vključuje urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo gospodarskim 
dejavnostim, varstvo potrošnikov, promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, urejanje 
in nadzor bančništva, zavarovalništva in iger na srečo. Področje vključuje tudi razvojne 
programe za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije in sofinanciranje investicij v 
obnovo in razvoj turističnih objektov. V novi strukturi smo gospodarsko dejavnost 
preimenovali v gospodarstvo in izločili glavni program 1406 Tehnološki razvoj, ki se po novi 
strukturi nahaja v področju 05 Znanost in tehnološki razvoj, v glavnem programu 0506 
Tehnološki razvoj. Poleg Ministrstva za gospodarstvo je v to področje vključeno Ministrstvo 
za finance, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na bančništvo, zavarovalništvo in igre na srečo. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
15,57 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 13,39 milijard tolarjev, predlog proračuna 
za leto 2001 pa je 15,54 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 16,0 % glede na 
realizacijo leta 2000. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih še 19,64 milijard tolarjev, in sicer iz 
naslova jamstev RS 4,59 milijard, iz naslova povečanja kapitalskih deležev (Slovenske 
železarne) in porabe sredstev kupnin (sanacija, SID, razvoj malega gospodarstva) skupaj 
15,05 milijard tolarjev. 

Za področje gospodarstva, kot je opredeljeno v prvem odstavku, bo država namenila okoli 1% 
vseh izdatkov. 

Področje porabe Gospodarstvo zajema 5 glavnih programov: 
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Usklajevanje slovenske tehnične zakonodaje z ustreznimi akti EU. Urejanje premoženjsko 
pravnih razmerij z državami bivše Jugoslavije.V letu 1999 sprejeti Zakon o preprečevanju 
omejevanja konkurence vzpostavlja polno harmonizacijo zakonodaje na tem področju, 
njegova uveljavitev pa terja še intenzivnejše mednarodne povezave, predvsem z Evropsko 
Komisijo (DG IV) in državami članicami EU. Vodenje takšne politike varstva potrošnikov, ki 
uveljavlja temeljne pravice potrošnikov, ki jim zagotavljajo enakovrednejši položaj nasproti 
ponudnikom blaga in storitev. Izvajanje standardizacijske dejavnosti za zadovoljevanje 
različnih interesov uporabnikov (države, gospodarstva, potrošnikov). Zaščita intelektualne 
lastnine. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vključevanje posameznih segmentov slovenskega gospodarstva v notranji trg EU z namenom 
odprave tehničnih ovir pri trgovanju.Razvijanje in krepitev politike varstva potrošnikov, ki bo 
zagotavljala krepitev ravnotežja med interesi gospodarskih subjektov in potrošnikov na trgu. 
Pri tem bomo upoštevali pridobitve in zakonodajo EU ter smernice OZN. Pri prevzemanju 
pravnega reda EU bomo ohranjali stopnjo nadstandarda, ki smo jo na nekaterih področjih v 
preteklosti zagotovili. Vzpostaviti, voditi in vzdrževati takšen nacionalni sistem 
standardizacije, ki bo zadostil vsem potrebam širše skupnosti (javni in privatni sektor) na 
področju standardizacije. 

Šifre in nazivi podprogramov 

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 
14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU 
14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
14012104 Varstvo konkurence 
14012105 Varstvo potrošnikov 
14012106 Tržni nadzor (cene in kakovosti) 
14012107 Nacionalni meroslovni sistem 
14012108 Zaščita intelektualne lastnine 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Priprava zakonodaje v skladu z NPAA. Priprava programov in izvedba izobraževanja 
uporabnikov (proizvajalci in dobavitelji), inšpektorjev v procesu uveljavljanja harmoniziranja 
tehnične zakonodaje. 
Uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo EU, namenjeno zaščiti potrošnika. Indikator: 
Dosežena stopnja v proceduri sprejemanja predpisa. Planirani rezultat:Obravnava in sprejem 
sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu potrošnikov na Vladi RS. 
Popolna uveljavitev zakona o potrošniških kreditih. Indikator: Število izdanih dovoljenj 
Planiran rezultat: Izdana vsa dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja 
prosilcem, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje,učinkovito opravljanje nadzora nad 
izvajanjem predpisa. 
Sklenitev sporazumov o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z republikami bivše 
Jugoslavije. 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Povečevanja konkurenčnosti podjetij in države se zagotavlja s povečanjem dodane vrednosti 
in spremembo strukture - povečanjem deleža izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo 
ter povečanjem deleža storitev in povečanjem razvojnih naložb. Zastavljeni glavni cilj ima 
naslednje elemente: povečanje konkurenčne sposobnosti podjetij, povečanje podjetniških RR 
vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije, ustvarjanje dinamičnega, podjetništvu naklonjenega 
okolja, ki omogoča rast in spodbuja inovativnost. Spodbujanje tujih neposrednih investicij 
(TNI) in spodbujanje izvoza. Izdajanje jamstev za izvozne projekte. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Povečanje konkurenčne sposobnosti podjetij z internacionalizacijo podjetij in povezovanje 
podjetij, specializacija in povečanje sposobnosti prilagajanja, povečanje podjetniških RR 
vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije, krepitev razvojnih oddelkov, razvojno povezovanje, 
dvig tehnološke zahtevnosti izdelkov in storitev. 
Ustvarjanje dinamičnega, podjetništvu naklonjenega okolja, ki omogoča rast in spodbuja 
inovativnost V skladu z zunanjeekonomsko strategijo Slovenije in pristopno strategijo 
Slovenije k Evropski Uniji, je cilj povečati TNI v Slovenijo, ki prinašajo nova delovna mesta, 
nove tehnologije in znanja ter dostop do novih trgov. Na področju spodbujanja izvoza je 
dolgoročni cilj uveljavitev učinkovitih oblik neposredne podpore slovenskim izvoznikom in s 
tem prispevati k povečanju izvoza. 

Šifre in nazivi podprogramov 

14021601 Jamstva 
14021801 Odškodninski zahtevki-Irak 
14022101 Programi povečanja konkurenčnosti 
14022102 Prestrukturiranje podjetij 
14022103 Spodbujanje razvoja gospodarstva 
14022104 Promocija gospodarstva in novi trgi 
14022105 Jamstva 
14022106 Programi spodbujanja izvoza 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Povečanje tujih investicij v Slovenijo, izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI, 
spodbujanje slovenskih podjetij k izvajanju novih marketinških aktivnosti na reprezentativnih 
tujih trgih, pridobitev novih kupcev za slovenska podjetja, izvoza , itd. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Spodbujanje razvoja in pospeševanje turizma na območju celotnega ozemlja Republike 
Slovenije je osnovna naloga tega glavnega programa. Tako v svetu, kakor tudi v Sloveniji 
velja turizem za eno najperspektivnejših vej gospodarstva. Smo družba, ki se pospešeno 
razvija v smeri storitvene družbe, kamor sodi turizem, ki s svojimi multiplikativnimi 
ekonomskimi učinki izrazito vpliva na gospodarski razvoj države in njeno socialno varnost. 
Ustvariti želimo pogoje za učinkovit razvoj gostinstva in turizma v naši državi. Z državnimi 
pomočmi in subvencijami bomo poskrbeli za posodobitev in razvoj turističnih objektov in 
turistične infrastrukture, ustrezno zakonodajno ureditev razvoja gostinstva in hotelirstva, 
vplivali na razvoj novih turističnih programov in produktov, omogočili pogoje za ustrezno 
turistično promocijo države in povečanje turističnega obiska iz Slovenije in tujine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji uresničevanja strateških usmeritev so: 
Prestrukturiranje in obogatitev turistične ponudbe, pospeševanje rasti deleža BDP iz naslova 
turizma, ustvarjanje pogojev za doseganje višje stopnje dodane vrednosti, izboljšanje 
finančnega okolja za investiranje v turizem, aktivna pomoč enotam malega gospodarstva na 
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področju turizma, vlaganja v izobraževanje na področju turizma, sodelovanje s Svetovno 
turistično organizacijo in vključevanje v mednarodne programe, razvoj novih turističnih 
produktov, učinkovita promocija slovenskega turizma, trajnostni razvoj turizma, poenoteno in 
svetovno primerljivo spremljanje in objavljanje statističnih podatkov o turističnem obisku in 
deviznem prilivu iz naslova turizma. 

Šifre in nazivi podprogramov 

14032101 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Urejanje in prilagajanje zakonodaje na področju turizma, sprememba in nadzor izvajanja 
Zakona o pospeševanju turizma, prenova strategije razvoja turizma v Sloveniji, izvedba 
strategij razvoja posameznih območij in turističnih produktov, podpora uvajanju standardov 
kakovosti, izobraževanje in usposabljanje na področju turizmu (v sodelovanju z STO), 
spodbujanje konkurenčnosti na področju turizma, nadaljevanje izgradnje informacijskega in 
rezervacijskega sistema za področje turizma, izvajanje promocije slovenskega turizma (STO), 
izvajanje analiz in raziskav na področju turizma (v sodelovanju z STO), izdajanje strokovne 
revije na področju turizma Turizem (STO), obravnava vlog za dodelitev statusa društva, ki 
deluje v javnem interesu, obravnava vlog o dodelitvi statusa zaokroženih turističnih območjih, 
nadzor nad finančnimi sredstvi iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na 
srečo. 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Naloge so priprava zakonov in podzakonskih aktov s področja financ, bančništva in 
zavarovalništva ter nadziranje izvajanja zakonov na področju pranja denarja in deviznega 
poslovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

harmonizacija finančnega sistema z EU zakonodajo in vključevanje v EU, 
strokovno izvajanje nadzora na področju deviznega poslovanja in preprečevanja pranja 
denarja 

Šifre in nazivi podprogramov 

14041601 Urejanje in nadzor na področju zavarovalništva 
14041602 Urejanje in nadzor na področju preprečevanje pranja denarja 
14041603 Devizni inšpektorat 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Harmonizacija finančnega sistema z EU zakonodajo in vključevanje v EU, strokovno 
izvajanje nadzora na področju deviznega poslovanja in preprečevanja pranja denarja. 
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1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Osnovna naloga je priprava zakonodaje in podzakonskih aktov o igrah na srečo ter nadzor 
izvajanja zakonodaje. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

priprava zakonov in podzakonskih aktov, 
strokovno izvajanje nadzora na področju iger na srečo. 

Šifre in nazivi podprogramov 

14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

- priprava zakonov in podzakonskih aktov, 
strokovno izvajanje nadzora na področju iger na srečo. 

i 
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4.15 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Področje varovanja okolja in naravne dediščine spada pod dejavnost Ministrstva za okolje in 
prostor, deloma pa se vključuje tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Prioritetna naloga Slovenije 
na tem področju in usmeritev pri oblikovanju politik je poiskati tako kombinacijo 
okoljevarstvenih in priključitvenih ciljev, ki bodo ob upoštevanju makroekonomskih ciljev 
omogočili čim lažjo vključitev v EU. 

Področje zajema poleg upravnih in administrativnih nalog, raziskav in razvoja tudi zbiranje in 
ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, zmanjševanje onesnaženosti, varstvo biološke 
raznovrstnosti in krajine. Pri tem se izvajajo programske dejavnosti, projekti in investicijske 
aktivnosti, ki so namenjene preventivi pred onesnaževanjem okolja, sanaciji degradiranega 
okolja in preprečevanju nadaljnje degradacije naravnega okolja živalskih in rastlinskih vrst. V 
splošnem so dejavnosti namenjene zmanjšanju tveganj za zdravje in življenje ljudi v okolju 
kjer živijo, delajo ali se učijo. Okoljevarstvena politika je del politik tudi na ostalih področjih. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
11,27 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 10,39 milijard tolarjev, predlog proračuna 
za leto 2001 pa je 14,81 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 42,6 % glede na 
realizacijo leta 2000. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih še 1,35 milijarde tolarjev iz naslova 
povečanja kapitalskih deležev in porabe sredstev kupnin (Ekološko razvojni sklad in ECO 
sklad). 

Za področje varovanja okolja in naravne in kulturne dediščine bo v proračunu namenjenih 
0,8% vseh proračunskih izdatkov. 

Področje porabe Varovanje okolja in naravne dediščine zajema 6 glavnih programov: 
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve 
1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev okolja kot 
omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja; implementacija trajnostnega razvoja v 
Sloveniji, izboljšanje stanja vodnega okolja. 
Velik del okoljevarstvene politike in prioritete se oblikuje v mednarodni skupnosti, predvsem 
v Organizaciji združenih narodov. Za zagotavljanje dvosmerne komunikacije z ZN in za 
urejen pravni status glede sprejemanja in izvajanja obveznosti mednarodne skupnosti je 
potrebno sodelovati na številnih strokovnih, političnih in mešanih srečanjih, kjer se oblikujejo 
novi predlogi mednarodnih pravnih aktov ter sprejema vrsta mednarodnih programskih aktov 
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in dogovarja izvajanje mednarodne politike na področju varstva okolja. Pogodbenice 
mednarodnih pogodb so dolžne plačevati finančne prispevke - članarine. 
Harmonizacija z zakonodajo EU, ki opredeljuje način sodelovanja z Evropsko okoljsko 
agencijo; uresničevanje sporazuma o članstvu v Evropski okoljski agenciji, ki ga je podpisala 
Republika Slovenija, s katerim je sprejela pravice in obveznosti iz članstva, kar se nanaša med 
drugim tudi na sodelovanje v delovnem programu agencij. 
Glavni program vključuje tudi dejavnost Sveta za varstvo okolja, ki deluje pri državnem 
zboru Republike Slovenije. Svet je bil ustanovljen v skladu z.90. členom Zakona o varstvu 
okolja z namenom spremljanja stanja na področju varstva okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji iz Nacionalnega programa varstva okolja: Obvladovanje problemov okolja v 
državi, v celotnem kompleksu okoljske problematike zagotoviti prednostno reševanje 
najpomembnejših problemov. Posebna skrb je namenjena podpori vključevanja v EU. 
Prednostni cilj Slovenije na prehodu v tretje tisočletje so uspešno dokončanje zastavljenih 
programov varstva zraka, dopolnjenih s programi za zmanjševanje emisijskih koncentracij 
troposferskega ozona in emisij toplogrednih plinov. Poudariti je potrebno tudi krepitev 
institucij, katerih prednostna skrb je zagotoviti ustrezno raven varstva okolja in na ta način 
uveljaviti načela trajnostnega razvoja v prehodu v državo sodobnega tipa. 

Usklajeno delovanje v mednarodni skupnosti za preprečevanje, zmanjšanje in odpravljanje 
problemov s področjih pristojnosti MOP v okviru OZN. Sooblikovanje in sprejem političnih 
in pravnih aktov o prioritetah mednarodne skupnosti pri zagotavljanju trajnostnega razvoja 
(Komisija ZN za trajnostni razvoj, Habitat, ECOSOC. Strateški cilj vzpostavitve ElONET-a 
je vzpostaviti in voditi sisteme, ki bodo zagotavljali kvalitetne informacije za potrebe EEA in 
Slovenije. 

Šifre in nazivi podprogramov 

15011201 Dejavnost Sveta za varstvo okolja 
15012501 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja s ciljem 
prevzemanja in implementacije pravnega reda Evropske unije predvsem na področju 
izboljšanja stanja vodnega okolja ter s tem tudi uveljavitev načel trajnostnega razvoja. 
Uveljavljanje mednarodnih političnih in pravnih dokumentov v Sloveniji ter sodelovanje pri 
njihovem oblikovanju in sprejemanju v skladu z interesi RS, konsolidiranje delovanja in 
priprava elementov za ovrednotenje dosežkov od konference v Riu 1992 do Svetovnega vrha 
o trajnostnem razvoju junija 2002. Vzpostavitev sistema EEA/EIONET na državni ravni. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev okolja kot 
omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja; uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z 
odpadki na podlagi izvajanja predpisov. 
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Program vključuje prevzem pravnega reda EU skladno z Državnim programom pravnega reda 
EU in Pogajalskimi izhodišči in njegovo implementacijo, ki jo opredeljujejo Nacionalni 
program varstva okolja, Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe. Nacionalna ISPA STRATEGIJA in 
pogodbe med SLO in EU kot so Finančni memorandumi za leta 1998, 1999, 2000. V okviru 
programa bodo pripravljeni zakonski akti po načrtu za leto 2001, ki harmonizirajo našo 
okoljsko zakonodajo z EU na področju okolja in izgrajeni do faze po izvedbenem načrtu za 
leto 2001 okoljski komunalni infrastrukturni objekti, ki implementirajo sprejeto EU 
zakonodajo na področju okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji iz Nacionalnega programa varstva okolja: 
Obvladovanje problemov okolja v državi in v celotnem kompleksu okoljske problematike 
zagotoviti prednostno reševanje najpomembnejših problemov. Posebna skrb je namenjena 
podpori vključevanja v EU. . 
Na področju ravnanja z odpadki so dolgoročni cilji zlasti: zmanjšanje nastajanja in 
nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe 
odpadkov, vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki, postopna odprava starih 
bremen. 

Dolgoročni cilji programa so popolni prevzem pravnega reda EU na področju okolja skladno 
z Državnim programom pravnega reda EU in implementacija okoljske zakonodaje na 
področjih vodooskrbe, odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ravnanja z odpadki. 

Šifre in nazivi podprogramov 

15022501 Izboljšanje stanja okolja 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja s ciljem 
prevzemanja in implementacije pravnega reda Evropske unije predvsem na področju ravnanja 
z odpadki. 
Izgradnja: 
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjska 
Centra za ravnanje z odpadki Puconci 
Centra za ravnanje z odpadki na Gorenjskem 
Centra za ravnanje z odpadki v Novi Gorici, izgradnja Centra za ravnanje z odpadki v Celju 
primarne kanalizacije (glavni kolektor) in CČN v občini Celje 
primarne kanalizacije (glavni kolektor) in CČN v občini Velenje 
izgradnja primarne kanalizacije (glavni kolektor) in CČN v občini Slovenj Gradec 
dogradnja primarne kanalizacije v občini Lendava 
dogradnja sistema vodopreskrbe občini Ajdovščina 
dogradnja kanalizacijskega sistema v občini Maribor, 
in sofinanciranje izgradnje in razširitve infrastrukturnih objektov vodooskrbe, odvodnje in 
čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki po kriterijih javnega razpisa za zbiranje 
predlogov za izdelavo programa sofinanciranja izgradnje objektov in naprav obveznih 
lokalnih javnih služb iz Proračuna Republike Slovenije 2001. 
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1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Uprava RS za jedrsko varnost zagotavlja izvrševanje ukrepov za varstvo človekovega 
življenja in zdravja ter njegovega okolja pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj kot tudi 
za varno uporabo jedrske energije v izključno miroljubne namene ter varnosti jedrskih 
objektov. 
Glavni program vključuje tudi dejavnost upravljanja z radioaktivnimi odpadki in njihovo 
dolgoročno varno shranjevanje in skladiščenje, ki je v pristojnosti Agencije za radioaktivne 
odpadke. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so: V okviru nove področne zakonodaje vzpostaviti in vzdrževati visok nivo 
jedrske in sevalne varnosti; le-ta mora na področju jedrskih dejavnosti dosegati uveljavljene 
standarde v državah EU, na področju varstva pred sevanji pa izpolnjevati zahteve in kriterije, 
ki jih na tem področju določa pravni okvir Evropske Unije. Zagotoviti strokovno in varno 
ravnanje z nizko, srednje in visoko radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom 
skladno s pozitivno mednarodno prakso. 

Šifre in nazivi podprogramov 

15032101 Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrolo sevanj 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Na področju jedrske varnosti v letu 2001 se načrtuje: 
nadaljnji razvoj modelov za analize težkih nezgod, 
analiz na področju lomne mehanike, 
širitev uporabe ter izboljšanje analizatorja reaktorja, zlasti v kontekstu izvajanja načrta 
ukrepov za primer nesreče in usposabljanja sodelavcev URSJV. 

Na področju radiološke varnosti jedrskih objektov je potrebno zagotoviti razvoj baze osebne 
dozimetrije delavcev v jedrskih objektih. Vzpostavljena bo tudi evidenca sevanja v Sloveniji. 
Za obratovanje nacionalne mreže za zgodnje obveščanje so potrebna sredstva za prenos 
podatkov in izdelava aplikacij za pregled podatkov iz baze. 
V okviru projekta RODOS so konkretni cilji v letu 2001 povezani s: 

prevzemnimi preizkusi ob prevzemu sistema 
izdelavo dodatnih študij za zbiranje podatkov, ki so potrebni, pa še niso zbrani. 

V okviru nalog, vezanih na razširitev nadzora jedrskih materialov bodo cilji osredotočeni na 
izpolnitvi državnega sistema za evidenco jedrskih materialov v luči dodatnega protokola k 
sporazumu med R Slovenijo in MAAE o varovanju jedrskega materiala in vstopanja v 
Evropsko unijo (prevodi zakonodaje in izdelava programske opreme). 
Nesporno pa je prva prioriteta v letu 2001 priprava novega Zakona o jedrski in sevalni 
varnosti, priprava podzakonskih aktov ter (v primeru sprejema zakona o javnih agencijah) v 
okviru sprejete politike MOP oblikovanja jedrske javne agencije. 
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V letu 2001 bo izvedbeni cilj glavnega programa tudi iskanje možnih odlagališč in skladišča s 
srednje in nizko radioaktivnih odpadkov, in ureditev skladišča za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke na Brinju. 

1504 Upravljanje z vodami 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V skladu z določbami zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev je Ministrstvo 
za okolje in prostor oziroma Uprava RS za varstvo narave pristojno za zadeve, ki se med 
drugimi nanašajo tudi na varstvo voda in vodno gospodarstvo. V tem okviru Uprava RS za 
varstvo narave izvaja politiko RS na področju upravljanja z vodami, ki obsega v glavnem vse 
naloge iz naslova načrtovanja, programiranja, strokovno-razvojnih nalog, nalog javnega 
pomena in investicij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni cilji so izvajanje politike RS za področje voda, ki je začrtana z Zakonom o varstvu 
okolja (Ur.l. RS,št.32/93, 1/96) , Zakonom o vodah (Ur.l. SRS št.38/81), Nacionalnim 
programom varstva okolja (Ur.l. RS, št.83/99) in drugimi dolgoročnimi programi urejanja 
voda. 

Šifre in nazivi podprogramov 

15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
t 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni cilji so: 
- priprava strokovno-razvojnih projektov za posodobitev vodnogospodarskih podatkovnih 

baz, za pripravo na implementacijo Direktive o skupni EU politiki do voda, za izdajo 
upravnih aktov, za pripravo vodnogospodarskih ureditev in njihovo umestitev v prostor ( 
državni lokacijski načrti), 
izvajanje javne vodnogospodarske službe in prevzema vodnogospodarskih objektov iz 
naslova avtocest v vrednosti 1,5 milijarde SIT v upravljanje, 
pričetek izvajanja vodnogospodarskih investicij regionalnega pomena in urejanja 
meddržavnih vodotokov, 

- dokončanje Sanacijskega programa vodnega gospodarstva po Zakonu o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic poplav, neurij in plazenja tal v septembru 1998. 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z 
namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva 
kot jih določa zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti 
do Evropske unije s tega področja. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje narave, še posebno preprečitev zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti, preprečitev nadaljnjega ogrožanja naravnega ravnovesja ter uničenja in 
poškodovanja naravnih vrednot. 

Šifre in nazivi podprogramov 

15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni cilji na nivoju glavnega programa so izvedeni ukrepi varstva, sprejetje podzakonskih 
aktov, priprava strateško-razvojnih dokumentov in izvedba projektov. 

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Izvajanje meteorološkega, hidrološkega in drugih monitoringov za potrebe državnih organov 
in javnosti, izboljšanje vremenskih napovedi, zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe 
zaščite in reševanja ter jedrske varnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji iz Nacionalnega programa varstva okolja, ki so opredeljeni v poglavju 
Osnovni cilji varstva okolja v Sloveniji, izvajanje monitoringov v skladu s smernicami EU in 
drugimi mednarodnimi obveznostmi, kot je navedeno v Nacionalnem programu varstva 
okolja, izboljšanje modela napovedi vremena. 

Šifre in nazivi podprogramov 

15062501 Informacijski sistem varstva okolja in narave 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja, ki so izkazani v 
poglavju Akcijski program do leta 2008 z opredelitvijo konkretnih ukrepov do leta 2003, s 
poudarkom na prevzemanju in implementaciji pravnega reda EU s tega področja. Pomembni 
cilji so tudi izvajanje programov monitoringov, dopolnitve monitoringov, zaključevanje I. in 
II. faze programa PHARE - zrak in začetek programa PHARE - vode. 
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4.16 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 

IZGRADNJA 

V okviru področja prostorskega planiranja in stanovanjske izgradnje je zlasti prostorsko 
planiranje predmet obsežne reforme sistema gospodarjenja s prostorom. Področje prostorskih 
evidenc je bilo zapostavljeno v preteklih desetletjih, zato so nujne hitre prilagoditve 
evropskemu in svetovnemu okolju. Ena izmed teh prilagoditev je uvedba nacionalne 
varčevalne stanovanjske sheme kot nadomestilo neposrednemu državnemu intervencionizmu 
na področju stanovanjske politike. 

Področje obsega poleg upravnih in administrativnih nalog ter raziskav in razvoja tudi 
stanovanjsko dejavnost, prostorsko načrtovanje in razvoj. Pokriva načrtovanje poselitve v 
prostoru in njene fizične realizacije v obliki stanovanjske izgradnje. Dejavnosti področja so 
poleg tega namenjene izboljšanju prostorskega načrtovanja - s pridobivanjem kvalitetnih 
podatkov o prostoru in njihovimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim. V okviru 
stanovanjske izgradnje se pripravlja regulativa za graditev v skladu z evropskimi normami in 
podeljujejo spodbude za gradnjo. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v bilanci A (odhodki) v letu 2000 znašala 
6,26 milijard tolaijev, realizirana so bila v višini 6,02 milijard tolarjev, predlog proračuna za 
leto 2001 pa je 7,41 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 23,0 % glede na 
realizacijo leta 2000. 

V bilanci B (finančne terjatve in naložbe) je predvidenih še 1,6 milijarde tolarjev iz naslova 
povečanja kapitalskih deležev (Stanovanjski sklad). 

Za celotno področje bo iz državnega proračuna namenjeno 0,4 % vseh izdatkov 

Področje porabe Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja po novi strukturi zajema 4 
glavne programe: 
1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
1604 Gradbena regulativa in nadzor 
1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije. 

Glavni program 1603 Podpora privatne stanovanjske izgradnje je bil združen v glavni 
program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije. 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Reforma gospodarjenja s prostorom zajema sprejetje številnih podzakonskih predpisov po 
zakonu o gradbenih proizvodih in na podlagi direktive EU o gradbenih proizvodih (št. 
89/106/EEC), sprejetje novega zakona o urejanju prostora, zakona o graditvi objektov, zakona 
o poslovanju v prometu z nepremičninami ter sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona 
in drugih predpisov s tega področja. V tej reformi je svoje mesto našel tudi antibirokratski 
program, katerega aktivnosti je potrebno izvajati v skladu s področno zakonodajo. Za izvedbo 
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vseh teh in številnih drugih nalog, bo potrebno pridobiti ustrezna strokovna mnenja ter 
oblikovati posebne delovne skupine za pripravo predpisov, še posebej krovnih. 
V okvir dejavnosti glavnega programa sodi tudi inšpekcijski nadzor na področju gradbeništva 
v okviru pristojnosti po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

S sprejetjem zakonov in podzakonskih predpisov se bo skušalo urediti področje urejanja 
prostora, graditve objektov, stanovanjske politike, področja poslovanja z nepremičninami, 
kakor tudi odpravljati napake, ki nastajajo pri izvajanju zakonodaje z omenjenih področij 
(izvajanje antibirokratskega programa). 
Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov na 
slovenskem trgu ter skladnosti izvajanja gradbenih konstrukcij v smislu zahtev Direktive 
Sveta Evrope št. 89/106 EEC. 

Šifre in nazivi podprogramov 

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 
16012502 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

• Priprava in izvedba zakona o urejanju prostora, zakona o graditvi objektov, sprememb 
in dopolnitev stanovanjskega zakona, zakona o posredovanju v prometu z 
nepremičninami 

• Priprava podzakonskih predpisov s področja gradbenih proizvodov in implementacija 
EU zakonodaje s tega področja 

• Priprava in izvedba CRP za stanovanja 
• Priprava in izvajanje antibirokratskega programa 
• Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem predpisov, ki urejajo področje gradbeništva v 

smislu pooblastil, ki izhajajo iz ZODPM, Zakona o graditvi objektov, Zakona o 
gradbenih proizvodih, Zakona o cestah ter podzakonskih aktov. 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program zajema štiri različna področja, katera pokrivajo različni organi MOP. 
Prvi podprogram (reforma gospodarjenja s prostorom) vključuje dejavnosti, ki bodo na 
podlagi zaključenega projekta vzpostavljanja geoinformacijske infrastrukture (ONIX) 
zagotovile trajno organiziranost državne geoinformacijske službe v okviru MOP. 
Vzpostavljen bo geoinformacijski pod-portal v okviru skupnega e-portala državnih organov. 
Zagotovljeno bo usposabljanje in pomoč lokalnim skupnostim pri vzpostavitvi in posodobitvi 
digitalnih nepremičninskih in prostorsko-planskih evidenc na podlagi strokovnih izhodišč in 
priporočil in v povezavi z državnimi evidencami za upravljanje s prostorom. Vzpostavljena bo 
infrastruktura za povezovanje in izmenjavo teh evidenc med državo in lokalnimi skupnostmi. 
Zagotovljena bo širitev rezultatov na podlagi projekta ONIX v druge slovenske občine. 
Povezovali se bomo v institucije, aktivnosti in projekte Evropske unije na področju 
geoinformatike in upoštevali njihova priporočila. 
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Drugi podprogram, ki se ukvarja predvsem s prostorskim načrtovanjem, zajema predvsem 
opravljanje strokovnih in z njimi povezanih upravnih nalog, ki se nanašajo na prostorsko 
planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora; na 
pripravo prostorskega plana Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane 
(prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in državnega pomena; na 
rabo prostora in gospodarjenje z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih 
skupnosti ter na prostorski informacijski sistem. Poleg tega pa tudi na strokovne naloge, ki se 
nanašajo na promocijo prostorskega načrtovanja in razvoj' metodologij in mednarodno 
sodelovanje. 

Tretji podprogram pa izvaja geodetska državna služba, ki opravlja tista dela geodetske 
dejavnosti, ki zagotavljajo uradne podatke v zbirkah geodetskih podatkov in o geodetskih 
izdelkih na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, državne 
meje, uradne razdelitve prostora oziroma zemljišč ter topografskega sistema in so v 
pristojnosti geodetske službe. Naloge državne geodetske službe izvršuje Geodetska uprava 
Republike Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije. Ključne naloge Geodetske uprave na 
področju geodetskih evidenc so: usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, pripravljanje 
predpisov, izvajanje mednarodnih obveznosti, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk 
geodetskih podatkov in za izdajanje podatkov, izobraževanje in usposabljanje delavcev 
geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. 

Za izvajanje četrtega podprograma skrbi Inšpektorat RS za okolje in prostor, ki izvaja nadzor 
in uveljavitev določil zakonodaje na področju onesnaževanja voda, zraka, tal, obremenjevanja 
s hrupom, ravnanja z odpadki, skladiščenja nevarnih snovi, elektromagnetnega sevanja, 
urejanja voda ter varstva narave; opravljanje rednega inšpekcijskega nadzora na področju 
urejanja prostora in graditve objektov, kontrolo nad vzdrževanjem in uporabo objektov in 
stanovanj, vzpostavitev nadzora nad upravljanjem geodetskih storitev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovljeno bo nemoteno delovanje in razvoj metapodatkovnega sistema in sistema za 
diseminacijo digitalnih prostorskih podatkov, vzpostavitev geoinformacijskega e-podportala v 
okviru e-portala državne uprave, izvajanje del in nalog za potrebe zagotavljanja strokovne, 
informacijske in podatkovne podpore regionalnim razvojnim programom predvsem pri 
harmonizaciji in vzpostavljanju digitalnih prostorskih planov občin in lokalnih 
nepremičninskih evidenc za potrebe nepremičninskega obdavčenja in pospešitve procesov 
odločanja pri upravljanju s prostorom na lokalni ravni. 

Državno prostorsko planiranje je usmerjeno v doseganje želenega razvoja v prostoru z 
določanjem, usmerjanjem in usklajevanjem prostorskih razvojnih interesov. Dolgoročni 
razvojni cilji državnega prostorskega planiranja so ustvarjanje pogojev za konkurenčnost 
države, izboljšanje kvalitete bivalnega okolja, zaščite okolja in naravnih dobrin ter kulturne 
dediščine v smislu doseganja vzdržnega razvoja. Cilj na področju priprave prostorskih 
izvedbenih aktov objektov regionalnega in republiškega pomena je umestitev tras avtocest in 
drugih objektov v prostor (Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, člen 45.Č do 
45.j.) Dolgoročni cilji na področju promocije prostorskega načrtovanja in razvoja metodologij 
so spodbujanje razvoja najnovejših spoznanj na tem področju in z njim povezanih dejavnosti 
(strokovna posvetovanja pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in raziskovalnih 
ustanovah in izdajanje publikacij s področja prostorskega načrtovanja) ter seznanjanje širše 
javnosti s področjem prostorskega načrtovanja. Na področju lokalnega načrtovanja bodo v 
primerih izvajanja nalog nadzora nad prostorskimi akti lokalnih skupnosti ter v primerih 
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zahtev po uskladitvi državnih in lokalnih interesov zagotovljene različne strokovne podlage z 
namenom oblikovanja predlogov najustreznejših prostorskih rešitev. Dolgoročni cilj subvencij 
je spodbuditi občine k izdelavi ustreznih strokovnih podlag, ki bodo predpogoj za sprejemanje 
ustreznih odločitev o posegih v prostor na planskem in kasneje tudi na izvedbenem nivoju. Na 
področju investicij in investicijskega vzdrževanja je cilj zagotovitev ustreznih pogojev dela 
tako glede ustrezne strojne in programske opreme kot tudi ustreznih prostorov ter sprotno 
usklajevanje z dosežki na področju informatike. Na področju mednarodnega vidika 
prostorskega planiranja je dolgoročni cilj implementacija smernic EU (EPRP) ter Sveta 
Evrope (Vodilna načela za zagotavljanje trajnostnega razvoja Evropskega kontinenta), 
mednarodnih konvencij (Agenda 21, Habitat, Alpska konvencija, Barcelonska konvencija....) 
ter prostorske politike (PPRS) in sektorskih politik Republike Slovenije, ki imajo prostorske 
posledice ter izvajanju EU programov, v katere je vključena Slovenija. Na področju 
regionalnega načrtovanja je dolgoročni cilj uveljaviti regionalno prostorsko planiranje v 
okviru celovitega razvojnega načrtovanja na regionalni ravni in vzpostavitev povezave s 
pripravo in uresničevanjem regionalnih razvojnih programov. 

S podprogramom urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc bo dolgoročno 
zagotovljeno učinkovito vodenje in vzdrževanje geodetskih evidenc s poudarkom na zbirkah 
podatkov o nepremičninah. Urejene, med seboj in s podatki posameznih resorjev povezane 
geodetske zbirke podatkov bodo zagotavljale nemoteno uporabo podatkov za različne namene 
tako v javnem kot privatnem sektorju. Urejene in ažurne zbirke podatkov o nepremičninah 
predstavljajo enega izmed pogojev, ki ga mora Slovenija izpolniti za vstop v Evropsko unijo 
in ki ji bo omogočal enakopravno sodelovanje v uniji. Vse zgoraj naštete aktivnosti se bodo 
izvajale na dveh temeljnih zakonih, ki sta Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. 1. RS, št. 8/2000) 
in Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur. 1. RS, št. 
52/2000). 

Nadzor nad 150 zavezanci po IPPC in SEVESO direktivah in prisila sanacije onesnaževanja 
okolja - 70 % realizacija; nadzor in prisila sanacije onesnaževanja srednje velikih in majhnih 
onesnaževalcev; vzpostavitev nadzornega sistema na področju zaščite narave; popolni nadzor 
nad urejanjem prostora, vzdrževanjem in uporabo objektov; nadzor nad geodetskimi 
storitvami in vzdrževanje geodetskih evidenc je dolgoročni cilj Inšpektorata RS za okolje in 
prostor. 

Šifre in nazivi podprogramov 

16022501 Reforma sistema gospodarjenja s prostorom 
16022503 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
16022504 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
16022505 Prostorsko načrtovanje 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

• vodenje in vzdrževanje centralne evidence prostorskih podatkov in metapodatkovnega 
sistema in vključevanje novih geokodiranih podatkov v sistem 

• vzpostavitev sistema za elektronsko naročanje in diseminacijo geokodiranih digitalnih 
podatkov (v sodelovanju z organi v sestavi MOP, drugimi resoiji in organi Vlade) 

• vzpostavitev geoinformacijskega pod-portala v povezavi z e-portalom državne uprave 
• vzpostavitev konferenčnega sistema na spletnem strežniku MOP/GIC 
• dokončanje del na vzpostavitvi regionalnih G1 centrov v MO Koper, Maribor 
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• vodenje projektov širitve rezultatov projekta ONIX v občine in vzpostavljanje novih 
GI sistemov v drugih občinah na področjih občinskih prostorskih planov, 
nepremičninskih evidenc, varstva okolja in izmenjave podatkov, v sodelovanju z 
organi MOP in drugimi resorji 

• vzdrževanje obstoječih aplikativnih rešitev in njihova diseminacija (ProVal, MPEdit, 
strežniške aplikacije) 

• sodelovanje pri nadaljnjem razvoju sistema EIONET v povezavi z obstoječim 
metapodatkovnim sistemom 

• sodelovanje pri mednarodnih projektih s področja geoinformatike in povezovanje z 
evropskimi institucijami s tega področja (CLC2000, EUROGI, DG5/IS) 

• izdelava publikacij Prostor SI 2020 
• izdelava predloga Prostorskega plana Slovenije in vzpostavitev prostorskega 

informacijskega sistema za potrebe prostorskega načrtovanja na državni ravni 
• vzpostavitev in dopolnitev predstavitve Urada na Internet omrežju 
• izdelava in publiciranje nacionalnega poročila Agende Habitat 
• izvedba vodenja postopkov posameznih lokacijskih načrtov in sprejetje lokacijskih 

načrtov 
• strokovna posvetovanja pri strokovnih združenjih, društvih ter znanstvenih in 

raziskovalnih ustanovah in izdajanje publikacij s področja prostorskega načrtovanja 
• seznanjanje širše javnosti s področjem prostorskega načrtovanja 
• izvajanja nalog nadzora nad prostorskimi akti lokalnih skupnosti in zagotovljene 

različnih strokovnih podlag z namenom oblikovanja predlogov najustreznejših 
prostorskih rešitev 

• vodenje podatkov o državni meji, vzdrževanje državne meje in izdelava programske 
aplikacije za vodenje podatkov o državni meji 

• geodetske mreže (vzdrževanje obstoječih in postavitev novih) 
• vzpostavitev permanentne GPS postaje 
• izdelava programske aplikacije za področje osnovnega geodetskega sistema 
• investicije, vzdrževanje računalniških sistemov, programov in komunikacij 
• spremljanje programa GU RS in izdelava programskih aplikacij za poslovanje GU RS 
• sprotno izobraževanje povezano z uveljavitvijo posameznega projekta 
• vodenje zemljiškega katastra in katastra stavb 
• posodobitev zemljiškega katastra in katastra stavb in informacijska prenova 

zemljiškega katastra in katastra stavb 
• Projekt posodobitev evidentiranja nepremičnin 
• Topografsko kartografski sistem Slovenije in projekt izdelava programskih aplikacij 

za kartografijo 
• urejanje, arhiviranje, priprava in izdajanje podatkov 
• vodenje evidenc GDC 
• izdelava programske aplikacije za vodenje in izdajanje podatkov 
• PHARE - Projekt posodobitev poslovanja zemljiške knjige in zemljiškega katastra 
• planirani inšpekcijski pregledi ter ustrezno ukrepanje na področju onesnaževanja voda, 

obremenjevanja s hrupom, skladiščenje nevarnih snovi, ravnanjem z odpadki 
• tehnični pregledi pri 3.000 indikatorjih 
• neplanirani inšpekcijski pregled pri 6.000 zavezancih 
• učinkovitejši nadzor na graditvijo objektov, kar je pogojeno s številom inšpektorjev 
• vzpostavitev dela in nadzora geodetske inšpekcije 
• poostren nadzor nad vzdrževanjem skupnih naprav v večstanovanjskih hišah 
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• uvedba pisarniškega poslovanja in informacijskega sistema za spremljanje 
inšpekcijskega nadzora. 

1604 Gradbena regulativa in nadzor 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Ključne naloge na področju so seizmološki, geofizikalni in geološki monitoring, potresno 
inženirstvo, inženirska seizmologija, makroseizmične raziskava ter priprava osnov za 
zakonodajo. Poslanstvo področja je prispevek k zmanjševanju potresne ogroženosti v 
Republiki Sloveniji. Poleg tega dajejo omenjena opazovanja še podatke o geološki zgradbi na 
ozemlju Republike Slovenije ter druge geološke in geofizikalne podatke, ki se uporabljajo v 
raznih znanstvenih raziskavah in v različnih vejah gospodarstva, kot strokovne podlage pri 
vodooskrbi, v proizvodnji mineralnih in energetskih surovin, za prostorsko načrtovanje, v 
kmetijstvu, gozdarstvu, pri projektiranju komunikacij in infrastrukturnih objektov ter na 
številnih drugih področjih. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

• vzpostavljanje sodobnega seizmološkega, geofizikalnega in geološkega 
informacijskega sistema za potrebe zaščite in reševanja, znanosti in gospodarstva 

• natančno določanje potresnih žarišč ter hitro obveščanje in posredovanje podatkov ob 
potresih 

• pridobivanje podatkov za zmanjševanje potresne ogroženosti v Republiki Sloveniji, to 
je zmanjševanje števila človeških žrtev in poškodb premoženja ob potresih s 
pridobivanjem strokovnih podlag za regulativo o potresno odporni gradnji ter pripravo 
podzakonskih aktov na področju seizmološkega opazovanja in potresno odporne 
gradnje. 

Šifre in nazivi podprogramov 

16042501 Priprava regulative za potresno odporno gradnjo 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V letu 2001 bo končana tretja faza projekta posodobitve seizmološke službe: nabava 
seizmografov, priprava lokacij novih opazovalnic državne mreže, vzpostavitev novega 
središča za sprejem in obdelavo podatkov ter zagon dela mreže. Geološki monitoring: 
izdelava geotermične karte Slovenije in karte aktivnih prelomov, vnos geoloških podatkov v 
podatkovne baze, priprava osnutka geološkega zakona. Geofizikalni monitoring: refrakcijske 
seizmične raziskave na lokacijah državne mreže potresnih opazovalnic in priprava osnutka 
geofizikalnega zakona. Potresno inženirstvo in inženirska seizmologija: priprava metodologije 
za obdelavo zapisov močnih potresov, dopolnitev programske opreme za izračun potresne 
nevarnosti. Priprava osnov za zakonodajo: priprava osnutke pravilnika za seizmološko 
opazovanje jedrskih objektov. Makroseizmične raziskave: terenske raziskave učinkov 
potresov, ki jih zaznajo prebivalci na območju Republike Slovenije in določanje stopnje 
potresnih učinkov. 
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1605 SPODBUDE STANOVANJSKE GRADNJE; POSOJILA, PREMIJE 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Zakonodaja sprejeta na stanovanjskem področju daje sistemske podlage za prilagoditev 
stanovanjskega gospodarstva tržnemu. To pomeni, da bodo spremembe in dopolnitve 
stanovanjskega zakona, novi zakon o posredovanju v prometu z nepremičninami, izvajanje 
Nacionalnega stanovanjskega programa, drugi predpisi s tega področja ter usklajeno 
delovanje Stanovanjskega sklada RS prispevali k gospodarski in socialni funkciji lastnine ter 
opredelitvi javnega interesa na stanovanjskem področju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju stanovanjske politike so opredeljeni v Nacionalnem 
stanovanjskem programu, s pomočjo katerega se bo skrbelo za sistemske ukrepe, to pomeni, 
da se bo zagotovilo postopno povečanje ponudbe stavbnih zemljišč, izvajanje nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme, gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj ter 
subvencioniranje najemnin. 

Šifre in nazivi podprogramov 

16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

• priprava sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona 
• priprava novega zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami 
• priprava CRP Stanovanja 
• priprava drugih podzakonskih predpisov s področja 
• izvajanje nalog iz Nacionalnega stanovanjskega programa 
• izvajanje nalog iz Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme 
• nadzor nad delom Neprofitnih stanovanjskih organizacij. 
• druga operativna dela s tega področja 
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4.17 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Področje zdravstvenega varstva obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih 
aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, 
preprečevanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Poleg 
tega obsega sistem pravic iz zdravstvenega zavarovanja, s katerim se zagotavlja socialna 
varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. 

V skupni višini so sredstva, namenjena področju v državnem proračunu v letu 2000 znašala 
7,34 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 6,69 milijard tolarjev, predlog proračuna za 
leto 2001 pa je 9,14 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 36,6 % glede na 
realizacijo leta 2000. 

Zdravstveno varstvo se v pretežni meri financira iz zdravstvene blagajne. Naloge iz tega 
področja, ki jih zakon dodeljuje državnemu proračunu, pomenijo v strukturi vseh 
proračunskih odhodkov 0,8 %. 

Področje porabe Zdravstveno varstvo zajema 7 glavnih programov: 
1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva 
1702 Primarno zdravstvo 
1703 Bolnišnično zdravljenje 
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Glavna programa 1702 Primarno zdravstvo in 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter 
lekarniška dejavnost se ne financirata iz državnega proračuna temveč iz blagajne ZZZS. 

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Ministrstvo za zdravstvo bo z organi v sestavi (Urad za sodelovanje s Svetovno zdravstveno 
organizacijo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Urad za zdravila in Urad za 
kemikalije) s proračunskimi sredstvi v okviru programa Urejanje in sistem nadzora zdravstva 
uresničevalo naloge iz svoje pristojnosti, upoštevaje zdravstveno politiko RS. Vključevanje v 
Evropsko unijo zahteva poleg prilagajanja pravnega reda na posameznih področjih tudi 
krepitev institucij za izvajanje teh nalog (varstvo potrošnikov, živila, kri, droge, kozmetika, 
igrače, zdravila, kemikalije). Za izboljšanje preglednosti delovanja obstoječega zdravstvenega 
sistema, zlasti pa za zagotavljanje večje učinkovitosti za delovanje sistema ter za doseganje 
večje kvalitete zdravstvenih storitev ter za ustvarjanje pogojev za ustrezno načrtovanje 
nacionalne zdravstvene politike in strateško planiranje, bo ministrstvo pričelo z izvedbo 
projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Urejanje in nadzor sistema zdravstvenega varstva bosta izvajana v skladu s cilji in 
usmeritvami Nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije-Zdravje za 
vse do leta 2004. V tem okviru bosta najpomembnejša cilja: 

utrditev sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji, 
prevzemanje pravnega reda Evropske unije. 

Šifre in nazivi podprogramov 

17012701 Urejanje sistema zdravstva 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi 
- zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje zdravstvenega sveta, komisij, odborov in 

drugih imenovanih delovnih skupin za vsa področja 
- prevzemanje pravnega reda EU 

izvajanje strokovnega nadzora in drugih javnih pooblastil v skladu s programom 
- krepitev načrtovanja sistema zdravstvenega varstva in nadzorovanja delovanja sistema 

racionalizacija organizacije mreže javnega zdravstva 
analiza različnih modelov financiranja bolnišničnega zdravstvenega varstva 

- razvoj in uveljavitev standardov, medicinske doktrine in metodologije, ki bo zagotavljala 
enako dostopnost vsem zavarovanim osebam v okviru obveznega zdravstvenega 
zavarovanja 
vključevanje v mednarodne organizacije s področja zdravstva in njihove programe 
razširitev izvajanja zdravstvenega nadzora v skladu z zahtevami EU 
izvajanje nadzora nad proizvodnjo zdravil in pogojev za izdelavo zdravil; 
nadzor nad kontrolo zdravil in prometom z zdravili in nadzor nad uvozom zdravil 

- vzpostavitev in stalno zagotavljanje kemijske varnosti v Republiki Slovenije. 

1703 Bolnišnično zdravstvo 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Za doseganje strategije in razvojnih usmeritev opredeljenih v Nacionalnem programu 
zdravstvenega varstva je eden temeljnih pogojev zagotavljanje ustreznih prostorskih in 
opremskih zmogljivosti za izvajanje zdravstvenega varstva v okviru javne zdravstvene mreže. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Investicije v javne zdravstvene zavode na sekundarnem in terciarnem nivoju izvaja 
ministrstvo na podlagi Zakona o spremembah zakona o investicijah v javne zdravstvene 
zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994-2003 in Zakona o 
zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljana z namenom: 

racionalnejšega investiranja v smislu enotnih standardov in postopkov 
izboljšanje standarda za zdravljenje pacientov 
posodobitev funkcionalnih prostorov (opreme, prostorskih pogojev) ob upoštevanju 
optimalnega koriščenja prostorov in izrabe opreme za kvalitetnejše izvajanje procesov 
zdravljenja. 
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izboljšanje higienskega standarda prostorov v javnih zdravstvenih zavodih ob upoštevanju 
novo sprejetih predpisov tega področja. 

Ministrstvo za zdravstvo pri investicijskih vlaganjih v javne zdravstvene zavode upošteva 
standarde prostorov za posamezne zdravstvene dejavnosti, ki so potrebni za posamezne 
zdravstvene zavode. Pri investicijskih vlaganjih so upoštevani tudi drugi razpoložljivi 
finančni viri, zlasti združena sredstva amortizacije, lastni viri in sredstva odprodaje državnega 
premoženja, ki se bodo združevala na posebnem računu pri Ministrstvu za zdravstvo. 

Šifre in nazivi podprogramov 

17032702 Investicijska vlaganja v bolnišnice 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Izvajanje investicij v skladu s programom in finančnimi možnostmi. 

1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih italo 

V okviru tega glavnega programa ministrstvo zagotavlja sredstva za izplačilo odškodnin 
državljanom RS, ki so se v Republiki Sloveniji okužili z virusom HIV zaradi transfuzije krvi 
ali krvnih pripravkov, ki so bili izdelani pred 1.6.1986 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj glavnega programa je nemoteno izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z 
zakonom o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali 
krvnih pripravkov. 

Šifre in nazivi podprogramov 

17042701 Odškodnine obolelim 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Tekoče izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z zakonom. 

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V to skupino sodijo vse aktivnosti s področja uresničevanja nacionalnega programa in 
strategije promocije (varovanja in krepitve) zdravja in preventivni programi za preprečevanje 
zasvojenosti. Sem sodijo tudi socialno medicinska, higienska, epidemiološka in 
zdravstvenoekološka dejavnost, ki je organizirana v okviru zavodov za zdravstveno varstvo in 
Inšituta za varovanje zdravja RS ter Urada za kemikalije 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Temeljni dolgoročni cilj ministrstva na področju promocije zdravja in preventive je 
oblikovanje, uvajanje in izvajanje nacionalnega programa promocije zdravja. Promocija 
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zdravja je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva v najširšem smislu 
besede. Gre za dejavnosti, ki bistveno presegajo dejavnosti zdravstvene službe, saj morajo 
glede na naravo programov in ciljne skupine vključevati organizacije, skupine in posameznike 
zunaj obstoječe zdravstvene strukture. 

Predpisi, ki so podlaga za izvajanje programa: 
Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje za vse do leta 
2004 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o kemikalijah 
Zakon o kemičnem orožju 

- Zakon o kozmetičnih proizvodih 
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih 
drog 

- Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 
- Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge 
- Zakon o nalezljivih boleznih 

Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in posebnih varnostnih ukrepih pri 
uporabi jedrske energije 

Šifre in nazivi podprogramov 

17062701 Varovanje, preučevanje in krepitev zdravstvenega stanja prebivalcev, 
17062702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva, 
17062703 Preprečevanje zasvojenosti 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

- oblikovanje, uvajanje in izvajanje nacionalnega programa promocije zdravja, 
izdelava ceiovite medijske strategije promocije zdravja 
izdelava nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami 
izvajanje meritev radioaktivnosti življenjskega okolja v skladu s sprejetim letnim 
programom 

- tekoče izvajanje nadzora nad zdravstveno ustreznostjo živil 
tekoče izvajanje meritev in analiz emisij onesnaženosti 
izvajanje programov preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi drogami 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Za doseganje strategije in razvojnih usmeritev opredeljenih v Nacionalnem programu 
zdravstvenega varstva, je eden temeljnih pogojev zagotavljanje ustreznega števila zdravnikov, 
zobozdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev za izvajanje zdravstvenega varstva v okviru 
javne zdravstvene mreže. 
V to skupino sodijo aktivnosti za zagotavljanje zadostne količine zdrave krvi za potrebe v 
Republiki Sloveniji, širitev delovanja v okviru Slovenija Transplant za pridobitev in 
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presaditev zadostnega števila delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ter programi in 
storitve zdravstvenega varstva za nekatere posebej ogrožene skupine državljanov in 
nezavarovanih oseb na področju RS. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Temeljni cilj programa je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev. V ta okvir 
spada skrb za izboljšanje zdravstvenega varstva za nekatere posebej ogrožene skupine 
državljanov in nezavarovanih oseb na področju RS, ter vzdrževanje in širitev sistema 
krvodajalstva in darovanja delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. 
Predpisi, ki so osnova za izvajanje programa: 
- Nacionalni program zdravstvenega varstva - "Zdravje za vse do leta 2004" 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o Rdečem križu 
- Zakon o preskrbi s krvjo 

Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja 
V okviru zagotavljanja zadostnega števila ustrezno izobraženih zdravstvenih delavcev bo 
ministrstvo upoštevaje zakonske podlage zagotovilo nemoteno opravljanje sekundariata vsem 
diplomantom Medicinske fakultete in zagotovilo tudi usposabljanje pripravnikov v 
zdravstveni negi in drugih zdravstvenih delavcev v skladu s potrebami javne zdravstvene 
službe. 

Šifre in nazivi podprogramov 

17072701 Zbiranje krvi in organov za presajanje, 
17072702 Nujno zdravstveno varstvo, 
17072703 Zdravstvo na demografsko ogroženih območjih, 
17072704 Sekundariji in pripravniki 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

zagotoviti boljše zdravstveno varstvo za nekatere ogrožene skupine prebivalstva 
zagotoviti zadostno število krvodajalcev 
ustanovitev in izvajanje koordinativne dejavnosti javnega zavoda Slovenija transplant 

- okrepiti transplantacijsko dejavnost v bolnišnicah 
zagotoviti pogoje za usposabljanje zdravnikov sekundarijev 

- zagotoviti pogoje za usposabljanje zobozdravnikov pripravnikov 
zagotoviti pogoje za usposabljanje pripravnikov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih 
delavcev. 
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4.18 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

V to področje so poleg kulture uvrščeni še drugi programi - šport, mladinski programi in 
podobno, zato se poleg Ministrstva za kulturo tu vključujeta tudi Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport ter deloma Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Tako kulturne 
dejavnosti kot drugi programi v tem področju se financirajo deloma z državne, deloma z 
lokalne ravni. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 26,68 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 26,47 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 31,52 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 19,1 % glede na realizacijo leta 
2000. 

Za kulturo, šport in nevladne organizacije bo država namenila 2,6 % vseh proračunskih 
odhodkov. 

Področje porabe Kultura, šport in nevladne organizacije zajema 5 glavnih programov: 
1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
1803 Programi v kulturi 
1804 Podpora posebnim skupinam 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Vsebina glavnega programa je sistematično podpiranje vzdrževanja in razvijanja delovnih, 
zlasti strokovnih zmožnosti in sposobnosti osebja in organizacijskih enot ožjega ministrstva 
glede postavljanja in realiziranja kulturne politike in izvajanja operativnih nalog ministrstva, s 
poudarki na spremembah razpisnega ciklusa, na popularizaciji kulturnih dejavnosti in 
včlanitvi v mednarodne organizacije. Ključne naloge: razvoj človeških virov, definiranje in 
razreševanje kulturno razvojnih problemov, intenzivna popularizacija kulturne in podpornih 
aktivnosti doma in po svetu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Krepitev delovnih sposobnosti osebja in organizacijskih enot, krepitev mednarodnega 
kulturnega sodelovanja, oboje zaradi doseganja kulturno političnih ciljev nacionalnega 
kulturnega programa, utrjevanje položaja Slovenije v evropskem kulturnem horizontu. 

Šifre in nazivi podprogramov 

18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Dopolnitev organizacije in sprememba sistemizacije, kadrovski načrt za leto 2001 (zaposlitve, 
premestitve, izobraževanje, nagrajevanje uspešnosti) zlasti za krepitev organizacijskih enot za 
investicije, notranjo revizijo, medije in upravljanje z državnimi spomeniki; načrt nabav 
opreme, zlasti informacijske, na podlagi zaključene študije o strategiji informatizacije 
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ministrstva z organi v sestavi, postavitev letnega plana projektov popularizacije in javnega 
obveščanja. Merljivi cilji so določeni z načrti, doseganje je mogoče spremljati števno. 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Varovanje kulturne dediščine vsebinsko obsega: nepremično in premično, k slednji s posebno 
zakonsko ureditvijo sodi še arhivsko gradivo. Vsak narod ima svojo zgodovinsko pot, katere 
bistveni in nepogrešljivi del je kulturna dediščina v vseh njenih sestavinah. Pomen kulturne 
dediščine in njenega varovanja, ohranjanja, preučevanja, vrednotenja in posredovanja, je v 
razvitem svetu iz leta v leto večji zaradi nevarnosti njenega izginotja ob nezadržni 
globalizaciji. Vedno hitrejši vsestranski razvoj na vseh področjih in bliskovita izmenjava 
sporočil spreminjata način življenja; sorazmerno temu trendu pa se uveljavlja nuja ohranjanja 
dediščine kot nosilke zgodovinskega spomina in genov narodove prihodnosti. 

Zakonska obveza za varovanje kulturne dediščine izhaja iz 5. člena Ustave RS, iz Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakona o varstvu kulturne dediščine, 
Zakona o arhivskem gradivu in arhivih in Zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v 
družbeni lasti, s podzakonskimi akti, ter iz mednarodnih pogodb in sporazumov, ki jih je 
podpisala Republika Slovenija. Mesto in vlogo slovenske kulturne dediščine ter mehanizme 
za njeno ohranjanje in varovanje določa in opredeljuje tudi Predlog nacionalnega kulturnega 
programa. 

V okviru glavnega programa (ohranjanje kulturne dediščine) MDDSZ zagotavlja sredstva za 
delo Komisije Vlade RS za evidentiranje in označitev prikritih grobišč in medresorski 
gradbeni odbor, sredstva za vzdrževanje grobišč in grobov v Republiki Sloveniji in v tujini, 
sredstva za investicijsko vzdrževanje ter obnovo in prenovo vojaških pokopališč, sredstva za 
izdelavo izvedbenega projekta Teharje in Kočevski Rog ter druga obeležja povojnih pobojev 
ter sredstva za izgradnjo in postavitev spominskih obeležij iz vojne za Slovenijo 1991. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti učinkovito varstvo najbolj ogroženih spomenikov, mednje sodijo v prvi vrsti 
opuščeni gradovi in graščine, notranja oprema sakralnih spomenikov, zlasti še zlati oltarji, 
naglo propadajoča etnološka in tehnična dediščina. Zaradi gospodarjenja in upravljanja s 
kulturnimi spomeniki v državni lasti bo treba čimprej ustanoviti ustrezen sklad, kot tudi 
zagotoviti rezervni interventni sklad za nujne posege ob raznih elementarnih nezgodah ali pa 
za uveljavljanje predkupne pravice pri tistih spomenikih, ki so izjemnega nacionalnega 
pomena. Podobno velja tudi za izredna arheološka nahajališča, ki jih je zaradi njihove 
izjemnosti nujno ohraniti na mestu samem. Na muzejskem področju kaže predvsem zagotoviti 
ustrezne prostore muzejskim nacionalnim institucijam kot tudi primerne in zadostne depojske 
prostore za pokrajinske in ostale muzeje, ki opravljajo javno funkcijo. Muzejem je potrebno 
zagotoviti sredstva za njihovo delovanje skladno z nedavno sprejeto muzejsko mrežo, ter 
normativi in standardi zanjo, iz državnih in lokalnih virov, ob spodbujanju pridobivanja tudi 
lastnih prihodkov. Tudi za delovanje arhivov je na prvem mestu pomembno zagotoviti 
primerne depojske prostore osrednjega Arhiva RS v Ljubljani, zgodovinskega arhiva v 
Ljubljani in dokončati gradnjo za Pokrajinski arhiv Celje, da bo gradivo strokovno zbrano in 
hranjeno v primernih skladiščih. 
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Zagotovitev nemotenega izvajanja nalog in programa dela Komisije za evidentiranje in 
označitev prikritih grobišč in medresorski gradbeni odbor na podlagi sklepa Vlade RS, št. 
355-01/98-10 z dne 27.7.2000 o ustanovitvi omenjene komisije. 
Zagotavljanje sredstev za normalno in redno vzdrževanje in prenovo vojnih grobišč v 
Republiki Sloveniji in v tujini na podlagi Zakona o zaznamovanju pokopališč in grobov 
pripadnikov zavezniških in drugih armad v Sloveniji (smiselno) in Zakona o pokopališčih in 
grobovih borcev v tujini v skladu s pogoji in standardi, določenimi s sklenjenimi 
mednarodnimi sporazumi. 
Dokončna izgradnja Parka spomina Teharje ter izgradnja spominske kapele v Kočevskem 
Rogu na podlagi sprejetih sklepov Vlade RS. 
Postavitev, izgradnja in prenova spominskih obeležij iz osamosvojitvene vojne leta 1991. 

Šifre in nazivi podprogramov 

18022601 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine 
18022602 Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov 
18023301 Kulturna dediščina v izobraževanju 
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine, 
18023502 Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov, 
18023503 Muzejska dejavnost, 
18023504 Arhivski programi, 
18023505 Drugi programi na področju kulturne dediščine 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni izvedbeni cilji za proračunsko leto 2001 so navedeni za vsako dejavnost posebej v 
podprogramih. Izpostaviti velja zakonske obveze ter dodatno skrb za spomenike v državni 
lasti in uresničevanje kulturnega tolarja, ter financiranje in sofinanciranje javnih zavodov kot 
tudi dokončevanje projektov, katerih izvajanje poteka že več let. Vlaganja za obnovo, 
ohranjanje in prezentacijo kulturne dediščine so pomemben dejavnik lokalnega razvoja. 
Ohranjanje kulturne krajine skupaj s kulturno dediščino je vse bolj pomemben in iskani 
dejavnik kakovostnega in zdravega življenja. 
Zagotovitev sredstev za delo Komisije Vlade RS za evidentiranje in označitev prikritih 
grobišč in medresorski gradbeni odbor (materialni stroški, sredstva za izvajanje programa 
vladne komisije). 
Izvršitev predvidenega programa za vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji in v tujini v 
okviru veljavne zakonodaje ter po sprejemu Zakona o vojnih grobiščih, ki je v zakonodajnem 
postopku. Izvršitev komemorativnih slovesnosti v Sloveniji in v tujini. 
Dokončna izgradnja projekta Parka in spomina Teharje, ter izvedba II faze za gradnjo 
spominske kapele v Kočevskem Rogu. 
Postavitev nekaterih novih in prenova obstoječih spominskih obeležij iz osamosvojitvene 
vojne 1991. 

1803 Programi v kulturi 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Programi v kulturi predstavljajo sklop vsebinsko zaključenih in med seboj dopolnjujočih se 
podprogramov, katerega poslanstvo je zagotavljanje celovite podpore poklicnemu in 
nepoklicnemu umetniškemu ustvarjanju, poustvarjanju, prezentaciji ustvarjalnih in 
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poustvarjalnih dosežkov najširšemu krogu javnosti, zagotavljanju infrastrukture na področju 
kulture in drugih trajnejših pogojev za afirmacijo slovenske kulture v RS in znotraj celotnega 
slovenskega etničnega prostora ter, v smislu multikulturnosti in interkulturnosti, kulture 
italijanske, madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih 
skupnosti in priseljencev v RS. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Uveljavitev kulturnega pluralizma, svobode izražanja in enakih možnosti za ustvarjanje, 
varovanje slovenskega jezika, izmenjava kulturnih dobrin, uravnotežen razvoj slovenske 
kulture (preteklo/sodobno, znotraj celotnega slovenskega etničnega kulturnega prostora), 
pretočnost ustvarjalnih tokov in kulturnih dobrin, decentralizacija (sistemsko opredeljena 
mreža izvajalcev kulturnih dejavnosti, odgovornost oz. soodgovornost lokalnih skupnosti za 
kulturni razvoj ) in deetatizacija kulturnih dejavnosti, večja dostopnost do kulture (na podlagi 
splošnega načela pravice do kulture), pospeševanje kulturnega razvoja italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti (61., 64. in 65. člen Ustave RS, Zakon o 
narodnih skupnostih), razvoj informacijske infrastrukture na področju kulture. Podlage v 
Zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Zakonu o filmskem skladu, 
Zakonu o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Šifre in nazivi podprogramov 

18031501 Mediji 
18032801 Podpora radijski in televizijski dejavnosti 
18033501 Izvajanje kulturnih programov, 
18033503 Kulturna dejavnost narodnih in etničnih skupnosti ter priseljencev 
18033506 Založništvo, 
18033508 Ljubiteljska kultura 
18033510 Mednarodno sodelovanje na področju kulture 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Uveljavitev spremenjenih (so)ustanoviteljskih razmerij (javni zavodi, po predlogu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture), 
posledično prestrukturiranje sredstev, večja podpora neinstitucionalnim subjektom, ki trajneje 
in kvalitetno zadovoljujejo javni interes na področju kulture, vzporedno s premikom sistema 
financiranja od projektnega k programskemu, posebna podpora jubilejni sezoni Slovenske 
filharmonije (300-letnica, dodatni izredni koncerti), vpeljava dodatnih virov financiranja 
kinematografske dejavnosti (po predlogu Zakona o Filmskem skladu - javnem skladu), 
izvedba programov javnih zavodov v odobrenem obsegu in kulturnih projektov pravnih in 
fizičnih oseb v odobrenem obsegu, na podlagi razpisa iz leta 2000. Odobreni programi in 
projekti se javno objavijo in v začetku leta 2002 se z javnim poročilom ministrstva objavi 
preverjanje rezultatov. 

1804 Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Podpora posebnim skupinam obsega tekoče sofinanciranje posameznih zvez, društev in 
združenj glede na program dela zvez, društev in združenj. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vsakoletno sofinanciranje društev, zvez in združenj po sprejetih programih dela. 

Šifre in nazivi podprogramov 

18041501 Podpora narodnostnim skupnostim 
18041503 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
18041801 Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini 
18042601 Programi veteranskih organizacij 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Izvršitev sprejetega programa dela posameznih zvez, društev ter združenj. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Skladno z Nacionalnim programom športa se bodo spodbujale vse oblike športne dejavnosti, 
to je na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunskega 
športa in športa invalidov. Velik poudarek bo dan strokovnim in razvojnim nalogam, še 
posebno izobraževanju, usposabljanju in spopolnjevanju strokovnih kadrov. Nadaljevala se bo 
izgradnja športnih objektov, ki so ključnega pomena za uspešen razvoj športa, prav tako pa bo 
poskrbljeno za human in posamezniku prilagojen razvoj šport, zlasti vrhunskega, pod budnim 
očesom zainteresirane javnosti. Posebna skrb bo posvečena regulatorni in servisni dejavnosti 
ter uresničevanju javnega interesa z vsemi zainteresiranimi. V okviru glavnega programa se 
izvaja tudi podprogram Programi za mladino, ki ga vodi Urad za mladino. Podprogram 
predstavlja celovito spremljanje vloge in položaja otrok in mladine v družbi, izboljšanje 
pogojev za organiziranje in delovanje otrok in mladine ter aktiviranje in informiranje 
neorganizirane mladine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročna cilja, opredeljena v Nacionalnem programu športa sta: 
- postati "športna nacija" 
- povečanje javnih financ za dejavnost športa na 0,32% BDP. 
Najpomembnejši dolgoročni cilj izvajanja programa za mladino je izvajanje dejavnosti na 
področju socialne politike, vzgoje in izobraževanje, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega 
obveščanje in mednarodnega sodelovanja otrok in mladine. 

Šifre in nazivi podprogramov 

18053301 Urejanje sistema dejavnosti za mladino 
18053302 Programi športa 
18053303 Programi za mladino 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Nacionalni program športa opredeljuje v letu 2001 delež javnih financ namenjenih 
programom športa v višini 0,17% BDP, kar pomeni povečanje za 0,01 odstotka BDP. V letu 
2001 se bodo izvajale naloge, ki skupaj pomenijo nekaj več kot 46% ovrednotenega 
Nacionalnega programa. Glede na to, da je Nacionalni program ovrednoten na približno 4,3 
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mlrd SIT, pomeni to v letu 2001 izvedbo prioritetnih nalog v obsegu 2 mlrd SIT. Izvajale se 
bodo naloge, ki pomenijo kontinuiteto glede na leto 2000 in ki zasledujejo dolgoročna cilja. 
Glavni letni izvedbeni cilji Programa za mladino so opredeljeni v obrazložitvi podprograma. 
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4.19 19 IZOBRAŽEVANJE 

Področje izobraževanja obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in 
mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, 
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega 
izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje 
in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa 
tudi višješolsko, visokošolsko in podiplomsko izobraževanje ter druge izobraževalne 
programe (izobraževanje diplomantov, obsojenih oseb, odraslih ipd.). Sem sodijo tudi vse 
oblike pomoči šolajočim. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 184,44 
milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 185,66 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 
2001 pa je 218,53 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 17,7 % glede na 
realizacijo leta 2000 in 18,2 % vseh proračunskih odhodkov v bilanci A. 

Področje porabe Izobraževanje zajema 6 glavnih programov: 
1901 Urejanje izobraževalnega sistema 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
1904 Terciarno izobraževanje 
1905 Drugi izobraževalni programi 
1906 Pomoči šolajočim 

Glavni program Urejanje in nadzor izobraževalnega sistema po novi strukturi vsebuje tudi 
plače in materialne stroške bivših zaposlenih Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki so 
prešli pod Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

1901 Urejanje izobraževalnega sistema 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Program Urejanje izobraževalnega sistema vključuje en podprogram, ki vključuje 
proračunske postavke s planiranimi sredstvi za kritje stroškov: 

• plač delavcev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, 
• materialnih stroškov delovanja ministrstva, 
• Investicije in investicijsko vzdrževanje, 
• Promocije in nagrade na področju znanosti 
• Sredstva za kritje nadaljevanja kurikulame prenove in evalvacije 
• Programov EU in mednarodnega sodelovanja 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji: 
• Zagotavljanje pogojev dela za izvajanje nalog ministrstva 
• Zagotavljanje programov in aktivnosti pridruževanju EU 
• Nadaljevanje kurikulame prenove in evalvacijskih študij 
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• Nagrajevanje nadpovprečno uspešnih posameznikov s področja znanosti 
• Investicije za zagotovitev tekočega delovanja in posodabljanja informacijskega 

sistema MŠZŠ 
• Promocija in prikaz dosežkov znanosti bo nadaljeval že vzpostavljen dialog med člani 

znanstvene skupnosti in najširšo javnostjo 

Šifre in nazivi podprogramov 

19013301 Urejanje izobraževalnega sistema 
19012601 Urejanje izobraževalnega sistema 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Predlagana sredstva za plače in materialne stroške zagotavljajo nemoteno delovanje in 
izvajanje upravnih in drugih nalog iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v 
letu 2001. 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem 
pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga 
institucionalne predšolske vzgoje oz. vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj razvoja je zagotoviti mrežo kakovostnih javnih vrtcev, ki bodo dostopni vsem otrokom, in 
jim bodo zagotavljali ustrezno okolje in razmere za varno in zdravo otroštvo. Z dobro 
organizirano mrežo javnih vrtcev ter kvalitetnimi programi želimo tudi povečati število 
oziroma odstotek v vrtce vključenih otrok. 

Šifre in nazivi podprogramov 

19023301 Vrtci 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

• plačila pripravnikom v vrtcih (plače, prispevki in davki na plače, drugi osebni 
prejemki po kolektivni pogodbi) 

• sofinanciranje predšolske vzgoje otrok italijanske in madžarske narodnosti ter otrok 
Romov 

• razvojno in strokovno delo 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okviru glavnega programa primarno in sekundarno izobraževanje se izvajajo naslednje 
naloge: 

• izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega 
izobraževanja v skladu z ZOsn, ZOFVI in drugimi predpisi 

• zagotovitev prostorskih pogojev (investicije in investicijsko vzdrževanje) kadrovskih 
pogojev (plače in drugi osebni prejemki) in splošnih materialnih pogojev (sredstva za 
energente in druge materialne stroške) ter zagotovitev sredstev za izvedbo programske 
na področju nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in srednjega 
splošnega izobraževanja.. 

• izvajanje prilagojenega programa predšolske, vzgoje, prilagojenih programov 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja ter vzgojnega programa v skladu z 
ZOFVI, ZUOPP, ZOsn,Zov,Zog,Zopsi, plačno zakonodaj o,kolektivno pogodbo in 
podzakonskimi predpisi. 

• zagotavljanje nadaljnjega razvoja obeh področij, pri čemer je bistvenega pomena 
zagotavljanje razvoja in svetovanja pri izvajanju dejavnosti, na vseh ravneh 
dodiplomskega izobraževanja. Posebnega pomena je prenašanje novih znanj v 
pedagoško prakso, ki se udejanja s pomočjo izobraževanja učiteljev in močno vpliva 
na izboljševanje kvalitete pedagoškega dela. S pomočjo vlaganj v računalniško 
opremljanje in informatizacijo na področju izobraževanja, z zagotavljanjem 
dostopnosti učbenikov vsem šolajočim, podporo strokovnim revijam in društvom ter 
mednarodnemu sodelovanju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Na področju osnovnošolskega izobraževanja se ob izvajanju utečenega programa nadaljuje 
postopno uvajanje novega programa devetletne osnovne šole. Sočasno se ob tem zagotavlja 
tudi spremljava novih programov, ki naj bi omogočila sprotno popravljanje vsebinskih in 
drugih elemenfov, za katere bodo strokovnjaki menili, da bi jih bilo pred posplošenim 
izvajanjem, glede na zasnovo potrebno spremeniti. 
Nadaljevanje izobraževanja celotni generaciji mladine, ki konča osnovnošolsko 
izobraževanje, in sicer za pridobitev ali temeljne poklicne izobrazbe ali splošne izobrazbe (za 
nadaljevanje izobraževanja v terciarnem izobraževanju). 
Dvig kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela na področju dodiplomskega izobraževanja 
pedagoških kadrov. 
Uveljavljanje zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki omogoča vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke osnovne šole, ob uveljavitvi vseh postopkov 
usmerjanja teh otrok v osnovne šole. 

Šifre in nazivi podprogramov 

19033301 Osnovno šolstvo 
19033302 Splošno srednje in poklicno šolstvo 
19033303 Zavodi za usposabljanje 
19033304 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

• zagotavljanju pogojev za vsesplošno uvedbo prenovljenega programa devetletne 
osnovne šole, v izgradnji informacijskega sistema v osnovnem šolstvu, ki bo med 
drugim omogočil tudi neposredno povezanost šol in ministrstva ter v pripravi pogojev 
za uveljavitev pravic otrok s posebnimi potrebami. 

• omogočiti celotni generacijo osnovnošolcev, ki zaključujejo obvezno šolanje 
vključitev v nadaljnje izobraževanje ter pri tem v največji možni meri upoštevati 
interese posameznikov po izbranem programu in šoli. Pomemben cilj bo tudi postopno 
izboljševanje kakovosti strokovnega šolstva, ki naj bi zadovoljila tudi socialne 
partnerje, zato bo v programskem smislu potrebno prenoviti še neprenovljene 
programe ter doseči njihovo večjo fleksibilnost, z uvedbo programskih modulov, in 
razvijanjem sistema certificiranja pridobljenega znanja, kar bo omogočilo tudi lažje 
ponovno vključevanje v izobraževanje tistih mladih in manj mladih, ki so v preteklosti 
šolo že zapustili, ne da bi si pridobili ustrezen poklic. 

• nuditi možnost izobraževanja in usposabljanja vsem otrokom s posebnimi potrebam v 
tistih izobraževalnih oblikah, ki jim nudijo največje možnosti napredka in razvoja 
svojih sposobnosti. 

• strokovno in razvojno delo v zato ustanovljenih institucijah, kot tudi druga vlaganja, 
tako vlaganja v izobraževanje učiteljev, informatizacijo na področju vzgoje in 
izobraževanja ter posodabljanje programske opreme, ki nudi oporo pouku, kot tudi 
odpiranje v svet z omogočanjem dostopa mladini in učiteljem do internetnih storitev 
Element kvalitete predstavljajo tudi prenovljeni učbeniki po dostopnih cenah ter 
odpiranje področja v mednarodno okolje , saj se na podlagi mednarodnih stikov lahko 
prenašajo dobre tuje izkušnje v našo pedagoško prakso. Ohranjanje obstoja številnih 
strokovnih revij in delovanja društev je pomembno za razvijanje bolj vsestranskih 
interesov otrok in mladine in širitev njihovega vsesplošnega znanja in kulture, kar 
podpirajo tudi različni inovativni projekti, pri katerih učenci in dijaki sodelujejo. 
Kvalitetno pedagoško delo pa mora biti tudi priznano, čemur so namenjene državne 
nagrade. 

1904 Terciarno izobraževanje 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

širjenje možnosti za izobraževanje in znanost, da bi bili primerljivi z državami EU 
izboljšati podedovano slabo izobrazbeno strukturo prebivalstva, zlasti odpravljanje 
izobrazbenega zaostanka srednje generacije za uspešni gospodarski, socialni in kulturni 
razvoj 
prispevati k uresničevanju strategije enakomernega regionalnega razvoja 

- povečati število vpisnih mest in odpraviti omejitve vpisa 
izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega študija 
izboljševati možnosti za podiplomski študij in utrditi njegovo sistemsko financiranje 
postopno sofinancirati izredni študij 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zato, da bi bili primerljivi z državami Evropske unije, mora imeti do leta 2005 več kot 20 % 
zaposlenega prebivalstva višjo, visoko oziroma podiplomsko stopnjo izobrazbe, do konca 
desetletja pa okrog 25 %. Ob upoštevanju sedanje izobrazbene strukture zaposlenih oziroma 
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upokojevanja bo to mogoče, če bo vpisanih več kot 70.000 študentov, diplomiralo in zaposlilo 
pa se bo vsaj od 10.000 do 12.000 novih diplomantov dodiplomske stopnje na leto. Pridružiti 
se jim mora vsaj še 1500 diplomantov podiplomskega študija - specialistov, magistrov in 
doktorjev znanosti. To pomeni, da se mora sedanje število študentov še povečati, najmanj za 
toliko, da se bo v terciarno izobraževanje vpisovalo 50 % vsakokratne generacije in bomo 
imeli vsaj 35 študentov na 1000 prebivalcev. Za zmanjšanje izobrazbenega zaostanka srednje 
generacije je treba poleg tradicionalnih visokošolskih študijskih oblik še naprej razvijati s 
potrebami gospodarstva tesno povezano višje strokovno izobraževanje, uvedeno v letu 1996, 
in sprejemati nove programe, ki bodo pripomogli k uresničevanju strategije enakomernega 
regionalnega razvoja. Zato je treba še naprej povečevati število vpisnih mest in odpravljati 
omejitve vpisa pri večini študijskih programov. Izboljšati je treba uspešnost in učinkovitost 
dodiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v osebje, opremo in prostor visokošolskih 
zavodov kot s posodobitvijo delovanja visokošolskih zavodov. Pri tem je zlasti pomembno 
vzpodbujati integriranost raziskovalnega in pedagoškega dela, izboljševanje učiteljskih 
pedagoških sposobnosti, vsebinske novosti, uvedbo kreditnega sistema, študij na daljavo in 
sistemsko (samo)preverjanje kakovosti študijskega dela. 

Med poglavitne strateške cilje spada tudi izboljševanje možnosti za podiplomski študij. 
Število študentov in diplomantov podiplomskega študija je treba vsaj podvojiti. Zagotoviti je 
treba sistemsko sofinanciranje prenovljenih podiplomskih študijskih programov, ki 
povezujejo discipline, visokošolske in raziskovalne zavode ter druge institucije, so kakovostni 
in omogočajo sodelovanje v mednarodnih projektih. 

K razbremenitvi obeh osrednjih visokošolskih središč - Ljubljane in Maribora - bo 
pripomoglo nadaljnje razvijanje regijskih središč. Zlasti na Primorskem (Koper, Portorož, 
Nova Gorica) seje število študentov povečalo že na 5000; s sistematičnim vlaganjem sredstev 
bodo kmalu izpolnjeni pogoji za ustanovitev tretje univerze. 

Da bi zagotovili večje število študijskih mest in uresničili razvojne cilje terciarnega 
izobraževanja, izboljšali kadrovsko zasedbo, učinkovitost in kakovost študija, postopno 
zmanjševali omejitve vpisa in začeli sofinancirati izredni študij, utrdili sistemsko financiranje 
podiplomskega študija, izboljšali materialne razmere za izvedbo visokošolske dejavnosti ter 
okrepljeno mednarodno sodelovanje, bo treba tudi v naslednjih letih za to dejavnost 
povečevati proračunska sredstva. 

Šifre in nazivi podprogramov 

19043301 Višješolsko izobraževanje 
19043302 Visokošolsko izobraževanje 
19043303 Podiplomsko izobraževanje 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Zaradi pomena višjega strokovnega šolstva za gospodarski in regionalni razvoj Slovenije je 
treba razširiti programsko ponudbo in mrežo teh šol. V letu 2001 bodo uvedeni trije novi 
programi, v letu 2002 jim je treba dodati še vsaj pet novih, zlasti s področja osebnih storitev. 
Najmanj 47.000 rednih študentov skupaj z izrednimi študenti pa najmanj 68.000 študentov. 
Študij bo potekal po vseh univerzitetnih in visokih strokovnih programih, ki so se razpisovali 
doslej in še po štirih novih. Število diplomantov se bo še povečalo z 10.000 na 11.000. 
Zato, da bi si vsaj 15 % diplomantov dodiplomskega študija pridobilo še specialistično, 
magistrsko ali doktorsko diplomo, bodo tudi tu potrebna ustrezna vlaganja v osebje, opremo 
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in prostor. V študijskem letu 2001/2002 je treba zagotoviti sredstva za sofinanciranje 
podiplomskega študija najmanj 3000 študentom. 

1905 Drugi izobraževalni programi 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okviru glavnega programa se izvaja program »Izobraževanje odraslih«. To je(pod) 
program, prek katerega država (so)financira javno službo v izobraževanju odraslih, to je tisto 
izobraževanje odraslih, kije v javnem interesu, ter dejavnosti in pogoje, potrebne za njegovo 
izvajanje. Z njim država prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in 
izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji in k razvoju 
človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega razvoja. Ključne naloge našega 
ministrstva pri tem so, da v skladu z navedenimi načeli: 
- razmeščanje izobraževalnih programov, da lahko vsak odrasli uresničuje pravico do 

izobraževanja, 
- (so)financiranje stroškov izobraževanja in infrastrukturnih dejavnosti ter 

strokovna pomoč in kontrola. 
V okviru tega glavnega programa se financira izvajanje dopolnilnega pouka slovenskega 
jezika v tujini in sicer se bo v šolskem letu 2000/2001 in 2001/2002, v skladu s priporočili 
Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij, organiziralo dopolnilni pouk v 15 evropskih 
državah. Ministrstvo zagotavlja v okviru tega podprograma tudi sredstva za izvedbo 
dopolnilnega pouka maternega jezika za otroke drugih narodnosti v Sloveniji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
- dvig ravni funkcionalne pismenosti in izobrazbene sestave odraslega prebivalstva, 
- izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile. 
- Ohranjanje narodne identitete 
- Omogočanje otrokom slovenske narodnosti v tujini, da se lažje vključujejo v študijske 

programe v Sloveniji 

Šifre in nazivi podprogramov 

19051501 Ohranjanje slovenskega jezika 
19052101 Izobraževanje na področju malega gospodarstva 
19052601 Izobraževanje odraslih 
19053301 Izobraževanje odraslih 
19053302 Druge oblike izobraževanja 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

- dvig ravni funkcionalne pismenosti in izobrazbene sestave odraslega prebivalstva, . 
izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile. 

- Omogočanje širitve dopolnilnega pouka maternega jezika tudi za druge narodnosti v 
Sloveniji, ki imajo na podlagi direktive EU pravico do tega pouka 
Večanje števila oddelkov dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v republikah 
nekdanje Jugoslavije 
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Štipendiranje otrok v poletnih šolah slovenskega jezika, ki so se izkazala kot ustrezna 
oblika za učenje slovenščine in spoznavanje Slovenije predvsem za tiste otroke, ki iz 
kakršnegakoli razloga ne morejo obiskovati dopolnilnega pouka slovenskega jezika. 

1906 Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okvir tega glavnega programa kot pomoč šolajočim sodijo štipendije, s katerimi želimo 
pridobiti ustrezno izobražen kader. 

V okvir tega glavnega programa sodijo sredstva za štipendije, ki jih MNZ podeljuje v skladu s 
Pravilnikom o štipendiranju (Ur.l. RS 33/99) za potrebe organizacijskih enot MNZ. 
Sredstva se namenjajo tudi za povrnitev stroškov prehrane, prevoznih stroškov in nagrad za 
čas opravljanja obvezne prakse. 

Pomoči šolajočim na področju šolstva obsegajo: sredstva regresirano prehrano učencem, ki 
izvirajo iz socialno šibkih družin ter subvencije učencem za šolo v naravi; socialne transfere 
dijakom srednjih šol, s katerimi želi država zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za 
izobraževanje vseh v srednjih šolah (subvencioniranje stanarin in vzgojne dejavnosti za dijake 
v dijaških domovih, regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja do šole in nazaj ter 
regresiranje dijaške prehrane za dijake iz socialno šibkejših družin); socialne transfere 
študentom, ki so vključeni v terciarno izobraževanje s čimer naj bi zagotovili čim bolj 
izenačene pogoje za izobraževanje v višjem in visokem šolstvu (nastanitvene dejavnosti 
študentov v študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih, vključno z 
investiranjem v vzdrževanje in novogradnjo objektov študentskega standarda ter regresiranje 
prevozov študentov iz kraja bivanja do visokošolske institucije). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Temeljni cilj tega programa je v nudenju pomoči za zagotavljanje pogojev za obiskovanje 
šole tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno bolj ogroženih družin, s čimer se uvajajo 
elementi pozitivne diskriminacije in omogoča dostopnost izobraževanja vsem udeležencem. 

Cilj tega programa 'je tudi zagotavljanje ustreznih predpogojev za vključevanje dijakov v 
terciarno izobraževanje. Subvencioniranje bivanja izven kraja stalnega bivališča ter 
regresiranje prevozov do šol naj bi omogočilo študentom zagotoviti ustrezne pogoje za študij, 
tako da socialni pogoji ne bi bili odločujoč element pri opredeljevanju glede nadaljnjega 
izobraževanja. S tem bi v skladu z opredelitvami nacionalnega programa nadaljnjega razvoja 
visokega šolstva in drugimi dolgoročnimi razvojnimi načrti omogočili nadaljnje povečevanje 
vključenosti študentov v to stopnjo izobraževanja, s tem pa neposredno vplivali na 
povečevanje deleža visoko izobraženih kadrov na 1000 prebivalcev ter s tem na postopno 
izboljševanje kadrovske vsega aktivnega prebivalstva. 

Cilj je tudi pridobiti ustrezne kadre v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Ministrstvu za notranje zadeve. 
Letni izvedbeni cilj v letu 2001 je štipendiranje štirih novih štipendistov z visoko izobrazbo 
na področju upravno notranjih zadev, javne uprave in spremljajočih dejavnosti ter 78 
štipendistov na področju delovanja policije. 
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Šifre in nazivi podprogramov 

19061501 Vladne štipendije in štipendije za študij v tujini 
19061701 Štipendije 
19062001 Štipendije za študij prava 
19063301 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19063302 Pomoči v srednjem šolstvu 
19063303 Študijske pomoči 
19063501 Štipendije na področju kulture 
19062601 Študijske pomoči 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V letu 2001 bo glavni cilj zadržati dosedanji obseg omenjenih subvencij in jih povečati za 
inflacijske vplive, ohraniti obseg socialnih transferov dijakinjam in dijakom na dosedanji 
ravni, postopno zagotoviti pogoje za pričetek izvajanja projekta prenove študentskih bivalnih 
zmogljivosti. t 
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4.20 20 SOCIALNO VARSTVO 

Socialno varstvena dejavnost zajema urejanje, preprečevanje in reševanje socialne 
problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov 
znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih življenjskih situacijah. Sistem storitev in 
dajatev, kijih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen posebnemu varstvu najbolj 
ranljivih skupin prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri preživetju tistim, ki so brez sredstev 
za preživljanje in trajno nezmožni za delo ali si ne morejo zagotoviti sredstev za preživljanje 
iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. Področje obsega različne oblike zagotavljanja 
materialne in socialne varnosti posameznim kategorijam prebivalstva. Sem sodijo programi 
pomoči družini in programi pomoči najrevnejšim slojem državljanov, programi pomoči 
telesno in duševno prizadetim osebam, socialno varstvo starejših, varstvo žrtev vojnega 
nasilja, ter programi pomoči zasvojenim. 

Največji del področja pokriva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pri programih 
pomoči prebivalstvu pa sodelujejo tudi Urad za priseljevanje in begunce, Urad vlade za 
invalide in bolnike, Urad vlade za droge, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje 
zadeve. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 117,17 
milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 118,21 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 
2001 pa je 137,50 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 16,3 % glede na 
realizacijo leta 2000 in v deležu vseh proračunskih odhodkov bilance A 11,5 %. 

Na porabo v naslednjih letih bo pomembno vplival zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih in spremembe Zakona o socialnem varstvu, katerega vpliv je v predlog proračuna 
za leto 2001 že vključen. 

Področje porabe Socialno varstvo zajema 4 glavne programe: 
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
2002 Varstvo otrok in družine 
2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

69% glavnega programa sestavljajo neposredni stroški, povezani z delovanjem ministrstva, 
ostali del (31% pa predstavljajo stroški, povezani z zagotavljanjem infrastrukturne podpore 
izvajanja posameznih nalog iz različnih področij, za katera je zadolženo ministrstvo). 

Šifre in nazivi podprogramov 

20012601 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

poročevalec, št. 16/111 532 2. marec 2001 



2002 Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Za glavni program 2002 Varstvo otrok in družine ministrstvo načrtuje sredstva v višini 87,5 
mlrd SIT ali 43% vseh potrebnih sredstev ministrstva za leto 2001. 
Sredstva so namenjena družinskim prejemkom in starševskim nadomestilom, preživninam, ki 
jih izplačuje Preživninski sklad, rejništvu, sofinanciranju materinskih domov in zavetišč v 
Sloveniji in drugim programom v podporo družini. 

Šifre in nazivi podprogramov 

20022601 Družinski prejemki in starševska nadomestila 
20022603 Rejništvo 
20022604 Materinski domovi in zavetišča 
20022605 Drugi programi v pomoč družini 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Sredstva so namenjena realizaciji zakonskih obveznosti ministrstva s področja družine (99%), 
rejništvu, preživninam po Zakonu o jamstvenem in preživninskem skladu RS, materinskim 
domovom in zavetiščem in drugim programov v podporo družini. 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V okviru glavnega programa posebnih pomoči je zajet podprogram, v okviru katerega so 
zajeti stroški v zvezi z različnimi kategorijami tujcev na podlagi Zakona o tujcih in Zakona o 
azilu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj je v skladu za zakonom izvajati predpisane postopke in tujcem zagotavljati pravice, do 
katerih so upravičeni. 

Šifre in nazivi podprogramov 

20031501 Oskrba beguncev 
20031502 Podpora, nadzor in koordinacija aktivnosti na področju invalidskega varstva 
20031503 Droge 
20031701 Programi za tujce 
20032001 Socialno varstvo obsojencev 
20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Med izdatke za izvajanje programov socialnega varstva sodijo vsi denarni prejemki za 
materialno ogrožene skupine prebivalstva in druge pravice, ki jih zagotavljajo Zakon o 
socialnem varstvu in t.im. vojni zakoni. 

Vključeni so izdatki za financiranje dejavnosti centrov za socialno delo, zagotavljanje 
socialnega varstva invalidov (financiranje razširjenega obsega delovanja mreže varstveno 
delovnih centrov, financiranje storitev institucionalnega varstva otrok, mladostnikov z 
zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju). V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za 
socialno varstvo starih. Skladno s programom razvoja varstva starejših za obdobje do leta 
2005 MDDSZ pokriva zagonske stroške pri novoustanovljenih centrih za pomoč na domu ter 
nadaljuje z gradnjo novih domov za starejše. Prav tako se zagotavlja socialno varstvo vseh 
materialno ogroženih (izdatki za ustanovitev kriznih centrov, za financiranje stanovanjskih 
skupin na področju duševnega zdravja, transferi za zagotavljanje socialne varnosti, ki 
vključujejo izplačila denarnih pomoči materialno ogroženim). 

Glavni program vključuje tudi socialno varstvo žrtev vojnega nasilja in sicer varstvo vojnih 
invalidov, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja, republiške priznavalnine, sredstva za 
zdraviliško in klimatsko zdravljenje in sredstva iz naslova drugih zakonskih pravic na 
področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. 

Socialno varstvo zasvojenih zajema sredstva, namenjena za delovanje programov socialne 
rehabilitacije in delovanje skupin za medsebojno pomoč. 

Zakonodaja: 
Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS štev. 54/92, 41/99) 
Zakon o vojnih invalidih (Ur.l.RS, št. 63/95, 19/97 in 75/97) 
Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Ur.l.RS, št. 49/97) 
Zakon o vojnih veteranih (Ur.l.RS, št. 63/95 in 108/99) 
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ur.l.RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99 in 28/00) 
Zakon o republiških priznavalninah (Ur. 1. RS štev. 27/71) 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. 1. RS štev. 9/92) 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 
Program boja proti revščini in socialni izključenosti. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji glavnega programa 2004 Izvajanje programov socialnega varstva obsegajo izvajanje 
dejavnosti javne službe, koncesionarjev in programov nevladnega sektorja na področju 
socialnega varstva in izplačevanje zakonskih pravic, namenjenih posameznikom, skupinam, 
družinam, invalidom, starejšim, materialno ogroženim, žrtvam vojnega nasilja in zasvojenim. 
Za izvajanje glavnega programa ministrstvo v letu 2001 namenja 46.126.488 tisoč SIT. 

Šifre in nazivi podprogramov 

20042601 Centri za socialno delo 
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20042602 Socialno varstvo invalidov 
20042603 Socialno varstvo starih 
20042604 Socialno varstvo materialno ogroženih 
20042606 Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja 
20042607 Socialno varstvo zasvojenih 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Izvedbeni cilji pomenijo realizacijo zakonskih obveznosti po'sprejetih programih izvajanja 
dejavnosti s področja socialnega varstva in mesečno izplačevanje transferov za zagotavljanje 
socialne varnosti in transferov vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja, to je 
priznanih pravic po navedenih zakonih ter njihovo usklajevanje med letom. 
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4.21 21 POKOJNINSKO VARSTVO 

V to področje so razvrščeni izdatki, ki izhajajo iz naslova pravic iz obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Obsega postavke, ki pomenijo državno reguliranje sistema - del 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter postavke Ministrstva za finance - tekoče in 
dodatne obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Glavni program Pokojnine zajema izdatke, ki se za zagotavljanje pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izplačujejo iz državnega proračuna. To so tekoče 
in dodatne obveznosti države do ZPIZ. S tekočimi obveznostmi država zagotavlja sredstva za 
pokojnine, pridobljene po posebnih predpisih, dodatna obveznost pa pomeni zagotavljanje 
razlike med sredstvi, ki jih ZPIZ zbere s prispevkom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, in potrebnimi sredstvi za izplačilo pokojnin in drugih pravic. 

V skupni višini so sredstva, namenjena glavnemu programu 2102 Pokojnine iz državnega 
proračuna v letu 2000 znašala 153,62 milijard tolarjev, realizirana so bila v isti višini, predlog 
proračuna za leto 2001 pa je 181,10 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 17,9 % 
glede na realizacijo leta 2000 in v deležu vseh proračunskih odhodkov bilanca A 15 %. 

Področje porabe Pokojninsko varstvo zajema 3 glavne programe: 
2101 Urejanje sistema pokojninskega varstva 
2102 Pokojnine 
2103 Druge pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

V državnem proračunu so zajeti le izdatki glavnega programa Pokojnine, medtem ko se 
glavna programa 2101 in 2103 nanašata na izdatke blagajne ZPIZ-a. 

2102 Pokojnine 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

V državnem proračunu so to sredstva, ki se transferirajo v Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zaradi zagotavljanja pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 
Program obsega sredstva za pravice po posebnih predpisih, ki jih je po zakonu dolžna 
zagotavljati država iz proračuna, poleg tega pa sredstva, s katerimi se iz državnega proračuna 
dopolnjuje blagajno ZPIZ za izplačilo rednih obveznosti iz naslova pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

Šifre in nazivi podprogramov 

21021601 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 
21021602 Dodatne obveznosti države do ZPIZ 
21022601 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Zagotovitev zadostnih sredstev za pokritje potreb ZPIZ, da bi preprečili nadaljnje naraščanje 
primanjkljaja ZPIZ. 

. 

. 
. 

- s . . -■> 
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4.22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Osnovni cilj Ministrstva za finance na tem področju je zagotoviti zanesljivo in cenejše 
financiranje proračuna RS. Z dolgoročnim zasledovanjem tega cilja so povezane naloge: 

• zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala 
• zagotavljanje ustrezne strukture porftelja dolga 
• spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti in zaščite 

dolžniške varnosti države 
• zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna 
• razvoj fleksibilnih inštrumentov financiranja. 

Pri realizaciji cilja je za ministrstvo ključna politika upravljanja celotnega dolga javnega 
sektorja. V tem okviru je Vlada RS opredelila strategijo upravljanja z zunanjim dolgom RS, 
potrebno pa bo še opredeliti strategijo upravljanja z dolgom celotnega javnega sektorja. 

Za zagotovitev kvalitetnejših in trajnih podlag za odločanje pri upravljanju z javnim dolgom 
so že v delu ali pripravi projekt zagotovitve softwarske podpore projekcijam zadolževanja RS, 
projekt Zagotovitev modela in softwarske podpore za spremljanje zadolženosti javnega 
sektorja in projekt Izbira, zagotovitev sofhvarske podpore in uvedba modela upravljanja s 
tveganji. 

Podatek o državnem dolgu RS vključuje kredite in vrednostne papirje ožje opredeljene 
države, ki jo sestavljajo državni organi zakonodaje, izvršilne in sodne oblasti ter organizacije 
v njihovi sestavi. 

V bilanci A (odhodki - obresti in stroški) so sredstva, namenjena temu področju v letu 2000 
znašala 62,09 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 61,38 milijard tolarjev, predlog 
proračuna za leto 2001 pa je 71,25 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 16,1 % 
glede na realizacijo leta 2000 in v strukturi vseh proračunskih odhodkov bilance A 5,9 
odstotkov. 

) 
V bilanci C (financiranje - odplačila glavnic) so sredstva, namenjena temu področju v letu 
2000 znašala 117,98 milijard tolarjev, realizirana so bila v višini 120,61 milijard tolarjev, 
predlog proračuna za leto 2001 pa je 172,89 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni porast za 
43,4 % glede na realizacijo leta 2000 

Pri izračunu sredstev potrebnih za glavni program so upoštevani amortizacijski načrti 
zakladnice za obstoječi domači in tuji dolg in plačilo obresti iz naslova novega zadolževanja, 
pri čemer izračun izhaja iz predpostavke 1 % proračunskega primanjkljaja. 

Področje porabe Servisiranje javnega dolga, zajema le en glavni program: 
2201 Servisiranje javnega dolga 

V proračunu RS so v Bilanci odhodkov - bilanca A, v zvezi z dolgom vključena plačila 
obresti in stroškov v zvezi z zadolževanjem. Odplačila glavnic pa so vključene v Račun 
financiranja - bilanca C. 
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2201 Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema predvsem servisiranje obveznosti iz 
naslova državnega dolga v skladu s pogodbami in drugimi akti iz katerih izhajajo dolžniške 
obveznosti države tako glede rokov plačila kot tudi višine obveznosti. Obveznosti iz naslova 
javnega dolga morajo biti izpolnjene, saj bi sicer Republika Slovenija izgubila zaupanje in 
kredibilnost tako na domačem kot tudi na tujih finančnih trgih, kar bi pomenilo nadaljnje 
zadolževanje pod manj ugodnimi pogoji in s tem povečan pritisk stroškov servisiranja javnega 
dolga na proračun oziroma celo eventualno popolno onemogočenje zadolževanja Republike 
Slovenije in posledično tudi vseh drugih subjektov gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja 
proračuna Republike Slovenije in zagotovitev strukture državnega portfelja dolga (predvsem 
strukture ročnosti, obrestnih mer in valut), ki bo zagotovila čim nižjo stopnjo tveganosti 
oziroma izpostavljenosti Republike Slovenije zunanjim šokom ter hkrati zniževala stroške 
servisiranja javnega dolga. Izvajanje navedenih ciljev je soodvisno oziroma je sestavni del 
srednjeročnega makroekonomskega okvirja fiskalne politike. V okviru priprav na članstvo v 
Evropski Uniji bodo nadaljevane aktivnosti predvsem v okviru treh principov v smislu 
srednjeročnega makroekonomskega okvirja javnih financ, in sicer učinkovitega upravljanja z 
dolgom (institucionalni aspekt), minimiziranja fiskalnega tveganja in transparentnosti. 

Šifre in nazivi podprogramov 

22011501 Plačila obresti od kreditov za službena stanovanja 
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja 
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna- domače zadolževanje 
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 
22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
22011701 Obresti domačega zadolževanja-stanovanjski krediti 

Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

V letu 2001 bo glavni cilj zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna 
Republike Slovenije z izvedbo transakcij zadolževanja na domačem in tujem trgu v skladu z 
dinamiko, višino in instrumenti zadolževanja, ki jo bo Vlada Republike Slovenije potrdila v 
Programu financiranja državnega proračuna za leto 2001. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti 
bodo izvajane z namenom zagotovitve nemotenega dostopa države na mednarodne trge 
kapitala in nadaljevanja oblikovanja referenčnega donosa za vrednostne papirje Republike 
Slovenije kakor tudi za zadolževanje drugih sektorjev gospodarstva. Z nadaljevanjem v letu 
2000 pričetega programa izvajanja rednih izdaj kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih 
papirjev na domačem trgu bo zagotovljena pregledna in poenotena ponudba vrednostnih 
papirjev, ki bo nadalje zagotovila državi dostop do širšega kroga investitorjev in s tem 
znižanje tveganja nihanja povpraševanja po državnih vrednostnih papirjih ter cen oziroma 
donosov, hkrati pa pripomogla k nadaljnjemu razvoju domačega primarnega in sekundarnega 
trga vrednostnih papirjev. S transakcijami zadolževanja na domačem in tujem trgu bo 
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zagotovljena tudi ustrezna struktura portfelja dolga in zagotovljena likvidnost proračuna. V 
letu 2001 bo pripravljena tudi nova srednjeročna strategija upravljanja z dolgom. 

Spremljava zadolženosti javnega sektorja in priprava ter nadzor priprave in sklepanj 
jamstvenih poslov Republike Slovenije bo bila izvedena skladno z določili zakonov. Na tej 
osnovi bodo pripravljeni tudi predpisani podzakonski akti in navodila. V letu 2001 bo 
pogodbena dokumentacija državnega dolga in dolga z jamstvom Republike Slovenije 
prilagojena zahtevam uvedbe EURa. 

Poročila o upravljanju z javnim dolgom bodo med drugim v letu 2001 zajemala izdelavo 
poročila o izvrševanju Programa financiranja državnega proračuna za leto 2000, letno 
poročilo o dolgu ter Almanah 2000, ki bo zajel celosten pregled strukture dolga RS, jamstev 
RS in dolga oseb iz 87. člena ZJF. 

V letu 2001 bo, v sodelovanju s sektorjem za IT v MF, zaključen projekt uvedbe elektronske 
avkcije za obveznice Republike Slovenije izdane na domačem trgu, z namenom posodobitve 
in poenostavitve postopkov pri izdaji obveznic ter razširitve investitorskega zaledja na 
primarnem trgu. Program bo omogočil boljše in hitrejše operativne postopke, lažji dostop 
potencialnih investitorjev in predvsem zmanjšanje tveganj, ki je povezano s papirnatim 
poslovanjem. 

V letu 2001/2002 bo zaključen projekt nadgradnje podatkovne baze s funkcijo generiranja 
odplačilnih načrtov, možnostjo generiranja osnovnih simulacij scenarijev portfeljev dolga in 
najnujnejšim naborom poročil, ki je predpogoj za prehod na aktivno upravljanje z državnim 
dolgom ter uporabo izvedenih instrumentov ter predpogoj za prehod na statistično 
evidentiranje dolga po predpisani metodologiji EU (ESA 95) Dokončanje projekta bo 
omogočalo ustrezno izvajanje dejavnosti, potrebnih v okviru priprav na članstvo v EU ter 
zagotovilo enoten način evidentiranja in spremljave stanja dolga vseh kategorij dolga javnega 
sektorja in dolga z jamstvom Republike Slovenije. 

Intenzivirano bo sodelovanje oziroma vzdrževanje stikov z večjim številom največjih 
svetovnih komercialnih in investicijskih bank in drugih investitorjev vključujoč domače 
investitorje ter organizirano delo za pripravo poročil in ocene kreditnega tveganja Republike 
Slovenije mednarodnih agencij za oceno kreditnih tveganj ("Rating Agency") Standard & 
Poofs, Moody's. in Fitch Ibca. V okviru izmenjave izkušenj pri upravljanju z likvidnostjo in 
z dolgom ter v okviru priprav na članstvo v Evropsko Unijo bo intenzivirano tudi sodelovanje 
z agencijami za upravljanje z dolgom držav članic Evropske Unije, kakor tudi z agencijami in 
ministrstvi za finance drugih držav. 
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4.23 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Navedeno področje porabe zajema sredstva za oblikovanje strateških blagovnih rezerv in 
sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne 
sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za 
naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 
nalog. V to področje se vključujejo Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo in 
Ministrstvo za okolje in prostor. 

V skupni višini so sredstva, namenjena celotnemu področju v letu 2000 znašala 12,76 milijard 
tolarjev, realizirana so bila v višini 13,32 milijard tolarjev, predlog proračuna za leto 2001 pa 
je 10,55 milijard tolarjev, kar pomeni nominalni padec za 20,8 % glede na realizacijo leta 
2000, v deležu vseh proračunskih odhodkov pa 0,9 %. 

Področje porabe Intervencijski programi in obveznosti zajema 3 glavne programe: 
2301 Blagovne rezerve 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 Splošna proračunska rezervacija 

2301 Blagovne rezerve 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Oblikovanje in uporaba blagovnih rezerv je gospodarska javna služba, za katero izvajanje je 
Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. Blagovne 
rezerve so oblikovane za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in 
nestabilnostih na trgih , ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojni. Obveznosti in 
pravice državnih organov in Zavoda so opredeljene v Zakonu o blagovnih rezervah s 
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 60/95 in 38/99) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah na svoji 117. 
redni seji dne 1.7.1999 sprejela 5 letni program državnih blagovnih rezerv za obdobje od 
1.1.1999 do 31.12.2003, s katerim je določila ciljejki naj bodo doseženi do konca leta 2003.To 
je: 

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za 
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom 
način skladiščenja blaga 

- teritorialna razmestitev blaga 
vire financiranja in obseg posameznih virov 

Šifre in nazivi podprogramov 

23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilji bodo določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, 
da bo zagotovljeno postopno doseganje ciljev sprejetega petletnega programa 
oblikovanja državnih blagovnih rezerv in sicer: 

vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za 
potrebe preskrbe in število dni preskrbe s tem blagom 

- način skladiščenja blaga 
- teritorialna razmestitev blaga ( vključujoč program prestrukturiranje vrste in lokacije ter 

izgradnjo novih skladišč) 
- obseg in vir sredstev za namen. 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Sredstva tega glavnega programa so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih 
nesreč. Program zajema tudi izvedbo sprejete interventne zakonodaje na področju odprave 
posledic naravnih nesreč ter izvajanje sklepov Vlade RS v skladu z njenimi pristojnostmi za 
izvedbo ustreznih ukrepov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročne cilje tega podprograma je nemogoče ovrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna 
od naravnih katastrof - nesreč, ki so se zgodile v preteklosti in se odprava posledic financira 
še v letošnjem letu, oziroma je del sredstev predviden tudi za primere eventualnih nesreč, ki 
se bodo zgodile v letu 2001. 

Dolgoročni cilji v okviru izvedbe interventne zakonodaje so usmerjeni k izvajanju naslednjih 
zakonov: 
- Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v 

obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZS098) (Uradni list 
RS št. 34/99 z dne 10.05.1999) 

- Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) Ur. 
list RS št. 45/98, 67/98 in 110/99. 

- Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in 
služenja morja v letu 2000 (ZZS02000) Ur. list RS 81/2000 z dne 15.09.2000 
Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v občini Bovec in plazov večjega 
obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB)(Ur. list 
RS št.: 124/2000) 
Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99) 

Poleg tega je dolgoročni cilj tudi priprava posameznih sklepov Vlade RS za izvedbo 
interventnih del ob neurjih manjšega obsega. 

Šifre in nazivi podprogramov 

23021601 Rezerva Republike Slovenije 
23021602 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 
23022501 Posebni programi v primerih nesreč 
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Izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati 

Glavni letni izvedbeni cilj, je financiranje odprave nesreč iz preteklih let na podlagi sprejetih 
zakonov in ob morebitni novi nesreči, zagotavljati sredstva za najnujnejšo pomoč. 

Letni izvedbeni cilji obsegajo tudi: 
vodenje upravnega postopka za dodeljevanje sredstev državne pomoči za popotresno 
obnovo - 560 postopkov 
pripravo gradiv za seje državne komisije za popotresno obnovo v sodelovanju z državno 
tehnično pisarno Bovec - Kobarid (DTP) 36 sej komisije 
pripravo gradiv za odločitve Vlade RS - 36 sej Vlade RS 
izdajo in dostavo odločb v upravnem postopku o sredstvih državne pomoči za popotresno 
obnovo posameznim upravičencem - 570 odločb 
pripravo poročil o poteku popotresne obnove - 4 
potrditev sanacijskih programov za sušo v letu 2000 in usmeritev pripadajočih sredstev za 
leto 2001 v višini 5 mlrd SIT 
potrditev projektov za sanacijo zemeljskih plazov v višini 1,3 mlrd SIT 
realizacijo interventnih ukrepov za odpravo posledic plazu Stože v skladu s programom v 
višini 0,8 mlrd SIT in izdelavo poročila o izvedenih ukrepih s predlogom nadaljnjih 
aktivnosti za končno sanacijo posledic plazu s katerimi bodo opredeljene tudi dodatne 
finančne obveznosti proračuna. 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa, poslanstva in ključnih nalog 

Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje 
proračuna RS za leto 2001 v okviru pristojnosti, ki so določene z Zakonom o izvrševanju 
proračuna RS. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z Zakonom o izvrševanju 
proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 
zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je čim manjša poraba sredstev na tem podprogramu, saj to pomeni natančno 
planiranje odhodkov državnega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

Šifre in nazivi podprogramov 

23031601 Splošna proračunska rezervacija 
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